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В броя:
9 48-и КОНГРЕС НА БСП
9 ПОЛИТИЧЕСКИ ДОКЛАД
9 КОНГРЕСНА ДИСКУСИЯ
9 РЕШЕНИЯ
9 НОВИ РЪКОВОДНИ ОРГАНИ
9 КОНГРЕСНА ХРОНИКА
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КОНГРЕСЪТ
ДЕЛОВА ХРОНИКА

крака и с продължителни ръкопляскания, делегати и гости на конгреса изЧетиредесет и осмият конгрес на слушаха Химна на Република БългаБългарската социалистическа пар- рия, Одата на радостта и Интернацития (мандат 2012-2016 година) за- онала.
почна своята работа на 19 май
2012 г. в зала 1 на Националния
Деловата работа започна с избора
дворец на културата.
на преброители и ръководство на
В 10.10 часа председателят на НС конгреса.
на БСП СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ заяви от
РЪКОВОДСТВО
трибуната: „Четиридесет и осмият конНА 48-ИЯ КОНГРЕС НА БСП
грес се свиква по решение на НациСергей Дмитриевич Станишевоналния съвет на Българската социа- делегат от район „Възраждане“, Солистическа партия, на основание чл. фия, Александър Василев Петровски39, т. 1 от Устава на БСП. За делегати Лилов-делегат от район „Надежда“,
на конгреса са избрани 846 делегати. София, Анна Георгиева Янева-делегат
До момента са регистрирани 638 де- от район „Триадица“,София, Ангел
легати. Има необходимото мнозинство Петров Найденов-делегат от Перник,
и можем да започнем работа. Регис- Андон Йорданов Мичев-делегат от
трацията продължава. Обявявам 48-ия Лозница, Антон Константинов Кутевконгрес на Българската социалисти- делегат от Силистра, Асен Димитров
ческа партия за открит.“ Станали на Гагаузов-делегат от Сливен, Атанас

Жечев Георгиев-делегат от Балчик,
Атанас Тодоров Мерджанов-делегат от
Елхово, Бойко Стефанов Великов-делегат от Велико Търново, Борислав
Гуцанов Гуцанов-делегат от район
„Одесос“, Варна, Валентина Василева
Богданова-делегат от район „Нови
Искър“, София, Ваня Чавдарова Добрева-делегат от район „Красно село“,
София, Васил Миланов Антонов-делегат от Червен бряг, Владимир Владимиров Топенчаров-делегат от район
„Оборище“, София, Георги Георгиев
Пирински-делегат от район „Възраждане“, София, Георги Николов Мърковделегат от Септември, Георги Седефчов Първанов-делегат от Ковачевци,
Георги Стоянов Кадиев-делегат от
район „Лозенец“, София, Георги Тодоров Гергов-делегат от район „Северен“, Пловдив, Деница Златкова Златева-делегат от район „Люлин“, София,
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ДНЕВЕН РЕД
НА 48-ия КОНГРЕС НА БСП
1. „За състоянието на страната и задачите на партията”- политически
доклад пред 48-ия конгрес. Докладва: Сергей Станишев.
2. Отчет за дейността на Националния съвет на партията за периода
между 47-ия и 48-ия конгрес. Докладва: Сергей Станишев.
3. Отчет за парламентарната дейност на партията. Докладва: Сергей
Станишев.
4. Отчет за дейността на Общопартийната контролна комисия на
БСП за периода между 47-ия и 48-ия конгрес на партията. Докладва:
Валентина Богданова.
5. „Съвременната криза и България утре - отговорът на социалистите” - политическа резолюция на 48-ия конгрес на БСП. Докладва:
Георги Пирински.
6. „Действена Българска социалистическа партия - за демократична
промяна” - политическа резолюция на 48-ия конгрес на партията.
Докладва: Бойко Великов.
7. „Изборите - по волята на гражданите!” - призив на 48-ия конгрес
на партията.
Докладва: Михаил Миков.
8. Избор на национални органи на Българската социалистическа партия.

Денчо Стоянов Бояджиев-делегат от
Разград, Димитър Ангелов Горов-делегат от Ловеч, Димитър Стоянов
Дъбов-делегат от Шумен, Дора Илиева Янкова-делегат от Смолян, Евгений
Василев Узунов-делегат от Троян, Илия
Атанасов Баташки-делегат от район
„Северен“, Пловдив, Катя Николова
Димитрова-делегат от район „Надежда“, София, Кирил Николаев Добревделегат от Годеч, Корнелия Петрова
Нинова-делегат от район “Оборище“,
София, Красимир Благоев Костов-делегат от Шумен, Красимир Митев Мирев-делегат от Търговище, Кристиян
Иванов Вигенин-делегат от район „Подуяне“, София, Милко Петров Багдасаров-делегат от Кърджали, Михаил
Райков Миков-делегат от Кула, Ненко
Викторов Темелков-делегат от Перник,
Николай Георгиев Иванов-делегат от
Враца, Николай Симеонов Малиновделегат от район „Илинден“, София,
Петър Владимиров Димитров-делегат
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ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА СТРАНАТА
И ЗАДАЧИТЕ НА БСП
ПОЛИТИЧЕСКИ ДОКЛАД
ПРЕД 48&ИЯ КОНГРЕС НА БСП
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ
председател на НС на БСП

Уважаеми гости,
Другарки и другари
делегати,
Поради различни причини нашият конгрес е
претоварен с очаквания.
Отдавна не сме се радвали на такъв обществен
и медиен интерес.
Всички са в напрегнато очакване. Нашите
съпартийци и симпатизанти със затаен дъх наблюдават дали грозно ще се
изпокараме и разединим,
или ще им вдъхнем надежда и сила. Множеството българи – отчаяни
от живота, обезверени от
държавата, чакат да видят дали имаме волята
да се опълчим на властта, която ги разочарова.
През последните седмици и дни ГЕРБ, с прякото
участие на Бойко Борисов и Цветан Цветанов,
шумно се опитва да
зададе посоката и тона
на нашия конгрес чрез
измислени или раздути скандали. Внимателно се следят
действията на нашия форум и от нашите приятели от
европейското социалистическо семейство.
И страховете, и надеждите, и дистанцираното любопитство имат почва.
В КОЯ ПОСОКА ЩЕ ТРЪГНЕМ, ЗАВИСИ ОТ НАС!
Трябва най-сетне да осъзнаем каква отговорност е
паднала на плещите на всеки един от нас, делегатите.
Пред хората. Пред партията. Пред България.
Защото Българската социалистическа партия днес е
единствената политическа сила, която е в състояние
да свали от власт това арогантно управление, да върне
държавата на хората и да поведе България към изход
от кризата и към модернизация.
48-ият конгрес се провежда в момент, когато не само
нашата страна, но цяла Европа е на кръстопът. Глобалната криза, започнала като финансова, продължила
като икономическа и прераснала в остра социална

криза, вече има тежки
политически измерения.
Тя поставя на изпитание общественото и
държавното устройство,
подлага на ревизия цялостното виждане за следвоенния демократичен
ред в Европа, заплашва
устойчивостта на международните и национални- 3
те институции. Като реакция на неспособността на
международните институции и на националните
правителства да посочат
справедлив път за изход
от кризата, сред хората 05
нараства неподправен 12
гняв - като гъби никнат
радикални популистки и
дори неофашистки политически движения. Традиционни идеологии губят
идентичност и доверие.
Под пряка заплаха е
социалният характер на
Европейския съюз. Макар и слабо вероятен,
възможен е разпад на
еврозоната, краят на кризата не се вижда. Може би
дори още не сме видели най-лошото.
Вече е ясно, че нито България, нито която и да е
отделно взета страна в Европейския съюз е способна
да се справи самостоятелно с тази криза. Налаганата
вече три години политика на консерваторите в Европа,
която провъзгласи рецептата „рестрикции, рязане, затягане”, е в задънена улица и се отхвърля от хората.
Нужни са солидарни усилия, смели, комплексни и
мащабни нови решения, тъй като прилагането на досегашното „лечение” утежни болестта. Нужна е промяна
на политиката и в Европейския съюз, и в България.
Именно затова толкова ме радва всеки успех на
партиите от нашето семейство през последните месеци
– от Франция през Белгия, Германия, Словакия, до
съседните ни Румъния и Хърватия. Защото само ако
имаме достатъчно сила и възможности, ние, социалистите, можем да обърнем европейския кораб в
друга посока. Иначе всеки ще потъва поотделно.
Това е огромно предизвикателство и пред Партията
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на европейските социалисти! Спорът не е с налаганото
клише „десните спестяват, а левите харчат”. Въпросът
е как, без да рушим финансовите устои на държавите
и на Съюза, да осигурим растеж, заетост и справедливост. Ако ние заедно не предложим ясна и
категорична алтернатива, разочарованието от традиционните десни партии ще отиде при други.
Именно затова, като част от своето обновление,
Партията на европейските социалисти прие Декларация
на принципите и разработва цялостна инвестиционна
стратегия за растеж в Европа. Тя включва цял пакет
финансови инструменти от данъка върху финансовите
спекулации, през еврооблигациите, проектни облигации,
разширяване на възможностите на Европейската инвестиционна банка за кредитиране, по-гъвкавото и
бързо използване на европейски фондовете и много,
много други. Особен акцент поставяме върху кампанията срещу младежката безработица „Твоето бъдеще е мое бъдеще” с две конкретни искания –
насочване спешно на 10 милиарда евро от Европейския социален фонд в програми срещу младежката безработица във всяка една страна и европейско законодателство, което да уреди „младежката
гаранция”. Очаквам партията и особено Младежкото обединение да бъдат изключително активни в
тази кампания и у нас! За да видят младите хора на
4 България, че има и друг път, и други възможности, и
по-добро бъдеще за тях.
Казвам го, за да разберем контекста, в който се
намираме. През последните години, при това провинциално правителство, което възприема Брюксел като
началник, а себе си като разпоредител, някак си
обществото свикна да се варим в собствения си сос.
05 Но нашата партия, другарки и другари, от самото си
12 начало е създадена, както е казал Димитър Благоев,
като „неделима част от всесветската социалдемокрация”!
Ситуацията в България също е драматична. Наближава, слава Богу, краят на мандата на ГЕРБ и
резултатите от управлението на тази партия вече са
налице. Не могат да бъдат скрити. Всеки един от нас
може с часове да говори за техните лъжи, провали,
полицейщина, некадърност, бруталност и много, много
други черти на управлението на ГЕРБ!
Ще перифразирам само едно изказване на световен
политик: „Какво е криза? – Криза е, когато съседът
ти е без работа. Какво е стагнация? – Стагнация
е, когато и вие сте без работа. Какво е катастрофа?
– Втори мандат на ГЕРБ! (Ръкопляскания.)
Една от нашите мисии днес е да отворим очите на
хората за случващото се и неговата цена. Да поемем
дъх и да извикаме, колкото имаме сили: Събудете
се! Отместете поглед от телевизора! Замислете се
какво ви се случи днес! Събудихте се с хвалбите и
лъжите на Борисов, Цветанов и Дянков по всички
канали. Изтръпнахте от сметката за ток, която получихте. Ако още имате работа, разбрахте, че заплатата
или ще закъснее, или е намалена, защото държавата
не е платила на фирмата за свършена работа, затова
пък всички са луднали, защото НАП отново прави
проверка. Чухте се с родителите си, на които пак са
нужни животоспасяващи лекарства, а вие нямате пари.
В училище детето ви е било тормозено от хулигани,
защото днес само силата има авторитет. На връщане
са ви спрели от КАТ, ядосани, че тяхното вещево
доволство пак се бави, с традиционния въпрос „И к’во
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праим сега?” Вкъщи жена ви е съобщила, че щели да
местят агенцията, в която работи, в друг град. Но за
разтуха, пак от новините, научихте, че когато премиерът завърши „Тракия”, ще заживеем всички в рай!
Българи, граждани, съотечественици! Искате ли това
да продължи още четири години? Четири години от
живота на всеки един от нас!
И все пак
КОИ СА НАЙ-СЪЩЕСТВЕНИТЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ТАЗИ ВЛАСТ?
Първо, днес в България няма демокрация! Управлява ни олигархия! Демокрацията е справедлива и
защитава интересите на мнозинството обикновени
граждани. Олигархията съсредоточава властта в
ръцете на шепа хора, в интерес на малцина. Това
е антидемократична, авторитарна власт, която управлява страната с недемократични средства, често и
еднолично. Това е власт, която разбива целенасочено
българската модерна и демократична държавност. И
трябва да разберем - колкото по-слаби и неефективни
са институциите, толкова по-добре за ГЕРБ. Те черпят
сили от слабите институции и слабата държава. Защото
тогава хората започват да търсят месията и юнака на
коня.
Нашият премиер е и главен строител на републиката, за малко да стане и почетен член на Съюза на
художниците, той е и баща на футбола, той решава
кой да е треньор на националния отбор по волейбол,
той е най-умелият градинар, който сади кокичета по
„Марица”. Той вече дава оценки и напътствия на
повечето партии, а с Цветанов заедно моделират
политическото пространство. Остава само предварително да обявяват и резултатите от изборите. Впрочем,
ние вече сме на път.
Българският преход има много дефекти, недъзи и,
ще кажа, дори престъпления. Имаше обаче едно огромно и ценно постижение – демократичното право на
хората да гласуват свободно, да контролират властта,
да изразяват открито мнението си, да не се страхуват.
Точно това завоевание на нашия преход е на път да
бъде ликвидирано.
В най-изчистен вид това пролича на последните
президентски и местни избори, но то изпълва ежедневието ни, господства в медиите, доминира във всяка
сфера на обществения и стопанския живот. Всеки,
който си позволи да надигне глас срещу безобразията,
срещу репресиите, срещу корпоративния и административния натиск, изпитва на гърба си мигновените
удари на цялата държавна машина. Купуването на
гласове, другите форми на контролиран вот доказаха,
че това е власт, която се стреми и постига целите си,
преследва своите интереси на всяка цена. Цяла България видя сцените в зала „Универсиада” миналата есен,
когато стотици членове на секционни комисии от
различни партии дружно скандираха към организаторите от управляващите: „Мафия! Мафия!”
Ето защо, преди още да говорим за предизборната
платформа и предизборната кампания, трябва да направим всичко възможно да върнем доверието на гражданите в изборната система, а оттам – и в държавата
като цяло. По този въпрос не бива да се правят дребни
сметки и да се търсят идеологически разногласия.
Затова се обърнах към всички демократични партии и
структури на гражданското общество с протегната
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ръка, с предложение да взаимодействаме за организиране на масиран обществен натиск върху правителството и всички институции, за да бъде гарантирано
свободното, демократичното и законното провеждане
на парламентарните избори. Да не им позволим да ни
откраднат и това право!
Второ, това е власт, която осъзнато утвърждава
държавно-монополистичен капитализъм! Над 60 „лобистки” или, просто казано, корупционни закона! Зад
всеки стоят конкретни икономически интереси и конкретни облагодетелствани по високите етажи на властта! Държавата участва на пазара. Но не като справедлив регулатор, а като рекетьор в полза на
монополите и избраните от ГЕРБ фирми. Управлението произвежда икономическа среда, която отблъсква инвеститорите, без висока заетост, без развитие
на производството, без високи технологии, без стимули
за образование. Това се случва във всеки отрасъл в
нашата икономика – в производството, търговията и
услугите. Умишлено се задушава дейността на останалите дребни и средни предприятия, за да се разчисти
конкуренцията.
Трябва ли да се учудваме, че прогнозата за икономически растеж за тази година е 0,5%, външните
инвестиции са спаднали пет пъти от 2008 до 2011 г.,
а през тази година клонят към нулата? Не разбираме
ли връзката между мачкането на дребния и средния
бизнес и това, че около 600 хиляди българи са
безработни или „обезсърчени”?
Зад тази хладна статистика стои съдбата на огромен
брой хора и техните близки. Още по-страшно е, че
младежката безработица е близо една трета! За какво
бъдеще на страната изобщо говорим?!
Трето, това е власт, макар и популистка, крайно
дясна и антисоциална. Всички проблеми на бюджета
се прехвърлят върху гърба на обикновения гражданин.
Замразяват доходите, режат социалните придобивки.
Удари се нанасят чрез отнети придобивки и социални
помощи и това го понасят хората с увреждания,
майките, младите семейства, учениците и студентите,
етническите групи, особено ромите.
Четвърто, това е власт, неспособна да защити,
да отстои националните интереси. Тя е удобна за
част от външните фактори, симпатична на международните финансови институции, раболепна пред банковия
и спекулативния капитал. Най-драстичният пример е
случилото се с проекта „Белене” – най-значимият, а
може би и единствен за последния четвърт век голям
индустриален и високотехнологичен български проект.
Под мотото за борба за енергийна независимост
чертаят бъдеще на страната, която ще е зависима от
вноса на електроенергия. Без „Белене” сметките за ток
и на домакинствата, и на икономиката ще станат много,
много по-солени.
Но дори това не е най-важното. Най-важното е, че
България е на път да се раздели завинаги с идеята,
че ще бъде член на ядрения клуб – нещо, което караше
редица международни фактори досега, ако не да ни
уважават, да се съобразяват с българската държава.
И ще чакаме да станем модерна страна. Как, питам?!
Като садим картофи, които внасяме от Франция?
Или само със ски-писти и влекове, подарени на
приближени на премиера? Няма да стане.
Пето, това е очевадно некомпетентна власт. Едната
страна на монетата са безкрайните кадрили в държавната администрация. Четирима директори на фонд
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„Земеделие”, четирима министри на здравеопазването,
петима директори на Агенцията за аквакултури и т. н.,
и т. н. Сега ще разквартируват държавната администрация в различни градове. Кой би работил в такава
обстановка? Държавата е блокирана. Администрацията
е блокирана. Задръстена е.
Вижте какво е състоянието на държавната хазна.
ГЕРБ са като скакалци! Откъдето минат, трева не
расте. Пропиляха над половината от уж лошото наследство от 8 милиарда и 200 милиона лева, които им
оставихме; взеха нови заеми за 2 милиарда; готвят
нови заеми сега – за още 2, а може би и 3 милиарда.
И възможно е, уважаеми другарки и другари, сметката
за всички нас от мандата на ГЕРБ да възлезе на минус
8-10 милиарда лева. Това е равносметката.
Шесто. Най-ужасното е, че ГЕРБ разлагат самото
ни общество, неговата материя и го превръщат в
сбор от оцеляващи поотделно индивиди. Разграждат усещането за общност, за солидарност. Разделят,
за да владеят. „Лошите” лекари срещу пациентите.
„Алчните” фермери с бентлитата срещу потребителите.
„Продажните” еколози, които са се опълчили на шистовия газ, срещу тези, които искат по-ниски цени на
енергията. И така до безкрай. Резултатът е, че никой
никому не вярва, всеки протест е задушаван и дискредитиран. Медиите са под денонощно наблюдение. А
пък опозицията да седи в ъгъла и да мълчи!
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Целта е ясна – да се втълпи на хората, че
алтернатива няма и не може да има. Че ГЕРБ са на
власт и ще бъдат на власт. Всеки да си прави сметката.
Това ще оставят след себе си – празна хазна,
разнебитена държава, нефункциониращи институции,
масова бедност, разруха в икономиката, нов външен
дълг, огромни социални напрежения. За разлика от 05
приказките за нашето наследство, дясното, уви, ще 12
бъде една действително мрачна реалност. (Ръкопляскания.)
Другарки и другари,
Кое ни дава основание отново да претендираме
за доверието на хората и да се готвим за управлението на страната? Първо, защото сме длъжни,
имаме отговорност към хората. Второ, защото ние
устояхме на безпрецедентен натиск и политическата
репресия, защото бяхме принципни, твърди и последователни. Ако последните избори бяха и честни, аз съм
убеден, щяхме да бъдем в много по-добро представителство в местната власт и, убеден съм, щяхме да
имаме отново президент. Защото мащабът на фалшификациите, на купения, на контролирания вот, на
корпоративния вот беше много по-голям от онези 5%,
с които нашият кандидат остана на втора позиция. И
най-важното – защото по никакъв начин и под никакъв
предлог не влязохме в диалог с ГЕРБ. Вижте какво
се случи със Синята коалиция. Къде са днес „Атака”,
РЗС и другите? В нищото. И нека не плачем на чуждия
гроб, защото такава участ е приготвена и на нас. От
нас зависи. От нас зависи дали ще влезем в техния
сценарий.
Нашият капитал е нашата безкомпромисност. Ние
нямаме разговор с ГЕРБ – нито в името на „националното съгласие”, нито под какъвто и да е друг предлог.
Не го казвам, защото не умеем да водим диалог.
Напротив, показахме, че можем – в името на истински
национални интереси. (Ръкопляскания.) Диалогът с ГЕРБ,
другарки и другари, би бил фалшив. Защото те търсят
съгласие само когато са слаби, никога в друг случай,
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никога! И е добре да го помним. Сближаването с тази
партия ще бъде краят на БСП. Защото манталитетът
на ГЕРБ е заразен. С всеки компромис неволно,
стъпка по стъпка ще се превърнем в част от тяхното
статукво.
ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ДА СПЕЧЕЛИМ
ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ИЗБОРИ?
Другарки и другари,
Хората, включително и в партията, дават различен
отговор на този въпрос. В интерес на истината преобладават скептиците. Не мога да ги упрекна: ГЕРБ и
лично неговият лидер продължават да удържат сравнително висок рейтинг, макар да са далеч под онова,
което бяха през 2008, на изборите през 2009 г. и много
по-ниско от това, което имаха в началото на мандата.
От друга страна, някои, които вярват в нашата
победа, смятат, че можем да ги победим на техен терен
– в лидерска битка. Образно казано, логиката е
проста: ако победим Борисов, побеждаваме ГЕРБ.
Това е илюзия, това е невъзможно. Управляващите
са много сплотена група от хора, обединена от
изключително силен мотив – властта и икономическия интерес. Който подценява организираността и
монолитността на ГЕРБ, това, че срещу нас играе
6 изключително дисциплиниран и добре мотивиран противник, греши. Последните избори не бяха „изработени”
и спечелени от харизмата на Борисов, а от военизираната партийна полицейска машина, изградена от
Цветанов.
Можем ли да спечелим? Моят отговор е „да”, но има
няколко условия. Ще ги посоча набързо, после ще
05 развия по-подробно мнението си по всяко от тях.
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Първо, воля за победа и единство на партията.
Второ, платформа за радикален завой в политиката
и нов път за развитие на страната.
Трето, екип и организация.
Четвърто, адекватна коалиционна политика.
Пето, ясни и изпълними предизборни ангажименти.
Ще добавя и още едно, шесто, честни избори. Ако
не ги осигурим, можем да спечелим доверието, но да
ни извадят други резултати.
В подреждането, което предлагам, според мен има
дълбок смисъл. Ако не демонстрираме воля за победа,
ако не излезем единни и обединени около платформа,
всичко останало, дори и да го надхвърлим, няма да
ни стигне за победа. Аз тази воля я видях с очите
си, почувствах я с кожата си миналата есен. Хиляди
и хиляди смели хора имаха куража да се изправят
срещу страха и гербаджийските „изборни технологии” и дадоха всичко от себе си за победата на
нашите кандидати. Кой твърди, че партията не беше
във възход и не повярва в себе си на тези избори?
Ако има такъв, просто не е участвал в тези избори.
Затова искрено се ядосвам, уважаеми другарки и
другари, че през последните месеци пилеем толкова
енергия не срещу безпрецедентно силния и коварен
противник, не в дискусии за политиката, а във вътрешни надпревари и дори кавги.
Убеден съм, че БСП е и ще остане партия идейна,
програмна и колективна. Това е извор и на силата, и
на устойчивостта на българските социалисти. Не лидерска, в която председателят стои над конгреса и над
националния съвет.
За политическата платформа. Не е достатъчно да
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кажем „Искаме да свалим ГЕРБ от властта”. Не е
достатъчно. Трябва да осъзнаем, че уникалната
възможност е, отстранявайки ГЕРБ от властта, да
излезем от прехода и да насочим страната по пътя
на промените, които се очертават в Европа.
За мен ГЕРБ е еманация на българския преход, но
политиката на прехода се провали. Ние също сме част
от този провал и ако ще предлагаме на българските
граждани програми само защото сме убедени, че сме
по-компетентни от ГЕРБ, по-ефективни, ще ги реализираме по-добре, ще управляваме отново за малко,
след което ще ни отхвърлят. Големият дефицит на
българската преходна политика е, че тя изкопира и
пренесе по особено уродлив начин икономическия и
политическия модел на Запада, който сам по себе си
сега търпи провал и се нуждае от принципни промени.
Навсякъде по света социалното напрежение породи
необходимостта от реставрация на автентичността на
политическите алтернативи. Ще оцелеят тези традиционни партии, които съумеят да напуснат своевременно неолибералния консенсус между лявото и
дясното, размил границите и обезличил политиката.
Европейската левица вече се събужда за тази
идейна дискусия, нямаме право ние в България да
изоставаме от нея.
В конгресната дискусия трябва да стигнем до нашия
отговор каква е вярната амалгама между „ляво” и
„национално”, за да бъде левицата истинска алтернатива за скъсване с прехода, за излизане от кризата
и за модернизация на страната.
За да дадем верен отговор, трябва да преодолеем редица „табута” и стереотипи на прехода.
Например, че „по-малко държава” е задължително добре;
че пазарът решава всичко и който много се труди,
обезателно ще успее, няма как да не успее; че
регулациите вредят; че държавната и обществената
собственост е „лоша” по дефиниция; че колкото помалко се преразпределя през бюджета, толкова побързо се развиваме. Само така, другарки и другари,
ще водим наистина освободена дискусия.
Но наред с тези идеологически и управленски теми
трябва да отхвърлим и преходния „задкулисен” модел
на правене на политика. В него едно се говори, друго
се прави. Решенията се вземат зад сцената. В
кръчми и на тайни срещи. Преразпределят се влияния и интереси. Публичната политика отстъпва на
схемите. При този модел хората всъщност не знаят
какво се случва, получават крайния продукт, не участват в истинските процеси. И в крайна сметка ощетени
от този модел са огромното мнозинство българи, а
печеливши са малцина.
Разбира се, успехът и на най-добрата политика
зависи от личностите, които я олицетворяват, и от
добрата организация. Тук трябва да призная, че имаме
немалко трудности с нашата политическа дееспособност. Не приемам внушенията, че партията е едва ли
не в разпад. Те звучат в нашето пространство. Изборите обаче показаха, че нашият противник ни
превъзхожда в технологията на провеждането им,
особено в деня на гласуването и броенето. И това
е важна и тежка поука за нас. Нашите интелигентни
и почтени представители в множество случаи се
оказаха безпомощни пред наглия натиск и манипулации
на здрави напористи момчета. Поуката не е да станем
като тях! Поуката е незабавно след конгреса изграждане на постоянно действащ национален предизборен
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щаб и областни щабове. В централата на партията
е подготвена система за обучение на нашия изборен актив, през която трябва да минат през следващите месеци и година поне 20 хиляди души –
истинска армия от активисти, представители в
секциите и застъпници. Нужни са ни и текущи ясни
и резултатни кампании. Две от тях са най-актуални в
момента – събирането на подписите за референдум за
„Белене” и срещу младежката безработица. И призовавам всички след приключването на конгреса действително да съсредоточим сили, енергия и организация
за постигане на конкретни резултати в тези две
кампании. Защото това ще бъде тест за Българската
социалистическа партия.
Коалиционната политика, въпросът за „съюзника” е от памтивека любима тема на всеки наш
форум. Пробвали сме какви ли не формати – от
екзотични коалиции с партии като „Ера-3”, през класическа червено-зелено-оранжева коалиция през 1994
г., до широка ляво-патриотично-гражданска формула в
Коалиция за България. Успехите са били различни. И
това е обяснимо. Впрочем, тъй като се наслушах на
много спекулации, ще трябва да припомня, че трето
място БСП е заемала само веднъж – на парламентарните избори през 2001 г., когато в нашата коалиция
участваха 15 партии и организации. Това ще рече, че
е важно не количеството, а качеството.
И най-вече качеството, съдържанието и достоверността на посланията на водещата конструкция в
левицата – БСП. Винаги съм уважавал и съм бил
коректен към нашите партньори от Коалиция за България. Не се е променило моето отношение и сега. Не
можем лекомислено да отхвърляме организации, с
които заедно сме извървели дълъг път. Това обаче не
отменя изискването всички да имат реален принос към
нашата кауза. След конгреса предстои отговорен и
откровен разговор за нашите координирани планове за
парламентарните избори.
Трябва ясно да заявим: коалиционната политика за
нас отдавна не е форма за маскиране на БСП, не е
декорация вътре и навън. Този период е в миналото.
Ние не се срамуваме от нашата партия. Ние сме
Българска социалистическа партия и се гордеем с
това! (Ръкопляскания.)
Сред нашите партньорства, коалиции, на първо
място естествено са тези партньори от левия и
патриотичен спектър. Сред тях са и сегашните ни
съюзници, и тракийците, и други по-леви партии. Готови
сме да говорим и взаимодействаме за конкретни цели
и политики, но не под формата на пазарлък и за сметка
и на гърба на БСП и нашите активисти.
На второ място са синдикатите. Ние сме от една
и съща страна на социалната барикада и имаме обща
кауза в отстояване на интересите на хората на труда,
на младите, на бедните, на хората в неравностойно
положение.
Трето, това са широк кръг партии и граждански
организации от целия политически спектър, с които сме
готови да сътрудничим в името на демокрацията,
честните избори и възстановяването на живота по
правила. (Ръкопляскания.) Убеден съм, другарки и
другари, че тази голяма кауза е не само технически
въпрос за честните избори. Тази кауза създава и ще
създава нови мостове на доверие.
Четвърто, зелени и екологични движения и сдружения, чийто глас все повече се чува сред младите в
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България. През последните две години имаме доста
успешно взаимодействие с тях по такива национални
теми като спирането на генно модифицираните организми, забраната за проучвания и добив на шистов газ,
опазването на българските гори и много други. Този
диалог сме длъжни да разширим.
Да не забравим обаче два основни източника за
разширяване на нашето влияние и изборен резултат. Това са: Първо. Множеството леви хора, които за
22 години преход бяха изтласкани, обидени или се
разочароваха от нас. На мнозина от тях, започвайки
от „списъците на виновниците” през 1990 г. (някои ги
помнят), дължим извинение и им казваме: „Простете
за обидите. Каузата ни е голяма. Имаме нужда от вас!”
(Глас: Браво! Ръкопляскания) Второ. Огромен брой
българи, които искат реална промяна в обществото и
се оглеждат за нейния носител. И през есента видяха
в БСП инструмент за такава промяна или най-малкото,
инструмент за възпиране на ГЕРБ. Те също ни гледат
сега.
Що се отнася до следизборните коалиции, тук
трябва да формулираме предварително нашите „червени
линии” на основата на нашата визия, изработена на
конгреса и след него в Националния съвет, за необходимите за страната политики. Те трябва да са
публични и предвидими. На първо място са националният интерес и социалната ангажираност. В името на 7
това могат да се правят и някои компромиси.
Искам, другарки и другари, да споделя и моя личен
опит от Тройната коалиция. През 2005 г. ние реално
не бяхме подготвени за истинско коалиционно управление. Единият ни партньор беше предварително провъзгласен и това ограничи изборната ни победа. Другият
не искаше нас, пък и ние не бяхме ентусиазирани. 05
Смятам, че натрупахме безценен опит – и положителен, 12
и отрицателен от работа в реална коалиция. Искам да
благодаря на лидерите на НДСВ и на ДПС – г-н
Сакскобургготски и г-н Доган, за нужното доверие,
предсказуемост и коректност и за уроците, които
научих от тях. (Ръкопляскания.) Сред поуките е необходимостта съдържанието на политическите и управленските спорове да бъде публично огласявано, периодично да се преглежда изпълнението на управленската
програма, да отстояваме много по-открито нашите
виждания и да се научим на по-добра и категорична
кадрова политика на основата на професионалните
качества. И все пак имам самочувствието на човек,
който е ръководил най-сложните коалиция и правителство в съвременната ни история, при това,
смятам, успешно за страната. (Ръкопляскания.)
Пред нас стои големият въпрос как нашата политика
и послания да достигнат не само до умовете, но и до
сърцата на хората. Как да пробием глухотата към
нашите цялостни разработки, тежки и експертно много
солидни управленски платформи. Те са важни, но
опитът показва, че с тях не можем да печелим избори.
Интересът е вял, няма чуваемост за идеите, които
развиваме в тях.
Нужен ни е приоритетен подход с два до три
предизборни ангажимента за радикални реформи в
ключови сфери. Освен това предизборните ни послания
трябва да очертават ясен времеви хоризонт за изпълнение. За да не се случи така, както стана с нашия
ангажимент през 2005 г. за увеличаване на доходите
с 20%, който многократно надхвърлихме, но хората
очакваха още в деня след изборите да го направим.
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Това означава, че трябва да имаме: Първо. Дългосрочен проект за България, част от който е нашият
управленски мандат. Второ. Програма за действия –
спешни и приложими мерки за първите 100 дни; Трето.
План за първата година от управлението.
Тази работа, заедно с останалата част от подготовката за парламентарните избори, също трябва да
стартира незабавно след конгреса.
С какво да започнем, кое е първото условие, за да
се случи всичко в оставащото немного време до
изборите? А не трябва нито за миг да изпускаме от
внимание, че може да ни се наложи да работим в
изключително съкратени срокове, ако нашият противник ни изненада с решение за предсрочни избори.
Смятам, че това, от което трябва да тръгнем, е да
предложим на българските избиратели нашия модерен
превод на идеята за равенството и справедливостта.
И за двете наши ключови ценности има огромен
глад в обществото и ние, другарки и другари, не
сме го задоволили! Ще цитирам Васил Левски Апостола, който каза за справедливостта: всекиму
своето! И ако говорим в неговия дух за нашето
предначертание като партия, то това днес е да
възстановим усещането за справедливост! (Ръкопляскания.)
Днес хората не вярват в държавата именно защото
8
виждат, че тя им е открадната, а ГЕРБ доведе този
процес до тотално господство на произвола, до
погазване на всички правила, до тотален диктат на
силата и парите като всеобщ измерител на правотата! Резултатът е, че хората отказват да плащат
здравни осигуровки, не се обаждат в полицията, когато
05 ги оберат, бизнесът се изтегля в сивата икономика и
12 изнася капитали и много, много други примери.
Точно това сме длъжни да променим! Трябва да
върнем държавата на хората! Няма да стане изведнъж,
ще бъде трудно, болезнено и за нас самите, но с
последователност и упоритост можем да го направим.
Сред водещите задачи е възстановяването на демократичните структури и механизми на обществото,
които работят днес под натиск. Нужен е реален диалог
между институциите, нужен е реален диалог между
институциите и гражданското общество, чуваемост към
проблемите на хората.
Ние трябва да се явим пред избирателя с цялостно
и изчистено от гледна точка на нашата лява идентичност разбиране за икономическия ред и икономическата организация на българското общество. Това се
отнася в много голяма степен и за данъчната система.
Когато през 2005 г. поехме в съучастие с две други
партии от центристкия и дясноцентристкия спектър
управлението на страната, си поставихме за цел от
финансова стабилност да преминем към растеж; да
разкрием стотици хиляди нови работни места; да
увеличим доходите; да създадем стимули за привличане
на инвестиции, особено чужди; да осветлим голяма част
от сивия сектор; да намалим държавния дълг; да
увеличим данъчната събираемост; да разпределяме поголямата част и от бюджета, и от излишъците за
социални нужди. Всичко това, другарки и другари, беше
постигнато. Бих казал, че дори и резултатът значително
надхвърли нашите очаквания.
Грешка ли беше плоският данък? От гледна
точка на поставените от нас цели – не. Той донесе
значителни постъпления в бюджета, изсветли ико-
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номиката. Ние обаче подценихме две неща: че
плоският данък засили усещането за неравенство и
несправедливост. Не само сред бедните, но и сред
средната класа, която спечели много пари, но се
сравняваше с по-богатите, които спечелиха още повече.
Не разчетохме, че в ръцете на дясна партия, каквато
е ГЕРБ, този инструмент може да се окаже средство
за неприемливо разтваряне на ножицата между бедни
и богати, което е толкова крещящо, че е непоносимо
в България. Да не говорим, че в условия на криза е
неморално най-състоятелните да не носят солидарно
тежестта от кризата.
Връщайки се към този дебат, а ние вече го
направихме в документите на Националния партиен
съвет, трябва да предложим данъчно законодателство,
което да започва от нула за най-бедните, да запази
ниското облагане за трудещите се и „средната класа”
и да облага много повече най-богатите. (Ръкопляскания.) Заблуда е, че инвестициите са били огромни в
нашия мандат единствено заради ниското данъчно
облагане. Защото ние виждаме, че при ГЕРБ данъците
пак са си ниски, само че инвестиции няма, няма ги
и ще бъдат още по-малко. Очевидно е, че инвеститорите
прииждат или бягат не само заради данъчното облагане,
но и заради икономическата среда, предсказуемостта,
заради доверието в институциите и в съдебната система, заради равните правила спрямо бизнеса. А
всичко това днес се руши, или най-малкото, се разклаща.
Чрез законите, които ще разработим, чрез начините
и инструментите, с които ще ги прилагаме, трябва да
убедим и българския, и чуждестранния бизнес, че
правилата се завръщат, че са незаобиколими и че се
прилагат. Не е лесно.
От ключово значение в нашата политическа и
икономическа програма е ограничаването на монополите и картелите и защитата на свободната
конкуренция, на дребния и средния бизнес и найвече, на потребителите. Те са буквално на колене!
Смачкани и подложени на тотално обезправяване и
унижение. Абсурдно е, другарки и другари, да получаваш наготово естествен монопол, било природен, било
изграден от предишни поколения българи и от българската държава, да получаваш този обществен ресурс
и твоите задължения да не бъдат ясно очертавани и
изпълнявани. Промяната в посока на повече регулация
и контрол в тази сфера е справедлива и необходима.
Защо говоря за това? Защото първото условие за
спечелване на изборите е да започнем разговор за
онова, което тормози ежедневно всеки гражданин. Ние
умеем да говорим за проекта като цяло, за световното
благо със силни, красиви думи, но много често не
достигаме до ежедневните, сегашните проблеми за
обикновения българин. На практика тук, при нас, се
води война, война за оцеляване на пенсионерите,
болните, безработните, война между дребния и едрия
бизнес, война между селските стопани и прекупвачите,
между търговците и спекулантите. Но, другарки и
другари, ние не можем да стоим безучастни, трябва
да вземем страна.
Първият ни управленски приоритет, разбира се,
остава икономиката. Без инвестиции, силна икономика, основана на правила и справедлив ред, не може
да се преодолее най-страшният бич на България –
бедността! Това е най-страшният бич!
Важно е обаче да кажем и каква икономика. И
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като алтернатива на смешните импровизации на премиера ту за износ на специалисти, ту за ролята на
доматите в просперитета, ту за ски-пистите, отговорността на БСП е да формулира индустриална политика с механизми за развитие на приоритетни
отрасли. Редица от нашите проекти – за държавната
компания за индустриални зони, за съвместното предприятие с IBM, за създаване на „Бултрейд“ като част
от експортната стратегия на България, бяха спрени и
ликвидирани от ГЕРБ. Закрити бяха Агенцията за
икономически анализи и прогнози, Агенцията за подпомагане на малките и средните предприятия. Те
направиха и много други поразии. Тези идейни проекти
трябва да бъдат рестартирани. Голям неизползван
потенциал има Българската банка за развитие, за която
имаме конкретни планове.
За един мандат, другарки и другари, трябва да
направим реални стъпки към индустриална интеграция
на България с водещи световни компании, да направим
много други концентрирани усилия, да привлечем поне
едно-две мащабни и високотехнологични производства
на краен продукт с висока добавена стойност.
В проекта „Съвременната криза и България утре” са
формулирани ясно отраслите, в които имаме конкурентни предимства – енергетиката като носеща конструкция
на икономиката, земеделието, модерната инфраструктура. Всеки един от тях се нуждае от сериозна промяна
в държавната политика.
Смятам, че имаме особен дълг към земеделието,
което е не само поминък за една четвърт от българите,
но и с огромен неизползван, разпилян потенциал за
просперитет и балансирано регионално развитие. Затова предлагаме създаване на Агенция за земята като
инструмент за управление на това огромно национално
богатство, организиране на държавни и частни инвестиции в напоителни системи. Като приоритетен инструмент за развитие на селските райони виждаме
подкрепата от държавата на всички форми на
коопериране – от производствените до потребителските. (Ръкопляскания.) Тук, уважаеми другарки и
другари, трябва да признаем, че досега подценихме
потенциала им – и икономически, и социален, и
политически. Защото кооперациите създават дух на
солидарност, на съпричастност. Това е левият дух.
Вторият ни приоритет трябва да бъдат инвестициите в човешките ресурси. Изправени сме пред
перспектива за гигантски демографски срив. Ако данните за България бяха идентични с данните за която
и да е от съседните страни, държавният глава вече
щеше да е обявил, че има военно положение.
Ето защо първата ни грижа е да постигнем обрат
в политиката на здравеопазване и образование.
Третият приоритет – това са инвестициите в бъдещето, в политиката за младежта.
Накратко казано, насоките за разработка на нашата
предизборна платформа трябва да се формулират в
няколко точки:
1. Данъчна реформа, предвиждаща замяна на пропорционалното с прогресивното облагане при определен
праг за освобождаване от данък на най-ниските доходи.
2. Обсъждане на цялостна промяна на здравния
модел. Въвеждане на данъчен модел за финансиране
на системата на здравеопазване.
3. Отмяна на пенсионната реформа и връщане на
предишните норми за възраст при пенсиониране. (Ръкопляскания.)
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4. Държавно участие в инвестициите за създаване
и привличане на високотехнологични производства.
5. Програма за възраждане и насърчаване на
земеделските, трудово-производителните и потребителските кооперации. (Ръкопляскания.)
6. Финансови стимули за учение и първа работа
на завършилите образованието си. (Ръкопляскания.)
7. Програма за приоритетно развитие на науката
и висшето образование. (Ръкопляскания.)
8. Ускорено въвеждане на електронни публични
услуги и сериозна административна реформа. (Ръкопляскания.)
9. Насърчаване и стимулиране на предприятия за
откриване на нови работни места. (Ръкопляскания.)
10.Рестартиране на проекта „АЕЦ Белене”. (Ръкопляскания.)
Когато говорим за приоритети, ни трябват конкретни
разработки, обозначаващи посоката на политиката,
която ще ни представи като безспорна алтернатива
не само на ГЕРБ, но и на всичко правено в годините
на прехода. По-конкретно:
Първо, големият дебат, който досега не се е
състоял в нашето общество, е за дела на брутния
вътрешен продукт, който се преразпределя през
бюджета. Днес България преразпределя 35%, докато
в повечето европейски държави той е над 40% и дори
над 50%, стига се до 55% и по-високо. Не можем да 9
избягаме и от темата за съотношението между косвените и преките данъци. Сега само поставям въпросите, защото в тази сфера трябва да се подхожда
много внимателно с оглед стабилността на бюджетните постъпления. И решаването им не може да се
намери извън другата тема – за ефективността на
бюджетните разходи, за администрацията, за инсти- 05
туциите, в това число съдебната система. Защото, 12
другарки и другари, в Швеция или в Дания хората
дисциплинирано плащат изключително високи данъци,
но те ги разглеждат като инвестиция в себе си и знаят
какво получават насреща. Знаят, че тези пари няма
да бъдат откраднати, няма да бъдат похарчени неразумно.
Второ, в разходната част на бюджета – увеличаване на дела от брутния вътрешен продукт, който
ще се преразпределя от държавата не само за
социални нужди, но и за наука, иновации, перспективни
инвестиции в човешките ресурси, духовността и културата. Защото ние сме културна държава. Когато
говорим за това обаче, трябва да сме наясно колко
трудни са предстоящите стъпки, ще се иска много
внимателен преглед на разходите на бюджета, за да
постигнем тези цели и също така сериозни реформи,
за да може тези приоритети да се развиват.
Трето, българското здравеопазване се нуждае
вече не от реформи, които да подобряват действащия модел, а от прилагане на спешен спасителен
план. Ние разбираме ли изобщо какво означават 600700 милиона лева задължения на болниците?! Та това
вече е катастрофа на цялата здравна система! Тя
засяга всеки един човек. Неприемлив е сегашният
статут на държавните болници като търговски дружества. Те са във фалит. Почти всяка една може утре
да бъде фалирана от някого, на когото дължи пари.
Какво правим? Трябва да се промени статутът и
държавата да се намеси. Спешната помощ се нуждае
от здраво финансиране и сериозна реорганизация. Ще
кажа повече – самият модел е необходимо да бъде
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преосмислен. Сега 1 милион и 200 хиляди граждани
носят цялата система. Къде е солидарността?! На
дневен ред е обсъждането на преминаване от здравноосигурителен модел и неговото развитие и допълване
с данъчна система на целеви постъпления за здравеопазване и гарантиране от държавата на основния
пакет здравни услуги. Без сериозна промяна няма да
решим тези проблеми.
Четвърто, цялостен, комплексен подход към младежката политика. Той трябва да започва от грижите
за майчинството през профилактиката на децата,
държавното гарантиране на всеобщото средно образование с реформа на професионалното, до ясни ангажименти за първото работно място, стажовете и подкрепа
на младите семейства. И това да върви във времето,
разположено в различни държавни политики хоризонтално. Този приоритет е един от най-важните за БСП,
ако искаме да бъдем партия на бъдещето. (Ръкопляскания.)
Уважаеми другарки и другари,
В хода на приключилата отчетно-изборна кампания
една от най-оживените дискусии беше
ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ПАРТИЯТА
Данните за количествения състав, посочени в отчета
на Националния съвет, са тревожни. Изводите варират
в някои изказвания от „Партията умира, на изчезване
е” до „Уставът е сбъркан”.
Лансират се и екстравагантни, а в някои случаи
според мен изключително вредни идеи и предложения
05 за нов начин на изборност на органите, в частност на
12 лидера на партията, и за отказ от делегираното
представителство. Нямам нищо против да направим и
такава дискусия, но призовавам делегатите тя да не
е водеща днес и да не е водеща преди парламентарните
избори. Във време, когато всяка минута е ценна, когато
трябва в кратки срокове да се организираме, да се
мобилизираме за спечелване на изборите, когато имаме
толкова много задачи, които са пред нас, това ще бъде
разпиляване на енергия. Хвърлят се в пространството
и идеи, които вече са реализирани. Като тази за
децентрализация на субсидията. Тя е факт и всеки
общински председател го знае, но трябва, разбира
се, да се отчитат водещите задачи на БСП като
национална партия, а не като конфедерация от 298
местни организации – общински и районни.
Уважаеми другарки и другари, аз съм дълбок демократ, по убеждение и по начин на мислене. Винаги
приветствам свободни дискусии, приемам всякакви
критики, различни мнения, но аз демокрацията я
разбирам така – спорим, съпоставяме аргументи,
вземаме решения по легитимен начин и после всички
ги изпълняваме. Поне аз така съм правил. (Ръкопляскания.) Иначе, извинявайте, в нашата партия понякога
цари един такъв дух, че много хора като че ли имат
усещането, че имат само права и никакви отговорности.
(Ръкопляскания.) Виждали сме го в много кампании
(ръкопляскания), в това число с паралелните кандидатури – слава Богу, там поне вече имаме ред и който
се кандидатира алтернативно, да си ходи. Той сам ще
си ходи, няма какво да прави тук. (Ръкопляскания.)
В тази отчетно-изборна кампания видях на много
места и случаи на, бих казал, грозно отношение и към
ръководството на партията. И от местни лидери и
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представители, които, когато им се обърне внимание
върху реални проблеми, жалби, други неща, реагират
едва ли не с ехидна усмивка и си правят своето.
Другарки и другари, в нашата партия – и това смятам
да правя, ако бъда избран за председател на Националния съвет – трябва наред с демокрацията, свободата на дискусиите, да има и малко повече ред.
(Ръкопляскания.)
Искам да кажа обаче, че едновременно с тревожните данни, се вижда, че равнището на нашия качествен състав е добро: ние запазваме високо ниво на
образованост и експертност – потенциал, който, ако
бъде използван правилно, е изключително ценен за
производство и правене на политики – и на местно,
и на национално ниво.
В провежданата от няколко години организационноуставна реформа са заложени редица нови и смели
идеи. Акцентът на работата по места постепенно се
пренася от кварталните организации към клубовете по
интереси и клубовете за електронно участие.
Ние подходихме внимателно и с разбиране при
въвеждането на част от новите уставни форми, като
например ограниченията при съвместяването на партийни и публични длъжности, ограничаването на броя на
мандатите за заемане на ръководни партийни постове
и други. Защото една реформа трябва да се прави с
разум, да не предизвиква сътресения, да не се разруши
нещо, което функционира.
Повече от година функционира пълноценно и Единният регистър на членовете и организациите в БСП,
членските карти на повече от 15 хиляди партийни
членове са подменени. Но това не е достатъчно.
Впрочем, когато говорим за регистъра, следва да
подчертая оценката на Изпълнителното бюро, че
ако бяхме положили усилия да довършим работата
по подмяната на членските карти до конгреса,
щяхме да си спестим много спорове в някои
организации на общинско ниво за делегатското
представителство, нямаше да се стига до повторно
насрочване на няколко отчетно-изборни конференции. Много показателно е, че това се случи тъкмо на
места, където общинските партийни организации не са
в блестяща позиция по изпълнението на тази задача.
Може би е добре да помислим и в бъдеще дали няма
да е целесъобразно текстовете от Правилника на
Националния съвет за регистрацията на членове и
организации в БСП да станат част от уставните
задължения.
Всичко това е в движение, в ход. Макар и да не
протича равномерно и безпроблемно в отделни организации, а в някои случаи среща и неразбиране, и
пасивност, дори открита съпротива, върви в желаната
посока и води до позитивни промени, които се виждат
и признават.
Най-важната задача според мен е подмладяването
на партията, привличането към организационна и партийна работа на млади хора и хора в активна възраст.
На изпълнението на тази задача не може да се гледа
опростено – да приемаме повече младежи и да поставяме план за увеличаване числеността на Младежкото
обединение, защото само по себе си количественото
разширяване, ако не е с активни, ангажирани хора, е
лишено от смисъл.
През всички години като лидер на партията съм
човекът, който е поемал рискове и понякога силово съм
налагал млади хора на високи позиции в партията и
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на местно, и на национално ниво. Аз съм убеден, че
ние не можем да следваме максимата „Бъдещето ви
принадлежи”, говорейки към и за младите хора, и
едновременно срамежливо премълчавайки „но никога
настоящето”. Допускал съм и грешки, защото далеч
не всички от младите хора устояха на бързото
възнасяне на постове и си повярваха, че са готови
и стават за всичко. През последните години не само
създадохме, но и по всякакъв начин подкрепихме
Младежкото обединение. Убеден съм, че в предстоящите избори именно младите хора трябва да са
на предни позиции не само в кампанията, но и в
листите, и в управленските екипи, които готвим на
национално и на местно ниво. (Ръкопляскания.)
Искам да кажа, че още с приемането си в партията,
един партиен член се очаква да поеме конкретни
отговорности, по което ще се оценяват неговата организационна работа и неговата активност. Това трябва
да се прави ежегодно от основните партийни организации и за останалите партийни членове. Нека не го
наричаме с демодирания израз „партийни поръчения”,
но ако на някого му звучи по-модерно, нека го
наричаме атестация на кадрите. Следва да помислим
дали атестационните оценки за дейността и активността
на партийните членове да не станат част от информацията, която се поддържа в Единния регистър. Но това
е важно. Иначе много пъти съм се сблъсквал със
следния феномен. Някои хора изчезват и когато наближим избори, се появяват и веднага са кандидати. И
с хубави изказвания, с ярки изречения, които трогват
нашите конференции, изведнъж изскачат нагоре за
сметка на много други, които ежедневно работят в
партията. Тоест ние този модел трябва да го променим.
(Ръкопляскания.)
Наше слабо звено в организационната дейност
са технологиите на взаимодействие с други организации, особено със структурите на гражданското
общество. Трябва да го кажем откровено. Най-често
практиката е такава, че в диалог и общи действия
нашите структури влизат предимно по време на изборни кампании или по централни указания, по специални
поводи. През останалото време много малко се прави.
Обръщам внимание на нашите организации в тази
посока.
Натрупахме много ценен опит за взаимодействие с
неправителствения сектор при работата над управленските проекти, но няма нагласа към постоянни практики
на съвместни дискусии и разработки, особено в общини, в които сме сравнително по-добре представени в
местната власт. На много от тези места нашите
структури или проявяват ревност към чуждо участие,
или се чувстват самодостатъчни да решават сами
въпросите.
Този подход решително трябва да бъде променен и далеч преди изборите следва да се изграждат
широки платформи, местни в това число, за включване на неправителствени и други организации, на
граждани и експерти в разработването на програмите и намеренията за управлението. Националният
съвет вече работи по този начин. Това трябва да се
разпространи и да обхване цялата партия. Защото,
другарки и другари, това има и пряк изборен ефект.
ГЕРБ се превърнаха в последните години – това е част
от тяхната сила – в социален асансьор. Само че като
правило те издигат не качествените хора, не добрите
специалисти, а просто партийните си послушковци,
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които изпълняват тяхната воля. Ние трябва да кажем
– всеки добър професионалист е добре дошъл в и с
БСП! Не всички искат да бъдат в листите, но искат
да видят професионално развитие. Правете списъци,
говорете с тях сега, поемайте ангажименти. Те носят
авторитет за партията, носят и гласове на избори.
(Ръкопляскания.)
Ние, разбира се, имаме нужда и от разговор за
разширяване на формите на пряката вътрешнопартийна
демокрация. Това беше направено за първи път с новия
устав. Направихме, впрочем, и много по-демократично
обсъждането на нашите номинации за кметове, за
съветници, в пъти разширихме форматите, които вземат
съответните решения и носят отговорността. И това
мисля, че е добра практика.
На дневен ред е и въпросът за прекия избор и на
други нива в партията. Аз смятам, че има голям
потенциал в това, но има едно важно условие, предусловие, бих казал – ефективен регистър. Да знаем колко
сме, да знаем кои реално имат право да гласуват, а
не да се превърнем в копие на сегашните български
национални избори. Няма да стане така.
Що се отнася до начина на избор на партийните
ръководства, моето мнение е, че трябва да съхраним
колективния и екипния стил на работа и не е редно
чрез начина на избор на лидер на партията или лидер
на която и да е общинска организация той да се 11
поставя над колективните органи.
Смятам, че следва да се обединим и около положителна оценка за дейността на хоризонталните структури на партията – нашите дискусионни клубове,
обединения, че изграждането на обединенията на
жените, на ветераните, на младежите дават допълнителна енергия и сила на нашата организационна работа. 05
Обидно и грубо е да се твърди, че чрез делеги- 12
раното представителство създаваме партийна аристокрация, особено за представителите на Младежкото обединение.
Другарки и другари, делегатите на конгреса много
добре осъзнават, че ако не бяхме въвели гаранции за
делегирано представителство, и регионите щяха да са
по-зле представени в националното ръководство, но
щяхме да имаме много по-малко млади хора, много помалко жени в нашите органи.
От друга страна, трябва да се посочи, че дейността
на хоризонталните структури е форма за единодействие. Понякога се сблъскваме с другия феномен –
стремежа, особено на младежите, да изграждат отделни основни организации, да се самозатварят и често
се създават напрежение и конфликти между различните
поколения в партията. Това трябва да го преодоляваме
заедно. Нали точно затова създадохме Младежкото
обединение, за да могат генерациите да си общуват
по-добре.
От реформа се нуждаят и формите на вътрешнопартийно обучение и такава вече е разработена от
Националния политически институт.
С какво да започнем? Смятам за правилно на
първо време да профилираме формите на обучение
и политическо образование. Сега ние обучаваме
всички и за всичко. По този начин често на изхода
получаваме произведен елитарен кръг от резервни
кадри, които смятат, че стават за всичко и очакват
да го получат незабавно. Нашите форми трябва освен
обема от информация и знания да дават и преценка
на преподавателите, и препоръка към партията по кое
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направление да се развива съответният обучаван – дали
по организационна линия, защото има качества за работа
в структурите на партията, дали за изпълнителските нива,
дали за работа в публичната администрация, за кампании
или за други дейности.
Освен това трябва да имаме и тясно профилирани
организационни школи, в които най-вече младите хора да
изучават елементарни, бих казал, и прости организационни технологии – как се организира събрание или масово
мероприятие, как се ръководи заседание, как се подготвя
дневен ред и проект за решение, и така нататък. Може
да ви звучи дребнаво, но съм виждал много комични
картини как наши млади кадри не успяват да проведат
дори едно по-широко събрание.

12

Има остра необходимост от привличане на допълнителни ресурси и подпомагане на дейността на аналитичните
центрове и издателската дейност на партията. Следва да
се погрижим разработките на тези центрове да се популяризират по-широко при използване на модерните форми
на комуникация – дискусионни сайтове в интернет, по
електронната поща, за да достигат до всяка една партийна
структура. Защото понякога не знам какво чакат и нашите
местни организации и ръководства. Залива се реално с
много информация централата и я няма обратната връзка,
няма действие, няма реакция.
Другарки и другари,
Говорейки за състоянието на партията, държа да
поставя един въпрос, който витае във въздуха от дълги
години –
КАКВО ОЗНАЧАВА ДА СИ ЛЯВ
ПО УБЕЖДЕНИЯ ДНЕС

05
12 във време, когато много хора са уверени, че парите
решават всичко и че жаждата за власт е стремеж към
лично обогатяване. Нашите членове, симпатизанти и
избиратели са изключително чувствителни към този
проблем по един специфичен начин, за разлика от
привържениците на десните партии, не само защото
голяма част от тях едва свързват двата края, а защото
очакват от дейците на социалистическата партия да са
отдадени на каузата, на нашата идея.
Тук изобщо не става дума за това, че ние обявяваме
война на богатите. Ние не воюваме с богатите, а се борим
за това в България да няма бедни. Искаме от богатите
само едно: да бъдат съпричастни към страданията на
бедните и нуждаещите се, да помагат с богатството си
на обществото, да си плащат данъците, разбира се.
Когато обаче говорим за дейците на социалистическата партия, въпросът става още по-чувствителен. Ние
не можем да отричаме приноса, включително и материалния и финансов принос на нашите членове и
симпатизанти, които имат успешен бизнес или по-високи
доходи. Ние сме благодарни за тяхната помощ, за
всичко, което според силите и възможностите си правят
в потвърждение на левите си убеждения за каузата на
нашата партия. Няма как да зачеркнем от историята на
лявото движение приноса на Енгелс и неговото богатство
за раждането на най-значимото ляво философско учение
на ХIХ и ХХ век, създадено от Маркс. (Ръкопляскания.)
Не можем да омаловажаваме факта, че учредителите
на партията са били доста заможни хора, че в нелегалния период, когато партията е била забранена и
преследвана, крупни фабриканти и банкери с леви
убеждения са финансирали нашата съпротива.

ÑÚÂÐÅÌÅÍÅÍ

ÏÎÊÀÇÀÒÅË

ÍÀ

ÁÑÏ

Не става дума за това. Не бива този разговор да
ни праща в полето на левия популизъм и да ставаме
жертви на сиромахомилството. Нашите членове и симпатизанти стават чувствителни към проблема за участието на парите в политиката, когато виждат как
ръководни партийни постове се заемат понякога благодарение на парите; когато заради пари номинираме
личности, които имат малък шанс за успех и всяка
организация и партията като цяло трябва да направи
своите изводи и да води тези разговори по един открит
и почтен начин.
Ние не можем да отлагаме този разговор. Длъжни сме
да го върнем в полето на ценностите и морала, ако
вярваме и очакваме хората с леви убеждения, каквито
според мен са мнозина в България, да ни възприемат
по един достоверен начин. И не става дума отново за
това дали един състоятелен човек може да бъде на
ръководна позиция в БСП. Може. Острият проблем е дали,
който и да е от нас, с по-ниски, със средни или с повисоки доходи, участва в политиката, в ръководни органи
на БСП, в листите ни за каузата или за да заеме власт
и после да се обогати. Това е големият проблем, по който
ние трябва да говорим. Но този въпрос е частичен.
Големият въпрос наистина е за ролята на парите в
българската политика като цяло. Защото тези, които
открито заявяват своите политически позиции и пристрастия, са ясни. Те са идентифицируеми от гражданите.
И когато има съмнение за някакви конфликти, могат да
бъдат проверени от обществото. Но има голям брой хора
от бизнеса, които желаят и влияят върху политиката, но
го правят съвсем популистки. Аз съм привърженик на
това и се радвам, че в нашия мандат направихме
сериозни законодателни промени партиите да се финансират солидно от държавата, от данъкоплатците. Това е
много по-почтено към хората, отколкото неясното финансиране, когато неизбежно всеки ръководител, за да прави
политическа дейност на местно или национално ниво, ще
попадне в капана на услуги, които ще трябва да връща.
Въпросът за парите стои и по отношение на медийното
пространство. Ние трябва да сме инициатори на промени
в законодателството, които да гарантират плуралистично
медийно пространство, свободни дискусии с различни
гледни точки, особено по време на изборните кампании.
Защото ние, левите, социалистите, никога няма да бъдем
конкурентни с десницата по този въпрос. Те защитават
интересите на капитала, ние защитаваме интересите на
обикновените хора. (Ръкопляскания.)
Другарки и другари,
Знам, че ви изморих, доста дълга беше речта ми,
но имаше много неща, които държах да споделя пред
конгреса на партията - политически тези, нови възможности. Този път, въпреки традицията, която съм създал,
няма да правя опит за философски обобщения или да
се изразявам метафорично чрез притчи. Това би било
политически неуместно в една напрегната гражданска
и вътрешнопартийна атмосфера. Не си мислете, че не
съм почувствал напрежението, което витае в партията
през последните месеци.
Обръщам се към вас с един много прост призив.
Дайте да си свършим работата, за която сме се събрали.
Да изработим политическа платформа, която действително да изведе България от разрухата и безпътицата и да даде надежда на хората за по-добър
живот!
Благодаря ви за вниманието! (Продължителни ръкопляскания.)
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ХИЛЯДИ СВЪРЗВАТ С БСП
НАДЕЖДИТЕ, ОЧАКВАНИЯТА И МЕЧТИТЕ СИ
ВАЛЕНТИНА БОГДАНОВА
председател на ОПКК на БСП

Уважаеми делегати и
гости,
Отчетът за дейността
на Общопартийната контролна комисия между
47-ия и 48-ия конгрес на
БСП ви е раздаден.
Предоставили сме ви и
справка за заседанията
на Общопартийната контролна комисия и нейното Оперативно бюро.
Анализирали сме основните проблеми, поставени в получените вече
над 256 жалби, възражения, сигнали и писма.
Очертали сме кръг от
въпроси, които следва
да получат отговор чрез
организационни решения, промени в уставните текстове, сериозен и
откровен вътрешнопартиен диалог.
Вероятно, ако конгресът беше друг, и
моето експозе щеше да
звучи по-различно. Днес
обаче искам да предложа на вашето внимание няколко
проблема, откроили се по време на току-що приключващата отчетно-изборна кампания в Българската социалистическа партия. От нейното начало, 14 януари
2012 г., до момента в Общопартийната контролна
комисия са постъпили над 60 писмени жалби, сигнали
и въпроси, свързани с прилагане на уставните процедури при провеждане на събранията и конференциите, с начините на издигане на кандидатите за
партийни длъжности, с постигнатите кадрови решения.
Такъв брой писмени обжалвания не е имало през
последните 20 години и това красноречиво говори, че
не става дума за единични случаи и изолирани
явления.
Основните възражения са свързани със съставите
на партийните събрания, които избират делегати за
конференциите и издигат кандидати за партийни

длъжности. Четири години несвършена работа
на партийни съвети и
контролни комисии извадиха на показ влошени вътрешнопартийни
отношения, съмнения за
манипулиране на решенията, взаимни подозре- 13
ния в преднамереност и
тенденциозност. За
първи път в тази кампания конференции започваха и завършваха с
тон и емоции, излизащи
не просто извън прави- 05
лата на партийния ус- 12
тав, но и извън изискванията на партийната и
на човешката етика.
Наложително е да бъдат
изяснени всички спорове по съставите на общинските партийни организации, да бъдат
актуализирани регистрите на членовете на основните партийни организации и на съратниците на партията.
Нека да е ясно: изборът на ръководства – местни
и национални, и на представителите на партията в
публичните власти, не може да бъде конюнктурен или
кампаниен акт. БСП и нейните структури трябва да
се научат да отглеждат лидерите си, да ги заявяват
публично, да анализират обществената оценка за тях,
да ги припознават и избират, когато те са готови да
обединяват и да водят партията напред. Иначе ще
останем при тревожните констатации, че част от
конференциите заседават с подменени делегати и
съмнителен кворум; че приемът на нови членове на
партията се осъществява масирано в навечерието на
вътрешнопартийни избори, за да осигури определено
кадрово решение; че точно тогава става актуален
въпросът с партийното положение на социалисти,
неплащали редовно членския си внос или работили за
други партии в изборни кампании.
Има основания в твърденията на обърнали се към
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Общопартийната контролна комисия социалисти, че
част от партийните съвети работят с ограничен кръг
от хора, че не се търси и не се използва достатъчно
потенциалът на авторитетите, на лидерите на мнения,
с които всяка организация разполага. Така се оформят
отделни партийни общности, които отразяват различни
обществени нагласи и акумулират различни обществени очаквания.
В последната година е коментиран и въпросът за
уставното мнозинство, с което се вземат решенията
на конференции на общинските партийни организации,
а и на Националния съвет. Текстът на член 15, точка
3 от Устава е ясен. Неясни обаче остават нагласите,
с които социалисти искат да бъдат членове на партийни органи, но не присъстват и не участват в тяхната
работа. Играта с кворума е процедурна парламентарна
възможност, решенията в партийните органи се вземат след дискусия и с гласуване. Уставът ни е
предвидил и право на несъгласните да могат да
отстояват възгледите си. Напомням, че член 16, точка
2 дава право на делегиращите организации да сменят
делегираните членове на Националния съвет, но подобна реакция показа само една областна делегация.
Партийните органи не са представителни, те са работни и нека всеки от нас, който ще се състезава за
член на Националния съвет и на Общопартийната
14 контролна комисия, да прецени възможностите си и
да поеме отговорността за редовно и активно участие
в дейността им.
Няма убедителен отговор на един важен въпрос кой и как носи отговорност за кадровите решения, за
обществената дейност и позиции на издигнатите от
социалисти и партийни организации кандидати. Възра05 женията и жалбите по време на избора и подрежда12 нето на кандидатите на БСП за органите на местна
власт и при издигане на кандидати за местни и
национални партийни органи отразяват спорове по
прилагане на формалната процедура. Но проблемът не
е формален, не е процедурен. Той е и политически,
и морален. В Правилника за провеждане на вътрешнопартийните избори са записани основни критерии за
избор на кандидати – конкурентоспособност, избираемост, политическа лоялност, нравствена чистота.
Дали тези изисквания навсякъде определят гласуването? Когато волята на социалистите и на конференциите се формира от други фактори – от местните
амбиции, през агресивно налагане или търсене на
подкрепа, до непублични договорки, отразяващи лични
или други интереси – се затвърждава усещането за
предрешеност и непредставеност. Подозренията за
непрозрачност на решенията, за непочтеност в действията, за задкулисни планове демотивират хората
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да работят активно в БСП и за БСП.
Държа ясно да заявя: Българската социалистическа
партия е родена, градена и възприема себе си като
партия на идеите, ценностите и морала. Тя не може
да бъде параван за съмнителни действия, които рушат
общия ни авторитет и обезсмислят общите ни усилия.
През есента на 2009 г. Общопартийната контролна
комисия прие вариант на етичен кодекс. Решихме да
продължим анализа на възникващите казуси и възможностите на кодекса да ги разреши. Днес ви казвам:
няма пречка да приемем поредния добре написан и
добре звучащ документ. Но ако я няма политическата
воля на партийните органи, текстовете му ще останат
неприложени.
Обръщам се към делегатите на конгреса, към
всички, които искат да бъдат лицето на БСП: всеки
от нас, приятели, носи лична отговорност за моралните
оценки, които получава партията ни. И преди да
търсим доверието на българските граждани, да възстановим доверието помежду си. И да си отговорим: какво
се случи, та нормалната за БСП конкуренция между
личности и кандидати се превърна във война, а
вътрешнопартийната дискусия чертае по-скоро разделителни линии, отколкото градивни решения?
Давам си сметка, че казвам пред конгреса нелицеприятни думи. Правя го с тревога и с огорчение.
Дължа го на моите колеги от Общопартийната контролна комисия, които честно и принципно работиха за
преодоляване на вътрешнопартийни противоречия и
възстановяване на добрия публичен образ на БСП и
на нейните организации.
Казвам го, защото знам, че в БСП има много
честни, знаещи, сърцати хора, които могат да създават в обществото този образ на партията ни, който
заслужаваме; които могат да носят отговорност и да
създават доверие; които могат да обединяват и да
разширяват влияние.
Защото БСП може да се превърне в модел за
демократично провеждане на избори. Не кампанийно
и не формално, а чрез създаване на ясни и безспорни
процедури и приемане на конкретни политически и
организационни действия.
Защото БСП е партията, която трябва да върне
съдържанието на моралните категории. Това е нашата
отговорност и пред младите хора в БСП, от които
зависи бъдещето на лявата идея у нас.
Защото сме длъжници на хилядите членове, съратници и съмишленици на БСП, които свързват с нас
надеждите си, очакванията и мечтите си. И защото
сме длъжници на България.(Ръкопляскания)
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КОНГРЕСНАТА ДИСКУСИЯ

ЕМИЛ КОСТАДИНОВ
делегат от Благоевград

Уважаеми другарки и другари,
Своеобразието на момента, а
той наистина е съдбовен за партията, е, че този път опити за нейната
употреба са безцеремонни и безмилостни, но главно познати, старомодни, лишени от позитивност,
историческа перспектива, да не
говорим за държавническа мъдрост.
Това беше правено без минимална
демонстрация на усилие за легитимация - било идейна, морална, било
прагматично управленска.
БСП е партия. И най-примитивните врагове на партията интуитивно знаят и публично признават, че
това е партия в нормалния смисъл
на тази дума, че може би това е
единствената партия в тази страна.
БСП е различна партия. Тя знае, че
истински може да намери сили да
се саморазвива. Не чака помощ
отвън. БСП знае да се самоуважава. БСП не е бизнеспроект. БСП не
е и поредният проект за поредната
алтернатива.
Бих искал силно и ясно да артикулираме, ръководителите на партията, които ще изберем, да чуят:

БСП не иска да бъде употребявана!
Редовите социалисти не искат тези,
които претендират да ги водят, да
посягат към БСП като към бащиния, искайки да си присвоят нейното идейно, политическо и морално
наследство. В партията са хора,
които не желаят да бъдат употребявани за чужди цели. Социалистите се гордеят със своята принадлежност. Те са верни на своите
стремежи. Те са самовзискателни,
но и взискателни.
Без да се прави на исторически,
конгресът е изправен пред исторически предизвикателства. Задачата
му никак не е да се занимава с
нечии лидерски болести. БСП не е
самоцел!
Знаем за достатъчно партии, пък
дори империи, като минимум Римската, които са властвали могъщо,
но историята, така или иначе, ги е
помела. БСП преживява труден
исторически момент, но тя няма
нужда от месии, не моли никого да
я спасява. Тя добре знае своите
проблеми и има достатъчно утвърдени демократични инстинкти сама да
ги решава в съответствие с волята
на своите членове.
Казвам това, защото проблемът
с избора на лидера на БСП наистина не е най-важният, но е много
важен. С преизбирането на Сергей
Станишев конгресът ще преутвърди
демократичния характер на партията и ще възроди политическото
самочувствие на нашите членове и
симпатизанти. (Ръкопляскания.) Това
ще бъде знаково послание към
обществото, а и извън страната –
ясен знак, че БСП е в състояние
да се саморазвива и модернизира
в името на обществото и на страната.
Ние се нуждаем от лидер с
широко скроен европейски манталитет, с изразена европейска политическа сетивност. Става дума за
европейския облик на партията.
Става дума и за всички проблеми
и задачи на страната, свързани и
с нашето членство в Европейския
съюз, които не е нужно да изброявам сега.
Последния въпрос намирам за
въпрос с фундаментално значение
за нашите управленски проекти и

за цялостната ни политика. Ние
много очевидно се нуждаем от крута
модернизация на всички сфери на
обществения живот – на икономиката, на институциите, на образованието, на всичко около нас. Това,
което ни предлага ГЕРБ, е всичко
друго, но не и това. И затова
продължават безпрепятствено да
вилнеят и корупцията, и монополите, и контрабандата, и купуването
на изборни резултати.
Хората ще ни повярват, ако видят
в БСП партията на модернизацията
на България на ХХI век, а оттам и
партията на демокрацията, на политическата хигиена, на истинската
загриженост за хората.
Докато левицата само защитава
една умерена дясна политика, тя 15
няма никакъв шанс да печели.
Непознаването на миналото и безропотното приемане на наложени
отвън оценки за него, неразбирането на настоящето и неяснотата за
бъдещето могат да ни отведат само
до нов неуспех, който може задълго 05
да ни извади от спиралата на вре- 12
мето и да превърне БСП в реликва
от миналото. Защото въпреки своя
опит и мъдростта на своите 120
години, БСП не е имунизирана от
процеси, подобни на тези в българската десница. А и защото, уви,
вече е почти невъзможно да ни
повярват, че левите са нравствени,
а десните крадат.
Днес БСП вече е императивно
задължена да бъде модерната лява
социалистическа партия, от която
има потребност България, убедително да въплътява идеята за тази
лявост, включително и в духовния
смисъл. Считам, че Сергей Станишев убедително артикулира и ярко
олицетворява тази идея днес. За да
убедим, че БСП е за икономика,
при която предприемчивостта на
пазара и строгостта на конкуренцията вървят заедно със силите на
съдружничество, солидарност и
съдействие, за да създадат богатството, от което страната ни се
нуждае, и възможност на всеки да
се труди и просперира. За да убедим, че БСП е за справедливо
общество, което оценява своя успех по състоянието на слабия толкова, колкото и на силния, осигу-
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рява сигурност срещу страха и
работеща справедливост, и действително ще гарантира равенство на
възможностите. За да убедим, че
сме за общество, което ще осигури
на хората пълния плод на техните
усилия и управление, което ще
реформира публичните услуги в
посока поставяне на контрола им в
ръцете на хората. За да убедим, че
за нас ценностите на социализма са
неизменни и неотменни и сме в
състояние да предложим политиките, нужни за тяхното постигане,
политики, променящи се с променящото се общество. Едва тогава
хората ще ни повярват, че техният
глас има стойност.
Нека на този конгрес всички ние
дадем най-доброто от себе си, да
направим най-доброто за партията и
да продължим да го правим и след
конгреса!

16

НИКОЛАЙ ИВАНОВ
делегат от Враца

05
12

Уважаеми другарки и другари
делегати,
Обяснимо е нарасналото внимание
към нашия конгрес. Да, той не е и
не може да бъде поредният за нашата
партия. Както ръководните партийни
органи, така и социалистите, симпатизантите, обществените среди очакват промяна в начина на провеждане
на партийната политика и в нашите
подходи, съобразно променената икономическа и политическа среда в
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България.
Затова приемам заявената позиция в Проекта за Политическа резолюция „БСП – по-действена, по-убедителна и по-ефективна”. Реализирането
на тази позиция ще промени облика
на партията. Самата БСП има нужда
от нов стил на работа, който да
консолидира партийния ресурс за издигане през 2013 г. на авансцената на
управлението на страната. В подкрепа
на резолюцията, когато говорим за
административна реформа, бих желал
БСП да покаже наистина готовност за
дълбока промяна от структурирането
на законодателната власт до кметското наместничество.
Нека обсъдим в по-широк обхват
какво представителство е нужно на
България, с какъв избирателен закон
най-вярно ще се отрази волята на
суверен. След такъв задълбочен дебат
ще достигнем и до верния отговор за
оптимален състав на парламента и ще
избегнем популистките нагласи, характерни за някои политически сили
в търсене на евтини дивиденти.
Бъдещата административна реформа би следвало да легне на здрава
законова база и добри традиции, за
да канализира максимално точно и
вярно дейността на местната власт,
да гарантира местното самоуправление. На този етап делегираните функции от държавата на общините не са
цялостно обвързани и финансирани,
липсва и субординация. Отношенията
между кмет на община и Общински
съвет, съгласно действащия закон, са
в някакъв смисъл заложник на идеята
за взаимен контрол, предполагат
рутинно овладяване на процедурите
и в този порядък по-скоро ограничават възможностите за полезно и работещо местно самоуправление.
В подкрепа на резолюцията „Действена БСП за демократична промяна” бих добавил, че не само разочарованите от нескончаемия преход
търсят опора в нашата политика.
Мисля, че платформата на БСП за
парламентарните избори през следващата година трябва да активира преди
всичко действените хора, които са
гръбнакът на икономическото развитие. Да мотивираме хората с потенциал, като осигурим възможности да
реализират този потенциал. В това
виждам конкретните ни действия.
Такъв подход би приобщил към БСП
личности и обществени среди, които
ще придадат на партийните решения
необходимата обществена тежест и
легитимност.
Считам, че качеството на политическия продукт, който, образно ка-
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зано, предлагаме на гражданите, би
бил с още по-висока стойност, ако и
партийните ни структури излязат
стъпка напред. Имам предвид работата на комисиите към Националния
съвет и към общинските съвети на
БСП. Уставът ги определя като помощни органи, ще бъде още по-добре
те да имат и повече права, т.е.
наистина да бъдат и по-мощни.
И защо мисля така?
Комисиите изграждат по определен признак професионални нагласи и
насоки на партийната дейност. Имат
в съставите си наши активисти –
отлично подготвени, които по силата
на обновлението в ръководните органи
са отстъпили място. Имат като членове също и действащи, и доказани
професионалисти от различни сфери –
партийно изградени, адаптивни към
потребностите на времето. Какъв покачествен състав, който да захранва
с проекти, становища и позиции,
обективни и навременни, ръководния
партиен орган?
За съжаление нашите комисии или
не действат, или ги обхваща болестта
на канцеларщината, криворазбраното
съгласуване на мнения, палиативност
и т.н. И още – не им се отделя
достатъчно внимание, поради което
инициативността им замира във времето.
С предложените проекти за резолюции на конгреса се дава нова
насока на коалиционната политика на
БСП. Сегашният модел не би ни
свършил добра работа, дори мисля, че
всяко по-сериозно разклащане на
обществените пластове би го направил неработещ. Необходимо е да
работим именно за налагане на политика в междупартийните ни отношения и в партньорството с други обществени структури - градивна, последователна, с правила и взаимни ангажименти. Мисля, че констатациите „парите помитат политиката”, биха се
оказали следствие именно от липсата
на ясна коалиционна политика.
Организирането на партийното
обучение и подготовката на кадри задача от предходния конгрес, остава
отново на нашето внимание, и то още
по-настойчиво, а в някои случаи и
тревожно. На областно ниво ние нямаме готовност да обучаваме своите
кадри нито финансово, нито методически. Вероятно това е причината организацията, в която членувам, общинската организация на Враца и която
ме подкрепи мощно на изборите за
кмет на община, сега да чувства
остра липса на знаещи и можещи
партийно изградени кадри.
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Сериозно ни се поставя задачата
за създаване на традиция на добри
практики и на система, която да
постави нещата на място - от изграждането и развитието до реализацията
на нашите кадри на възможно найдобро ниво според личностните им
качества. Ние губим кадрите си по
пътя заради нискочели виждания,
мераци и завист, пошла кадрова
нагласа, за да угодим на по-силния на
деня и т.н. За съжаление понятието
провинциализъм в партийната работа
има основания и затова всички заедно се стремим да върнем на врачанската партийна организация самочувствието, което заслужено ни поставяше сред водещите в страната.
Уважаеми другарки и другари,
надявам се, че детайлите, върху които
се спрях, не са ви затруднили, нито
пък са били скучни. Както се казва,
по пътя към голямата цел няма дребни
неща. Време е за истини, към които
за щастие насочва вниманието си и
конгресната зала, и които ние не
премълчаваме. Затова съм сигурен,
че ще ги подкрепим и с вота си.

ИЛИЯНА ЙОТОВА
делегат от район
„Възраждане”, София

Уважаеми другари и другарки,
По време на отчетно-изборните
конференции мнозина от вас казваха: „Много говорите за ГЕРБ и
малко за БСП.” Не съм съгласна.
Ако повече бяхме говорили за Бойко
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Борисов през 2005 г., сигурно днес
той нямаше да е премиер-министър.
Няма как на такива форуми като
днешния да не представим пред
себе си и обществото пълната картина на днешното управление - такава, каквато тя изглежда тук в
страната, такава, каквато тя изглежда в Европа. От кого очакваме
да я представи? От медиите ли?
Или от тези, които са закичили като
значка на ревера си, че са опозиция, но чакат удобен момент в
парламента, за да управляват заедно с ГЕРБ? От десницата ли? Тях
вече ги няма от политическата карта.
Всъщност днес малцина си спомнят какво означава ГЕРБ – Граждани за европейско развитие на
България. Няма нищо европейско,
когато страната е най-бедната сред
всичките 27, когато сме с най-ниски
доходи, без икономика и без перспектива. Когато всеки четвърти от
българските граждани живее с доход под 202 лева месечно, но затова пък сме първи по най-бърз
темп на разрастване на милионерите.
Резултатите от управлението на
ГЕРБ са криза или пълен провал в
обществените сфери. Ще добавя няколко щрихи към това, което се чу
в доклада, това, което го има и в
нашите документи.
ГЕРБ състави правителство на
олигархията. Хората с парите и мускулите имат достъп до властта. За
тях се правят закони, търгове, обществени поръчки. ГЕРБ спечели
през 2009 г. в името на морала –
без морал. Днес той важи за всички
други, но без приятелите от Банкя
и партийните началници от ГЕРБ.
За едни - по шест апартамента, за
други - арест за три кутии цигари.
За политическите опоненти – белезници и качулки. За спонсорите –
политически чадър.
ГЕРБ съсипа здравеопазването.
В края на 2009 г. един чиновник,
чужд на България - Симеон Дянков,
открадна парите за здраве и лиши
стотици хиляди български граждани
от нормални здравни грижи. Днес
българите плащат най-скъпите лекарства в Европа, а чиновниците от
ГЕРБ прибраха тлъстите бонуси.
ГЕРБ фалира българския бизнес.
Държавата задлъжня на фирмите.
Дянков ги рекетира, те затвориха
фирмите, а хората останаха на улицата. Резултатът е виден.
С право си казвате: „Всичко
това, което говорите, го знаем. Има
ли изход? Защо БСП не може да

върне доверието в степента, в която трябва?”
Малко говорим. Малко говорим
и за състоянието на европейските
фондове. Професионалистите са уволнени, „калинките” раздават проекти
на свои хора, за да пълнят партийните каси на ГЕРБ. Идват избори.
Мирослав Найденов казва: „50 процента усвоени пари по Програмата
за селските региони.” Европейската
комисия ни връща писмо – 20 процента. На кого да вярваме?
Въпросът е риторичен.
ГЕРБ се провали в борбата с
корупцията. Емблематичните фигури на престъпността не са в затворите и театърът, който се разиграва
от последните дни, е само, защото
има нова проверка на Европейската
комисия. Резултатите са повече от
ясни – няма Шенген, няма членство
и не се вижда кога ще стане.
ГЕРБ посегна на най-ценното –
свободата на избора. Всички ние
разбрахме как се правят избори по
герберски - мутрите бяха мобилизи- 17
рани срещу гражданите.
Къде сме ние?
Безспорно петното на корупцията все още тежи върху нас. Ще
бръкна в дълбоката рана - докато
то е там, няма кой да ни чуе.
Грешките, които направихме през 05
есента на 2009 г., трудно ще изтри- 12
ем. БСП загуби не само парламентарните избори, още по-лошо –
загубихме битката за общественото
мнение с мълчание, със свиване в
собствената ни черупка. Поднесохме партията си на Бойко Борисов
на тепсия. Хората очакваха от нас
да накажем виновните и да реабилитираме невинните. Не бяхме убедителни нито в едното, нито в другото. Десетки хиляди наши членове
и симпатизанти, които честно работят за партията и я подкрепят, не
заслужават това. Затова никой днес
няма право да раздава оценки и
някак със садистично задоволство
да говори, че сме изолирани, че
сме капсулирана партия, че сме
губещи. И припомням древната
мъдрост: „Който е безгрешен, нека
пръв хвърли камък.”
Днес, на 19 май, най-важният
въпрос е не само кой ще бъде
лидер на БСП, а може ли БСП да
бъде лидер на България? Можем ли
да претендираме отново за властта? Готови ли сме и как ще го
направим? Отговорите на всички
тези въпроси са: да и можем.
Първо, защото имаме реално управленски решения. Те са в доку-
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ментите пред вас. И ако през 2005
г. те бяха предпазливи, може би
недостатъчно реалистични, то сега
са резултати на опита, на изводите
и на поуките от собственото ни
управление. Затова са верни.
Второ, за една година трябва да
се утвърдим като силната партия.
Няма нищо страшно да се вгледаме
в себе си. Достатъчно ли сме близки до хората? Можем ли да отидем
до съседната врата и по човешки
да убедим хората да ни подкрепят?
Знаем ли какво искат лекарите,
учителите, предприемачите, работниците? А именно този диалог е
връзката ни със средното поколение, което пострада най-силно от
прехода. За разговора с тези хора
не ни трябват сложни организационни реформи, нито безкрайни промени в Устава. Едно от ясните ни
послания днес е да се спрат безумията с преместването на държавната администрация. Можем ли да
се избавим от нихилизма, който
18 проповядваме често сами срещу
себе си? В същото време, докъде
ще се простира търпението ни към
„наши другари”, които забогатяха на
гърба ни, накараха ни да влезем в
групата на „всички са маскари” или
предадоха своите за един пост, или
05 за едно посланическо място. Не е
12 ли хубаво да се чувстваме част от
стабилна, силна, здрава партия?
Нима не е достижимо след изборите да можем да кажем на глас и
с гордост „спечелих, защото съм
социалист”?
Трето, тезата „няма ляво, няма
дясно” трябва да изчезне от посланията ни. Тя е в основата на безпринципни коалиции, предварителни
уговорки, задкулисни преговори и
редене на пасианси. В бъдеще можем да управляваме заедно със
съюзници, но зад обща политика.
БСП не е фирмата, в нея нито се
назначава, нито се търгува.
Четвърто, трябва да покажем, че
сме действителната алтернатива на
ГЕРБ. Няма как да не ни тревожи
фактът, че една все още неродена
партия се припознава като алтернатива и трупа проценти, даже без
представителство. Знае силата на
манипулацията. Но очевидно има
нещо и при нас. Без анализ на
стъпките ни, на поведението, на
всекидневната ни работа, няма да
можем да се справим с тези тенденции. Няма да можем да се справим и ако не отговорим на един
въпрос: какво е отношението ни
към бившия комисар на България,
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който беше наш коалиционен партньор и дължеше поста си и на
нашата партия?
Пето - много важно, как да
спечелим младите хора? Сериозна
и трудна задача. Те са кадърни,
образовани, прагматични и трябва
да сме на висотата на очакванията
им. Младите хора нямат никаква
вина за кризата, но ще пострадат
най-много от нея. Можем ли да им
помогнем и да ги избавим от безработицата и бедността? Отговорът
е отново: можем. Най-малкото сме
в състояние да предложим социален министър не като сегашния,
който излъчва единствено безнадеждност и безпомощност. Имаме
своите предложения и за платените
стажове, и за подадената ръка след
първите четири месеца без работа,
и с наказанието за бизнеса, който
кара младите хора да работят ангария.
Ще попитате: откъде пари? „Лошата” тройна коалиция създаде
Сребърния фонд, който за малко
щеше да бъде плячкосан от Симеон
Дянков. Малко не ни достигна да
създадем и младежки фонд, но това
ще бъде сред първите приоритети в
следващото ни управление. Тук имаме подкрепата и на колегите ни от
Европа.
Участието на нашите младежи в
ръководните органи на партията не
трябва да става чрез назначаване,
а да се завоюва, да се доказва с
работа, със способности. И тук имаме огромни възможности. Проведената преди два дни младежка конференция срещу младежката безработица изработи наистина много сериозен документ. Искам да поздравя тук всички младежи, които дойдоха от областните центрове, да
поздравя хората от Перник, да
поздравя хората от Ямбол, от Бойчиновци – едно чудесно младо
момиче, което буквално учуди нашите европейски партньори. Дали е
сериозен документът, личи само от
това, че веднага след тази конференция нашите европейски партньори поканиха младите хора на
БСП да представят този документ
още в началото на юни в Брюксел.
(Ръкопляскания.)
Трябва да създадем правителство в сянка от Младежкото обединение на БСП, за да имаме професионалистите утре във властта на
всички нива.
Шесто - също много важно, трябва да възобновим диалога с патриотичните организации, защото
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днес, уважаеми другарки и другари, има една огромна опасност.
Само преди пет години България
влезе и се бореше за самостоятелно и достойно място в европейските структури. И успяваше. Вижте
какво се случва днес. Бъдещето на
страната отново зависи най-вече
от интересите на чуждите покровители. Къде обаче останаха националният интерес, провалените енергийни проекти, провалената индустрия, фалитът на малките и средните предприятия? Постепенно се
превръщаме в държава, в която ще
бъдат изнасяни производства заради евтина работна ръка. С такава
политика никога не можем да бъдем
сред първите.
Ще завърша с нещо, което е
седмо по ред, но в никакъв случай
не е седмо по значение. Имаме
нужда от сериозна и преосмислена
медийна политика. Това не е упрек
към колегите, чиято отговорност
беше тя досега. Но ситуацията, в
която България е сред първите страни по липса на свободни медии, на
последните места по независимост
на медиите, задължително е да преосмислим и собствената си политика. Можем да измислим чудесни
послания, да предложим чудесни
проекти - ако няма как да стигне
до хората, нищо не сме направили.
Благодаря на колегите от „Дума”, че
са единствени на този фронт, но
очевидно там силите не достигат.
Необходимо е изграждането на стратегия за социалните мрежи, за интернет.
Уважаеми другарки и другари,
предстои ни много работа. Наскоро
един политик изрече може би найциничната присъда на целия преход
и каза: „Няма морал в политиката.”
Аз твърдя, че има. Моралът е да
бъдеш верен, да бъдеш лоялен, да
правиш добро, да вдигнеш стандарта на живот, да поощриш кадърните, да опазиш слабите. Моралът е
в думата солидарност. Моралът е в
битката за справедливост. Това е
ключовата разлика между нас,
социалистите, и всички останали.
Затова имаме дълга история и
бъдеще.
Сега пред нас, пред всички
вас, които са в тази зала, стои
едно голямо предизвикателство да кажем на децата ни: живяхме
трудно, понесохме кризата, но вие
ще имате по-добър живот, обещаваме ви.
Уважаеми другарки и другари,
избори се губят и печелят. Това са
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принципите и законите на демокрацията. Но ние с вас сме спечелили
най-важния избор – избора да бъдем
членове на Българската социалистическа партия. Това не е просто
избор, това е съдба! Да бъдем
достойни и да извървим пътя до
собствената си съдба!
Благодаря и ви желая успех на
конгреса! (Ръкопляскания.)

МЛАДЕН ЧЕРВЕНЯКОВ
делегат от Самоков

Другарки и другари,
Основният въпрос пред предстоящия конгрес вече беше зададен и той
е: има ли друг път? Защото в края
на проваления преход, в тежката
криза, в която се намираме, при
европейската лява вълна, отново сме
изправени пред ключови за партията
и за страната въпроси.
С основание проблемът за нашия
отговор, социалистическия отговор на
кризата, за прехода от фискален към
инвестиционен пакт, т.е. към растеж
и развитие, на развитието ни като
социална европейска държава, т.е.
къде е мястото ни в Европа, предизвикват оправдан обществен интерес.
Или ще съумеем да предложим очакваната от нас нова политика, за да
решим основната политическа задача
за свалянето на ГЕРБ и спечелването
на следващите избори, или ще се
превърнем в основната или поредната
партия от прехода, а ще обречем
българите на блатото, наречено периферия на перифериите.
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Разбира се, ще се сблъскаме и с
машината на избори ГЕРБ, с това,
което вече нарекохме шок и ужас. За
ГЕРБ вече спечелването на изборите
не е само въпрос на политическо
оцеляване. И тук е залогът на настоящия конгрес. Според мен друг залог
той няма и не може да има.
Разбира се, че има и друг сценарий - да затънем в технологията на
правенето на политика, да се състезаваме с харизматичността или популизма на лидера на ГЕРБ. Но искам
да кажа моето мнение - на тази писта
състезание между нас и ГЕРБ не
може да има. Нека те си тичат по
своята писта, а ние - по нашата. Ние
сме партия с история и с отговорност
към страната. (Ръкопляскания.)
И ключовият въпрос е, каква
политика предлагаме? Защото съм
подчертавал, не е проблемът, че не
печелим избори, не е проблемът, че
не вдигаме рейтинг, когато другият
пада, а проблемът е, че дълго време
търсим ясните отговори на трите
компонента на политиката: първо какво правим, второ - как, т.е. кой и
какъв е отборът, който обединяваме
около тази политика, който го прави
и трето - с кого и на каква цена го
правим? Можем ли да платим цената,
наречена загуба на идентичност в
името на участието си в управлението?
Бих желал да спра вашето внимание на два основни въпроса.
Първият е каква е оценката, каквато ние даваме на съвременната
криза в България, защото това не е
самоцелен въпрос. Той дава отговор
защо искаме властта и дали ние
имаме ясна представа пред какво сме
изправени и какви мерки трябва да
разработваме - антикризисни, стабилизационни, на ускорен растеж и
развитие или някакви други.
Само някои илюстрации по тези
компоненти.
На първо място се наблюдава
постоянно забавяне и зануляване на
темповете на икономически растеж,
който значително се разминава с
предварителните прогнози. Може да
видите на тези слайдове и конкретните измерения на тези констатации.
На второ място - икономиката е в
колапс, а парите бягат от България.
Може да констатираме, че не икономическите условия или бирническият
подход на Дянков са проблемът на
страната, а липсата на реална икономика и реални икономически мерки за
растеж.
На трето място - фискалните резерви намаляват, а правителствените

дългове се увеличават. Или както
споменават вече много икономисти,
вървим по пътя на Гърция.
На четвърто място сме по стандарт на живот, по работа и доходи
заемаме последните места не само в
Европейския съюз, но и в Европа.
На следващо място, влошава се и
качеството на живот - здравеопазване и образование. За съжаление и тук
сме първенци в Европа. Застрашено
е и европейското бъдеще на България.
Вижте само данните за усвояване на
фондовете, за изолацията ни, за
продължаващата ни шенгенска история или механизма за критика по
механизма за правосъдие и вътрешни
работи.
Изводите от спецификата на тази
криза вече се виждат от всички.
Скоро КНСБ изрично подчерта в свой
материал: „Тази политика на рестрикции, която се прилага вече три години
и която е безпрецедентна по своя
обхват и продължителност, е погрешна и задълбочава проблемите.”
Ето защо аз предлагам незабавно 19
след конгреса да започнем детайлно
анализиране на проблемите на кризата и да разработим един материал с
примерно заглавие „Стоте лъжи на
ГЕРБ”, който още до края на годината
да направим обществено достояние.
05
(Ръкопляскания.)
Вторият и основен въпрос е: каква 12
е нашата алтернатива?
Аз искам да маркирам сега само
няколко момента. Нужна е нова политика за стимулиране на растежа и
по-висока заетост. И не само защото
ние го виждаме, защото Франсоа
Оланд, Оли ван Рен, Ромпой, Барозу,
както и във вчерашното изказване на
Барак Обама изрично настояват, че
съвременният изход е на базата на
растежа и на базата на заетостта. И
на второ място - мерки за повишаване на устойчивостта на икономиката и ускорено излизане от кризата.
Аз съм посочил според мен кое е
основното в тази политика - връщането на човека в центъра на нашето
внимание, отричането на всевластието на парите и монетарния подход на
някаква мнима фискална стабилизация.
Първата мярка е стимулиране на
растежа - не самоцелно, а защото зад
всеки процент увеличаване на заетостта се крие около пет процента
увеличаване на инвестициите.
Най-успешната антикризисна мярка е смяната на сегашното управление. Доверието на инвеститорите се
загуби. Виждате колко от тях избягаха.

Информационен бюлетин на НС на
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И накрая - ограничаване на банковата олигархия и властта на монополите и картелите.
На второ място, ясно се очертава
и подкрепа за приоритета на българското икономическо развитие по приоритетни за икономиката отрасли.
Съучастие на държавата в значими
стратегически проекти. И аз бих
предложил да обсъдим възможността
за разумно увеличаване и на външния
дълг в тези условия, който при сегашните 16% нива от брутния вътрешен
продукт е един от най-ниските в
Европейския съюз.
Увеличаване на инвестициите в
научни изследвания. Ще посоча само,
че европейската комисия предвижда
за следващия период над 50% увеличаване на средствата за иновации.
Реализиране на програми за енергийна ефективност.
На трето място, внимателни и
добре обмислени промени в данъчната
и бюджетната политика. Сравнително
ниски ставки на корпоративно и
20 данъчно облагане при въвеждане на
необлагаем данъчен минимум.
Обсъждане на възможностите на
бюджета за диференциран данък добавена стойност. Да покажем нашата
политика, къде облекчаваме - лекарства, образователни пособия, и къде
05 увеличаваме ДДС-то, къде помагаме
12 на дадени отрасли, които са водещи,
като напр. туризма. Намаляване на
съотношението на преки и косвени
данъци от 1:4,5 на 1:3. Преценка и
приемане на еднократен имуществен
данък за премахване на онова неравенство, което се постигна по време
на прехода.
При бюджета твърдо условие за
наше участие в коалиции според мен
трябва да бъде преразпределение
минимум на 40% от брутния вътрешен
продукт. Без такова условие няма
защо да се коалираме с други политически партии.
Бих посочил много други неща
като програмно бюджетиране, разместване на тежестите в бюджета. Ние
сме страната с най-висок процент от
брутния вътрешен продукт в бюджета
на НАТО при очевидно изпъкващо
здравеопазване и образование.
На четвърто място, бих посочил
подобряване на усвояемостта на европейските фондове, защото нас просто ни няма в този дебат.
На пето място - стимулиране на
потреблението, нарастване на доходите, но и тяхната диференциация с
оглед задържане на младите хора в
страната. Изпреварващ растеж на
работната заплата в сравнение с
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производителността на труда, което е
необходима трайна тенденция. Реализиране на младежки програми за
заетост и разкриване минимум на
25 000 работни места с поемане на
осигурителните вноски от държавата.
На шесто място, само ще маркирам основните проблеми на качеството на живот с един особен акцент образование, образование и пак образование.
И на седмо място - консолидиране
на демократичните процеси и борба
срещу корупцията и организираната
престъпност.
Сигурно могат да се посочат и
редица други въпроси. На тези аз бих
желал да спра вашето внимание.
Струва ми се, че настоящият конгрес
има силите и възможностите за промяна и очертаване на контурите на
една нова политика, базиране на
национални цели и приоритети.
Трябва да дадем шанс за обновление и формиране на екип, който
споделя тази политика и има управленския капацитет да я реализира. Да
преодолеем феодализирането и парцелирането на нашата партия. Да поставим ясни условия пред коалиционните
партньори. Такъв според мен е залогът на настоящия конгрес и това е
разделителната линия, ако някой иска
да я поставя. И нека всеки от нас
направи своя избор.
Благодаря ви. (Ръкопляскания.)

бурната 1968 г. парижките студенти
протестираха под знаковия слоган:
„Няма шанс - използвай го!” Какво
днес би могла да направи БСП, за да
се превърне в спасителен шанс за
нямащите шанс, освен, разбира се,
смислени управленски проекти и социално-икономическо реформаторство.
Първо, злокачествените натрупвания на агресия и конфронтационно
мислене са достигнали критична маса.
Дошло е време да отхвърлим доминиращата политическа култура или
антикултура на прехода, чийто герб са
борческото начало и войните безкрай
в политиката. Това е култура, която
обича да мрази, търси врага, намира
го и се разправя с него. Тя рано или
късно си разчиства сметките и със
своите приятели.

ЛЮБОМИР ПАНТАЛЕЕВ
делегат от Бургас
Уважаеми другарки и другари,
Какво всъщност се случи и се
случва през последните три години?
Когато една власт не умее да произвежда нови пари, а само харчи спестеното, тя интуитивно започва да
трупа излишъци от принудителна власт
с една-единствена цел, за да остане
на власт. И колкото повече власт
концентрира в ръцете си, толкова побърз е икономическият разпад и помалко пари стигат до семействата и
пазара. Комбинацията от авторитаризъм, аматьорщина и ликуващ популизъм става все по-токсична, а кофите за боклук - все по-празни. Оцеляването, философията на просяка е
последният движещ мотив в съзнанието на хиляди хора. За сметка на това
управляващите от сутрин до вечер ни
гощават с гъста медийна пача,
забъркана по рецепта на Труман,
която гласи: „Ако не можеш да убедиш хората, объркай ги”.
Статуквото не изглежда никак
обнадеждаващо, но изход има. През
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БСП трябва да предложи нова
политическа култура на умереността
и мярата, на разумната готовност за
сътрудничество и коопериране на
усилията, култура, която отключва
интелектуалните и творческите сили
на гражданското общество, която
произвежда съгласие и търси партньори и приятели по всички важни
социални казуси.
Второ. Икономическото свличане и
политическите катаклизми в известна
степен са неизбежен продукт от развиващата се вече две десетилетия
криза на духовността, която е основополагаща. Тя се изразява най-общо
в упадъка на науката и културата,
масовата деморализация и разрива в
отношенията на доверие. Някой беше
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казал, че когато влакът на историята
прави завой, интелектуалците изпадат
от вагона. Ако това е дори донякъде
така, работата на БСП е не само да
ги качи обратно, но и да ги сложим
редом с машиниста. Трайното отдалечаване на властта от научно-културното богатство я профанизира, лишава
държавността от мащабно мислене и
дълъг цивилизационен хоризонт. Особен акцент трябва да поставим върху
способния човек, носител на висока
ерудиция и креативност.
Индиговата част на прехода изчерпва своите възможности и само
ново, оригинално, българско политическо мислене може да ни изведе в
орбитата на модерния, спокоен и
заможен живот.
Изкушавам се да подчертая, че
действителната, истинската политическа доминация се основава на интелектуалното превъзходство, на съвкупността от нашите знания и умения.
Трето, въпросът за съюзника и
коалиционното партньорство без съмнение е много важен. Но изгледите да
получим богата реколта от готови
гласове на цената на едно споразумение тепърва ще се изясняват. Без да
изоставяме този стратегически въпрос,
по-важно е в момента да съсредоточим
предизборната си комуникация към
перспективни и добре определени аудитории, съсловия, групи, общности,
например към малкия и средния бизнес като най-потърпевш от кризата и
действията на правителството. Тази
група е с висока способност за самоорганизация и политическа съпротива.
При това създава 76% от заетостта.
От специално внимание се нуждаят културната и научно-преподавателската общност, която добре осъзнава
управленската безпомощност и примитивизма на днешната власт, но
трудно се организира.
Служителите в държавната администрация, армията и МВР са
многобройна и масово гласуваща
група. Правителството предвидливо
обгрижва този електорален сектор,
което не означава, че трябва да
стоим със скръстени ръце. Това са
хората, които на практика предрешават всеки избор.
Четвърто. Нашият политически
репертоар, особено по места, изглежда твърде постен - някоя и друга
пресконференция месечно и онова,
което ще кажем по време на сесията
на Общинския съвет. Ние не сме се
научили грижливо да планираме и
умело да провеждаме добре прицелени и следващи една след друга пропагандни кампании, не владеем рито-
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ричните техники и похвати, които са
задължителен компонент на всяка
ефективна комуникация.
Крайно време е да се заемем със
свръхсериозния въпрос за необходимостта от системни изследвания и
управление на обществените очаквания. Повтарям, управление на обществените очаквания.
Рейтинговата социология например,
дори когато борави коректно с данните, не дава нещо повече от моментна снимка по скалата „доверие –
недоверие”. И за пример - има огромна разлика между отговора на въпроса „За кого ще гласувате, ако изборите бяха днес?” и „Кой очаквате да
спечели после?”.
В заключение ще кажа, че по
време на криза ценностите работят
по-добре от интересите, а политическите победи се предхождат от моралните победи. Неслучайно всички парламентарни избори през нашия злополучен преход бяха спечелени от
моралната алтернатива, защото няма
политика извън морала, защото няма
гражданско общество извън морала.
И още нещо, този път от Стефан
Цвайг: „Бавното и умно упорство в
политиката винаги е надделявало над
спонтанната и самонадеяна сила.” Без
съмнение България има славно борческо минало, не по-малко славно
борческо настояще и, не дай Боже,
борческо бъдеще. Партията върви
напред, да удвоим усилията! (Ръкопляскания.)

са. В отчета се казва – затова съм
се опрял главно на него в подготовката си за изказването, че
имаме 5684 основни партийни организации по местоживеене. В
Република България имаме 5076
села, 28 областни центъра и около
50 околийски центъра. Имам предвид градове от типа на Асеновград, Червен бряг, Казанлък, Карлово – достатъчно големи. Това
идва да покаже, че имаме по
около една основна партийна организация по местоживеене в
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РУМЕН ПЕТКОВ
делегат от Плевен
Уважаеми другарки и другари,
уважаеми гости,
Без съмнение главният въпрос,
който стои пред нашата партия, са
политиките – начина им на формиране, начина на представяне както
в центъра, така и по места. И
поради факта, че на този въпрос
достатъчно сериозно, аналитично и
обстойно се спряха и Илияна, и
Младен, аз ще се концентрирам
върху два въпроса, които съм формулирал и в заявката си за изказване.
Първият – организационното
състояние на партията. Това е големият въпрос, пред който сме
изправени днес във вътрешнопартиен план. Без да степенувам проблемите, които имаме, бих ги разпределил по следния начин.
На първо място, структурата на
Българската социалистическа партия – формалната страна на въпро-

населено място усреднено. Това,
пак казвам, е извод, който правя
на базата на статистиката и на
данните, които са в отчета на
Националния съвет на БСП.
Документите на Централната
избирателна комисия сочат, че се
гласува в 2430 села, тоест толкова
са селата с над 350 жители. От тях
ние нямаме кандидати - също по
документи на Централната избирателна комисия, нито като партия,
нито като коалиция, в 831 села.
След изборите се проведоха 52
частични. За съжаление, тенденцията се запази и в отчета на Националния партиен съвет се казва, че
в 23 от тях нямаме кандидат за
кмет.
Отговорите, които се дават тук,
са предположени от броя на основните партийни организации, които
ние сами декларираме, че имаме по
населени места. Липсата на кандидати в 831 села, защото си давате
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сметка, че основните партийни
организации по местоживеене в
София, Пловдив, Варна и т.н. никак
не са малко. Това означава, че в
немалко села ние просто нямаме
основни партийни организации.
Още по-лоша е картината при
основните партийни организации по
интереси. Според отчета имаме 1129
в 264 общини. Тоест, по четири
основни партийни организации по
интереси в община, отново усреднено. В това число София, Пловдив,
Варна, Плевен, Стара Загора. Това
е картината от гледна точка на
отчета, който имаме, реалността,
която получаваме на изборите. Това
е състоянието, очертано в нашия
отчет, който ние приемаме – по
една основна партийна организация
по местоживеене в населено място,
по четири основни партийни организации по интереси в община, в 1/
3 от селата, избиращи кмет нямаме
кандидати. Разбира се, деликатно
сме пропуснали да уточним в отче22 та, че имаме 4-5 провалени пленума
поради липса на кворум, че за
първи път от 1990 г. имаме поредица провалени общински партийни
конференции – дали с решение на
Националния партиен съвет, или
поради вътрешни скандали.
05
Тази картина не може да бъде
12 определена по друг начин, освен
като застрашителна за бъдещето
на нашата партия и ако не вземем
мерки вчера, каквито от изборите
насам не взимаме – тя ще е катастрофална в близко бъдеще.
Следващият аспект на структурните ни проблеми е нетрадиционният аспект за структуриране изграждането на гъвкави структури
по конкретни проблеми – защита
правата на отделни групи, социалните протести, активност на отделни сегменти в различните сектори
- спорт, туризъм, икономика, образование, здраве.
За съжаление, при стотиците
протести ние не бяхме желан партньор и защитник на каузи и интереси. Очевидно е, че диалогът с
браншовите, неправителствените
организации е слаб. Дори на конгреса на Конфедерацията на независимите синдикати в България единствената парламентарна група, чието
ръководство не беше представено,
е на Коалиция за България. Аз не
зная какво показваме по този начин – че лявата партия, че партията, която се идентифицира като
алтернатива, не проявява интерес
към висшия форум на един от двата
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големи синдиката?!
Очевидно не е на необходимото
равнище диалогът и с другите политически партии. Най-яркият пример е провалът на вота за атомната
централа в Белене. Вместо да организираме активен диалог с Движението за права и свободи, с
НДСВ, които в две поредни правителства подкрепиха АЕЦ „Белене”,
със синдикатите, с извънпарламентарните партии, с политически сили
да стартираме мащабна подписка и
след това да отидем към вот, ние
провалихме вота, провалихме диалога, останахме сами и сме на път
да провалим подписката.
Казвам го с болка и с тревога
и ще кажа защо. Защото ние имаме
срок три месеца да съберем подписите, които можем, съобразно организационния мащаб и ресурс, с
който разполагаме. Един месец
практически изтече. Нямате илюзии, че в четирите почивни дни до
края на месеца ще смаем света с
набирането на подписи. Областните
председатели са в залата. Не искам
отговор, но всеки от тях си дава
сметка - водил съм разговори с не
един и двама, какъв е интензитетът,
какъв е мащабът на събирането на
тази подписка, а се боя, че през
юли, когато е третият месец, в
който ще имаме правото да набираме подписи, ще ги набираме със
същата интензивност, с каквато ги
набирахме и досега. Това ни състояние обслужва силния ГЕРБ, за
което говори и др. Станишев, безалтернативността на ГЕРБ в очите на
нашето общество.
По тази втора тема – за взаимоотношенията ни с неправителствените организации, синдикати,
браншови организации, политическите партии, ще завърша с апел.
Абсолютно правилен е изводът,
че ние трябва много сериозно да
анализираме отношенията си с
другите политически партии. Абсолютно правилен и задължителен е
като действие днес и веднага. Нещо
повече – имам основание да считам, че тяхното очакване беше днес
ние да заявим много ясно как
виждаме бъдещето на формулата, в
която ще участваме. Но е много
страшно, ако тръгнем към самотата. Всички знаем, че в залата има
такива настроения и, че в партията
има такива настроения. В залата
има много хора, които помнят годините на самотата. Много е важно
анализът да бъде направен със
съзнанието, че изграждаме мостове
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и че затвърждаваме взаимоотношения и за себе си, и за обществото,
и за левицата.
В заключение – от нас зависи
бъдещето: силна Българска социалистическа партия, силна левица реална алтернатива, или силен и
безалтернативен ГЕРБ. Трябва да
си даваме сметка за нашите отговорности. Конгресът ни трябва да
завърши така, че следващият да не
започне с фразата: „Скъпи другарки
и другари, не за първи път сме
втори мандат в опозиция”. Но ние
сме с богати традиции и опит.
Трябва да дадем днес и веднага
богата енергия и на нашата партия,
и на левицата, и на първо място на
обществото ни!
Благодаря ви за вниманието.
(Продължителни ръкопляскания.)

ЯНАКИ СТОИЛОВ
делегат от Лом

Уважаеми делегати и гости,
Ще говоря откровено и отговорно,
както съм го правил досега, въпреки
че думите, които напоследък девалвират, са само лицето на политиката,
а действията са нейната душа.
Не подценявам организационните
проблеми, които има нашата партия,
но за мен на първо място са политическите, защото подобряването на
нашата организация ще бъде мотивирано от целите, които си поставяме,
от политиката, която предлагаме на
българските граждани.
От години аз отстоявам левия курс
на Българската социалистическа пар-
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тия. Правилността на тази позиция се
потвърди от последните избори в редица европейски страни. Световната
финансово-икономическа криза и
съкрушителните последици на българския преход създават условия за
възраждане на социалистическите
идеи.
Преди три години, като народен
представител от най-бедния регион на
Европа и на България – Северозапада, заявих необходимостта от национална и регионална политика, която
да оживи икономически такива райони и да преодолее дълбоките социални неравенства. Преди последните
местни избори предложих харта за
лявата политика в местната власт и
минимални социални стандарти за
всяка община. Това са насоките на
нашата политика. С тях тя трябва да
стане не само управленска, но и
обществена алтернатива на ГЕРБ.
Ние не можем повече да печелим
като по-малкото зло. Не е достатъчно
просто да управляваме по-компетентно, да злоупотребяваме по-малко с
властта и малко да подобрим социалното положение, трябва да покажем,
че сме различни. Това изисква да се
разделим със социаллиберализма и
дясната социалдемокрация. Да не се
плашим. Това не означава да
отхвърлим техните носители, защото
всеки има право на промяна.
Не бива обаче едни да ни дърпат
назад с комплекси от миналото, други
във финалния спринт към конгреса
вече се опитват да ни изпреварят
отляво с псевдореволюционна фразеология. Ние се нуждаем от социалистическа политика в съвременните
капиталистически условия.
Сергей Станишев днес говори за
радикален завой в нашата политика.
Възможната и необходима политика в
тези условия аз определям като радикален ляв реформизъм. Става дума
за политика по европейски демократични стандарти, насочена не към
миналото, а към настоящето и бъдещето през ХХI век. Тя се корени във
взаимната зависимост на левите
ценности – свобода и равенство, в
борбата за преодоляване на бедността и експлоатацията. Тази политика
изисква финансовата система да
работи в интерес на гражданите и
производителите, изисква публично
регулиране и контрол върху финансовия капитал, изисква здравеопазване
и образование, освободени от комерсиализацията. Изисква да създадем
социална Европа и мирен свят.
В името на всичко това ни е нужна
победа, но не само срещу ГЕРБ.
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Надявам се все повече от нас да са
разбрали – не можем да бъдем и с
народа, и с олигархията! (Ръкопляскания.) Затова аз днес смятам, че ние
ще поемем такъв решителен курс.
Синдикатите, гражданските организации могат да имат претенции към нас,
но и ние трябва да предявим своите
претенции към тези организации, защото тяхната роля не е да бъдат
балансьори между труда и капитала,
а да застанат твърдо на позициите на
труда, на трудовата класа в България!
(Продължителни ръкопляскания.)
Основните ни противници са неравенството, бедността, престъпността
и корупцията. Защото неравенството
поляризира обществото, бедността
угнетява, а престъпността и корупцията ограбват. Основните ни задачи са
постигане на растеж и висока заетост, добри доходи и социална сигурност, с особено внимание към младежката безработица и тежкото положение на пенсионерите.
Основният принцип за изразходване на обществените средства за социални цели е следният: обществените пари за обществени нужди предимно в обществени институции. По този
принцип трябва да се устроят образователната и здравната система. Поконкретно, тези лечебни заведения,
които искат да ползват пари от Националната здравна каса, няма да вземат пари от пациентите. Да се намалят студентските такси в университетите за сметка на увеличаване на
държавното финансиране, но в същото
време държавната образователна
политика трябва да отговаря на икономическите и социалните потребности на страната.
Основното средство за реализиране на нашата политика е активната
социална държава и нейните европейски проекции. Основните изисквания
към нас са ясни ангажименти, политическа последователност и почтеност. Ние трябва да поставяме конкретни критерии за собствената ни
работа.
Аз предлагам в следващите два
месеца, в които ние трябва да съберем неколкостотин хиляди, близо един
милион подписа, за да поискаме провеждането на референдум за АЕЦ
„Белене”, да бъдат тест за организационната и политическата състоятелност на всяка наша общинска организация. По това те да бъдат оценени,
по това да им се дадат предимства
или по това да покажем, че ние не
приемаме състоянието, в което се
намират. Ето това е реалният тест за
нашата работа. (Ръкопляскания.)

Левицата е призвана да защити
демокрацията, да я защити не само
от тези, които политически я застрашават, а от капитализма, който я
роди, но вече я убива. Държавата не
бива да действа под диктата на пазара, а да регулира и контролира в
интерес на обществото. Това означава да национализираме политиката в
интерес на гражданите, включително
собствената си партийна политика.
Само така ние ще бъдем на страната
на мнозинството от българския народ.
Крайно време е лявата политика,
за която настояват мнозина от нас,
да се превърне в политика на цялата
партия. Такава политика подхожда на
председателя на Партията на европейските социалисти. Такава политика
ние изискваме и от председателя на
Българската социалистическа партия.
Не е логично между двамата да има
противоречие. (Ръкопляскания.)
Време е БСП да се освободи от
хронично заболяване – лява в опозиция, в управлението - както дойде.
Затова днес решително да заявим: 23
Сбогом на плоския данък! (Ръкопляскания.) Това трябва да стане една
от червените линии, от които няма да
отстъпим и в коалиционната политика.
Ние сме прогресивна партия, партия на социалната справедливост. Така
ще бъдем достоверен изразител на 05
политиката, заради която съществу- 12
ваме. Ще си върнем разочарованите,
ще привлечем колебаещите се и ще
сплотим недоволните от пагубното управление. Тогава да разсъждаваме за
нашата коалиционна политика. Но
преди това трябва да оздравим партията на всички нива. Казано по
библейски – да си кажем истината,
за да станем свободни. Да освободим
БСП от страха да признае грешките
и слабостите от последните години, от
финансово-икономически зависимости,
от сервилност към външни интереси,
от феодализиране и затваряне на цели
организации, от лидеромания и нарцисизъм. Така ще освободим българския
народ от олигархията, от полицейщината и простащината на днешната
авторитарна власт. (Ръкопляскания.)
Ние или ще изведем България от
дълбокия и кален коловоз на прехода,
или ще затънем като партия на прехода. Това е дилемата, пред която
сме изправени.
Да, ние се променяме, но понякога
по-бавно, отколкото динамиката на
времето изисква. За да бъдем водеща
партия, ние трябва да променяме
обществото.
Добре е, че на този конгрес ще
има изборни кабини, но по-важно е да
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не се увлечем по изборни комбини.
(Ръкопляскания.) За мен е важно
какво ще стане на конгреса, но още
по-важно е какво ще стане след това.
Тогава е по-трудното и по-важното.
Надявам се, че няма да стигнем до
апокалипсиса „The day after tomorrow”.
Това обаче не означава да останем
в плен на постоянни компромиси, на
търсене баланси и проява на нерешителност.
Този конгрес ще избере председател. Искам той да олицетвори Българската социалистическа партия като
лява социалистическа, европейски
ориентирана партия, която отстоява
националните интереси. Това е необходимо, но недостатъчно. Конгресът
трябва да избере истински леви политици за членове на Националния
съвет. Понякога избираме не найспособните и най-достойните, а удобните. Конгресът трябва да излъчи
личности, които със своя авторитет
повишават авторитета на партията, а
не отнемат от него.
Очевидно в Европа се надига про24
тестна вълна. Тя идва предимно отляво. Да не допуснем тази вълна да
ни подмине. Да не се бавим повече
в политическото блато на българския
преход. Няма откъде да дойдат нови
спасители. Много опити бяха правени,
05 много илюзии се разрушиха.
12
Затова, другари, да стягаме платната, да вдигнем котвата и да поемаме - ляво на борд и пълен напред!
(Продължителни ръкопляскания.)
Благодаря ви за вниманието.

ЯВОР ГЕЧЕВ
делегат от район
„Южен”, Пловдив
Уважаеми делегати,
Днес е 48-ият конгрес на БСП. На
предишния – 47-ия, вие, делегатите
на конгреса, решихте да има Младежко обединение. На този конгрес
искам смело да ви кажа няколко
неща.
Създадохме го. Създадохме го с
4800 души. През този период за две
години и половина, откакто съществува, 1000 души навършиха възрастта и излязоха от него, но сме приели
над 2500 нови. (Ръкопляскания.)
Имаме 200 млади общински съветници. Бихме се на фронтовете с ГЕРБ,
където можем и където трябваше.
Станахме министри. Младежите в
БСП сме автори на една фраза, която
заля България – „калинките”!
И искам да ви кажа още нещо с
високо вдигната глава, от името на
младите хора в БСП мога да кажа
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– БСП има най-добрата, най-голямата
Социалистическа младежка организация в България, най-популярната и
ползваща се с най-голямо доверие в
обществото. (Продължителни ръкопляскания.)
Сега малко за политиката в страната.
Криза е, но на мен лично като
млад човек ми омръзна да ми повтарят като папагали по телевизията
различни министри с коефициент на
интелигентност по-нисък от средно
статистическия българин, че кризата
и тройната коалиция са виновни за
всичко. На какво сме свидетели?
Най-голямата част от кризата се
понася от обикновените хора. На път
сме да приключим мандата на ГЕРБ
с около минус 12 милиарда лева.
Тези пари ще ги плащам аз, моите
приятели, нашето поколение и то в
бъдеще време. Младежката политика я няма от картата на българската
политика, водена в момента от правителството. Младежката безработица удари таваните над 30% в момента. Над 30%!
Младите хора в България имат
два основни пътя – единият е пократък, другият е малко по-дълъг. Пократкият е директно към терминал 1
и терминал 2 на българското летище.
Малко по-дългият е през някой голям
град и тогава навън. Аз не искам да
е така.
Затова Младежкото обединение
обяви основната си кампания за тази
година – същата, каквато и Партията
на европейските социалисти ще пра-
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ви цяла година – кампания за младежка безработица с всичките мерки, които може държавата да направи, с цялата популяризация, която
ние, като младежка организация и
ние като партия можем да направим.
Този бич е номер едно в нашата
политика за следващата година.
Сега малко по вътрешните неща.
Този конгрес се отличава за мен
специално от много други такива. В
доклада на председателя се говореше поне в 30% от случаите за
Младежко обединение, за младежка
политика, за млади кадри.
Благодаря Ви за оценката, другарю председател! Надявам се ние да
не сме Ви разочаровали и на следващото заседание на конгреса също
да съм с високо вдигната глава пред
Вас аз и всичките млади хора.
Продължаваме да работим. (Ръкопляскания.)
Но знаете ли какво искам да
разбера на следващия конгрес? Искам
следващият конгрес да разгледа едно
нещо, на което му е времето от 20
години насам – кадрова политика и
система за обучение на младите
кадри! (Ръкопляскания.)
А иначе, от вас съм го чувал,
другари, от по-възрастните – нещата
не са на конгресите, те са между
самите конгреси.
Аз съм горд, че Младежкото
обединение, с помощта на най-добрите експерти в нашата партия,
написа частта за младежката политика. В нашия управленски проект,
с който се ангажирахме като партия,
казахме, че е време да има министерство на децата, младежта и
семейството като ценност изобщо.
Оттук нататък трябва не само да
говорим за политики, които не са
интересни за обществото в повечето
случаи, а да ги реализираме. Ако
нещо в крайна сметка ни отличава
от всички други политически партии
и най-вече от ГЕРБ, това е, че БСП
има най-добрите и най-можещите
кадри.
Трудно ще е след управлението
на ГЕРБ, но аз си мисля, че ако
спрем да си гледаме в пъповете, ако
започнем да се държим като истинска партия, каквато знам, че БСП е
единствената в България, ние ще
спечелим следващите избори. А
младежите – младежите са на всеки
фронт най-отпред за партията.
И ще ви кажа последно – ударете
по едно рамо на младите хора в
листите за Национален съвет на БСП.
Мисля, че няма да ви разочароваме.
(Ръкопляскания.)
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ДОНКА МИХАЙЛОВА
делегат от Троян

Уважаеми делегати и гости,
Поисках думата, за да споделя
свои мисли за ролята и мястото
на местните власти, защото вярвам, че днес ефективността от
работата на левите кметове и
левите общински съветници в голяма степен ще определи резултатите от предстоящите парламентарни избори.
По време на снежното бедствие през януари, когато носехме
хляб в раници на хората от махалите в планината, когато пращахме верижна техника на километри разстояния, за да води
хора от високопланинските хижи,
една старица стисна ръката ми и
ми каза: „Не вярвам на партии, не
вярвам на държавата. Вярвам на
хората.” Много често се връщам
към уморените и тъжни очи на
тази жена и се питам, защо
държавата и партиите загубиха
нейното доверие. И много ми се
иска в края на дните си тази
жена да открие хората в моята
партия. (Ръкопляскания.)
Знам, че моята отговорност
като кмет за това е голяма. Днес
ние срещаме редица трудности.
Ще маркирам част от тях.
Засиленото очакване и лавината от социални потребности на
обедняващите граждани срещу
изтъняващите общински бюджети
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и безумната схема на усвояване
на еврофондовете, по която днес
общинските бюджети - разбирайте гражданите, поемат милиони
финансови корекции. Прехвърляне
на отговорности към общините, но
не и на ресурси. Виждаме ги в
промените в Закона за устройство на територията, в Закона за
кадастъра, в редица намерения в
социалната сфера. Декларираната
воля за децентрализация и реалното ограничаване на този процес. Само един пример – предложената промяна в Закона за
водите, която в крайна сметка ще
доведе до национализация на общинските ВиК дружества – един
акт, който в крайна сметка ще
увеличи цената на водата на троянци с 40 ст. Подмяна на идеята
за децентрализация с показна деконцентрация на власт. Враждебна среда от страна на държавата
и в част от общинските съвети,
в които ние нямаме мнозинство.
Къде можем да търсим отговорите?
Считаме, че местната власт
следва да има своя политическа
физиономия и левият кмет следва
да води лява социална политика.
В началото на нашия мандат
ние пристъпихме към едно нетрадиционно действие в условия на
криза – намалихме данък превозни средства, част от данъците
върху недвижимите имоти. Гражданите ни отвръщат с доверие и
поне към днешна дата ние имаме
увеличени приходи в общинския
бюджет. Опитваме се да подкрепяме бизнеса да задържа и разкрива нови работни места. Направихме значителни облекчения при
наемите на общински имоти. Променяме структурата на администрацията, така че тя да подпомага
всеки потенциален инвеститор,
който иска да разкрива работни
места. Работим за оздравяване
на общинските дружества и предприятия отново в посока задържане и разкриване на работни места.
За нас е проблем средата в
Общинския съвет. Затова считаме, че трябва в много по-висока
степен да привлечем гражданите
като коректив на позициите на
общинските съвети, в които нашите опоненти са мнозинство. Отворихме чрез Правилника на Общинския съвет достъпа на гражданите до вземане на решения.
Водим активен диалог в процеса

на подготовка на решенията на
Общинския съвет и се опитваме
чрез мненията на гражданите да
оказваме натиск върху решенията на Общинския съвет. В момента подкрепяме финансово инициативи на гражданите, които сами
определят къде отиват малки грантове от общинския бюджет.
Считаме, че имаме много резерви по отношение на оптимизиране на взаимодействията между
кметовете на БСП, общинските
съветници на БСП и парламентарната група. Имаме потребност от
единодействие в условията на недобронамереност на държавата.
Работим и трябва да работим в
по-висока степен за ефективно
взаимодействие между левите
кметове и общински съветници.
Аз мисля, че стъпката в това
отношение, която прави Националният съвет на БСП за обучение на новоизбраните кметове, е
във вярната посока. Нужно ни е
обаче да бъдем в постоянен ди- 25
алог, да търсим заедно решенията на трудните проблеми. Защото
вярвам в поговорката, че „Всеки
поотделно се движи по-бързо, но
всички заедно можем да стигнем
по-далеч”. Днес ние сме единствената реална власт и имаме основ- 05
но отговорност за организацион- 12
ното и кадровото развитие на
партията по места.
Другарки и другари, вярвам, че
партията ни има ресурс след този
конгрес да спре да се занимава
със себе си, вместо да се занимава с проблемите на хората, да
постави в центъра на своята работа диалога за развитието на
БСП и на обществото, вместо
личностното противопоставяне.
Днес България се нуждае от
алтернатива за развитието. В условията на настоящата политическа конюнктура сигналите, че
БСП има ресурс да бъде носител
на тези алтернативи, могат да
бъдат дадени от левите кметове
и левите общински съветници. Аз
вярвам, че от всички власти в
България най-високо стои местната, защото е най-близко до хората. (Ръкопляскания.)
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ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ
делегат от Ковачевци

26
Уважаеми другарки и другари
делегати на конгреса,
Драги гости, приятели,
Хайде да се събудим, както би
05 казал председателят. Хайде да по12 гледнем проблемите в тяхната истинска същност и дълбочина, защото конгресът отминава. След малко
ще гласуваме, ще се преброим и
имам опасението, че на утринта ще
останем твърде малко в залата,
както често се е случвало и по мое
време.
Първо, бих искал да започна с
нещо, което прочетох в документите на конгреса. Вярвам, че всички
внимателно сме ги чели и сме си
отбелязали най-значимите оценки и
предложения. Аз очаквах този конгрес, впрочем, да отговори на въпроса, който стоеше по времето на
цялата отчетно-изборна кампания и
който сега стои с особена острота
– как печелим, не символично, не
просто морална победа, а реална
победа на предстоящите избори за
Народно събрание?
Питам, защото в отчета на Националния съвет на партията резултатите от последните избори са
оценени като „добро постижение –
цитирам – морална и дори – забележете – реална победа на БСП”.
Първо, бих оспорил най-вече
моралната победа, защото виждам
как 3 години ние търпим тежки
морални поражения в резултат на
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случилото се от 2009 г. насам,
преди всичко морални поражения.
Второ, ако ние сме съгласни с
тази оценка – питам, защото, слушайки внимателно политическия доклад, не успях да разбера каква е
нашата цел оттук до изборите през
2013 г. и след това за мандата на
целия този състав на конгреса.
Аз не чух в политическия доклад
думата „победа”, може би не съм
бил внимателен, за което се извинявам. Но дори и да я има, за мен
това не е достатъчно, уважаеми
другарки и другари. Впрочем, аз не
чух понятието, призива „победа” и
на първомайския митинг. Но това е
друга тема.
Много важно е ние ясно, точно
да определим идеите си, вижданията си за едно силно, убедително,
компетентно, кадърно управление.
И тук вече аз приветствам заложените в политическите документи
идеи, които са продукт от една,
доколкото знам, многомесечна,
може би дългогодишна работа в
самия Национален съвет.
Но едно трябва да е ясно, скъпи
другарки и другари и приятели, тезата, че една, втора, трета Бойкова
зима ще ни доведе автоматично до
промяната, че ще ни върнат на
върха, ще ни върнат във властта,
очевидно вече не работи. И тезата,
че тя ще се изхаби икономически,
социално не е убедителна. Ние не
сме скачени съдове. И не вярвам
някой в залата вече да мисли така.
Отливът от ГЕРБ няма да носи
прилив към БСП.
И една теза, която чух у един
от ораторите, може би само у един,
а това трябваше да бъде тема във
всяко едно изказване, да бъде ключова тема в документите на конгреса - голямата битка с ГЕРБ, с
Борисов и Цветанов e битка на
територията на морала. И ние трябва да си дадем сметка имаме ли
лидери, които с чисто лице, които
с чисти ръце могат да се изправят
и да водят тази битка. Това е
въпросът на въпросите. Дали ние
можем чрез тези лидери, чрез тези
свои морални и нравствени позиции
да излъчваме сила и да наложим,
без съмнение, добрите ни, обосновани, професионално защитими управленски идеи.
Често сме казвали – и сега
прозвуча тук неколкократно, - че
ние не сме лидерска партия. Няма
съмнение, през ум не може да му
мине на някого в залата, че ние сме
лидерска партия от типа на Бори-
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сов, “Атака” и т. н. Все ми се струва
обаче, че го казваме, за да прикрием липсата на лидерство в партията. (Ръкопляскания.) Та нали, уважаеми другарки и другари, имахме
5 поредни кампании, в които по
всички правила, критерии на пиара
бяха откровено лидерски кампании?
Ако не искате да връщате лентата
чак толкова назад, спомнете си
нощта в пресконференцията на
кандидатите за президент и вицепрезидент. Не се чу гласът на нашите
кандидати.
Истината е, и трябва да си го
кажем, ние губим тежко преди всичко не идейния, не алтернативния, а
лидерския двубой с ГЕРБ. И това
е не единствената, но една от основните причини за загубите.
От историята знам, че в левицата винаги е съществувал проблемът
за лоялността към ръководителя.
Но аз питам… Впрочем, за да бъда
честен, прочел съм го в някой от
западните автори – ако е фрапиращо ясно, че той, ръководителят,
води партията в погрешна посока,
към непрекъснати загуби, лоялността към партията не изисква ли да
назовеш на висок глас проблема и
да търсиш решението? (Ръкопляскания.) Казах ви го преди 3 месеца
– Вие запушвате партията, другарю
Председател. (Ръкопляскания.) Години наред Вие не давате добавена
стойност към резултатите на Българската социалистическа партия, към
доверието на БСП.
За съжаление, със завист гледам как Борисов от 2009 г. тегли
като локомотив ГЕРБ. Нека да си
кажем как е при нас. Не го приемайте като лична заявка. Ще чуете
моето мнение в дебата, когато се
обсъждат кандидатурите. Едно трябва да е ясно, ако не днес, все
някога ще трябва да стане ясно,
левицата има своя шанс, ако заложи на автентичен, но силен лидер.
Ако събере под знамената най-силните, най-добрите, независимо от
идейните различия, независимо от
разправиите и караниците, които
сме имали през тези години. В това
беше смисълът и на моето послание
за съгласие, за единство. По политиките ние можем да спорим. И пак
ще повторя казаното преди 3 месеца. Един от нас ще надделее, един
от нас, многобройните кандидати,
може би близо 30. Няма полза от
това, ако този лидер има своите 50
и няколко процента и ако я няма
консолидацията зад него, ако го
няма този позитивен изход от кон-
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греса, който аз помня през 1990 г.,
помня 1996 г., декември, помня
2001 г. И сега е още по-наложително, предвид на ситуацията, в която
се намираме, и на противника, който
стои срещу нас.
Аз развих своите виждания и по
партийните проблеми, и по идеите
за управленски акценти и приоритети в отделна своя книга, която
вероятно всеки един от вас може
да си набави. Ние се разминаваме
сериозно по темата за организационната реформа. Аз предложих един
набор, може би дузина идеи, започвайки от децентрализацията на
ресурси, на кадри, но и на отговорности, минавайки през засилване
на пряката демокрация, не самоцелно, а защото това е начин да
съживим партийните си организации, уважаеми другарки и другари,
да ги накараме да се почувстват
съпричастни към значимите неща –
дали ще е плоският данък, дали ще
е избор на председател на партията, това не е най-важното. Но
хората трябва да разберат, че са
част от процеса на формиране на
партийната политика.
И още нещо, което се нуждае от
пояснение. Казах може би тежки
думи към апарата, към апаратната
идея и практика. Дължа извинение
на онези мои приятели и другари,
които през 1996 – 2001 г., без да
получат в продължение на месеци
нито лев, не избягаха, обикаляха
всеотдайно и те са тук. Нека да
кажат, имало ли е случай някой от
тях да бъде ангажиран в реална
конкуренция, когато става дума за
избор на председател или някакъв
друг тип кадрово решение. Не се е
случвало.
И сега това, което виждам, не
ми харесва, другари. Нека да кажа
още веднъж, апаратът е на партията, а не партията на апарата.
Отишли сте твърде далеч. Наистина
докато ГЕРБ правеше машина за
избори, ние си правим машина за
конгреси и после се чудим защо
резултатът е такъв. Затова казвам
- разхвърляйте ресурсите и отговорностите по места. Не може в Кирково партийният лидер години наред
да не е получила една стотинка,
намирайки се в един стратегически
и за партията, и за държавата
регион. Да ме извини Бойка, че я
цитирам персонално, ще й създам
проблеми. Но истината е – и ще се
опитам да го кажа малко по-наукообразно, - че докато в Европа намалява тежестта на платения пар-
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тиен функционер, при нас става
точно обратното.
И ако аз роптая срещу това, че
има прекалено много служебни делегати, то не е, защото не ценя
труда на народните представители.
Аз съм сигурен, че Корнелия или
Мая ще бъдат избрани с акламации,
ще бъдат изнесени на ръце при
едно гласуване вътре в партийните
организации. Но защо създаваме
двоен стандарт? Добре, сигурно е
силна думата партийна аристокрация, но хора, които служебно отиват на конгреса? Може би, защото
те трябва да дадат и някакъв служебен резултат. Не искам апаратът
да бъде кривото огледалце на председателя. (Ръкопляскания.)
Няколко думи по коалиционната
политика. Не със задоволство, Илияна, с болка казвам, че сме в
изолация. Никога не сме били толкова в ъгъла и сами се затваряме
допълнително. (ГЛАС: Кога сме се
затваряли?) Добре, ако не ви харесва, ще питам – от колко партии
е днес Коалиция за България? (Частични ръкопляскания.)
Ако не ви харесва, ще ви попитам, уважаеми другарки и другари,
колко от протестиращите отряди –
синдикати, тютюнопроизводители,
зърнопроизводители и всякакви други – дойдоха при нас, на „Позитано”,
за да поискат политическа подкрепа и да кажат – станете изразители
на нашите искания в парламента?
Не ни харесва това, но това е
самата истина. Ние трябва да направим силна коалиция, с ново качество, разбира се, не да повторим
под индиго Коалиция за България.
Не можем да си позволим високомерие към онези партии, които имат
своите 20-30 хиляди гласа, защото
техният механичен сбор ще вдигне
нашия процент, нашия брой гласове
толкова, че вече можем да претендираме за победата в изборите. Но
по-важното е, че силата на една
коалиция не е в математическия
сбор, а е в излъчването на мощта,
която има.
И твърде сме закъснели – и с
това завършвам – с формирането
на тази политика. Стана дума за
случая АЕЦ „Белене”, за подписката. Това е национална кауза. Това
беше шанс,и е все още, какъвто
опозицията няма да има в следващите месеци и години. Ние реагирахме мудно в дни за размисъл. Не
успяхме да предадем широк обществено-политически характер на
тази подписка. И тук си говорим за

подписката и за референдума, и за
„Белене” като за нещо партийно.
Грешно е, другари.
Произволен е примерът, но ще
ви припомня юговойната. Успяхме,
защото това стана национална кауза, и това обърна тенденцията в
полза на БСП и на левицата. И наймалкото, което можем да кажем, е,
че това беше тест за организационни качества. По-лошото е, че ние
изтървахме момента да станем притегателният център на всички онези
гневни, недоволни, бедни, протестиращи, тези, които искат да има
друго управление.
И накрая, може би не на място,
защото накрая трябва да имаме
емоция, а пък аз ще завърша с
нещо, което звучи аналитично и
принципно. Приемайки, адмирирайки мотото за нова, социална България, аз искам да обърна внимание,
че Европа ври и кипи в дебати по
идеята за превантивната социална
държава. Тоест държавата, която
идентифицира ясно проблема и оти- 27
ва по-далеч от онова, на което и
другарят Пирински обърна внимание, да го излекуваме. Да, това е
нашата политика. Лечение да, но
можем ли да потърсим идентификацията на проблема и да инвестираме в предприемчивите, в активните 05
слоеве на населението, без обаче 12
да забравяме бедните, пенсионерите, младите, онези, които винаги са
разчитали на нас?
И съвсем накрая, моята формула
за победата на БСП минава през
дълбоката, необратима, бърза и радикална промяна, през реалното
единодействие, разбирано не като
единомислие. Всички сме така. Когато се изработи решението, когато
се приеме, заставаме в единен
строй, без значение кой е генералът (ръкопляскания). Промяна
плюс единство прави сила и перспектива. Това е нужно на БСП.
Благодаря ви. (Ръкопляскания.)
ГЕОРГИ БОЖИНОВ:
Към моя стародавен приятел се
обръщам на малко име, защото с
него 5 години бяхме в ръководството на партията и мисля, че няма да
отрече, че не сме си казали дума
напряко и не сме имали нито едно
различие. Но днес съм длъжен да
направя тази реплика, защото др.
Първанов постави най-важното, постави съдбоносния въпрос, на който
не даде верния отговор.
Съдбоносният въпрос, който той
постави, е: как печелим? Като пред-
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поставка той посочи способността
ни искрено да разкрием, посочим и
надявам се, че иска да преодолеем
онова, което ни пречи.
Кой е неверният отговор, който
беше предложен?
Това, че е битка за морал и
имаме ли чист лидер?
Аз отговарям, че за да победим
и ще победим, защото имаме чисти
хора (ръкопляскания), защото имаме ценности, които са автентични с
човешката същност и защото имаме ценности и мисия, която съвпада
с мисията на България. А който е
способен да я сподели и има качества да ни води, ние ще го признаем и ще му дадем тази възможност.
Но аз се противопоставям на това
да поставим въпроса кой ще води
и ако му дадем задоволителен
отговор за някого или за група от
нас, да се надяваме, че обществото
ще ни повярва и ще тръгне напред
- дълбоко погрешно.е.
Аз мисля, че трябва да лидерстват
28 в обществото онези ценности, които
са в интерес на хората. И Борисов с
неговите недъзи днес е лидер, защото
е изкривена тази българска представа
в обществото. И наша мисия е не
само да я носим (ръкопляскания), но
да помогнем на българското общест05 во, защото какво лидерско състеза12 ние ще има с човек, който по всеки
повод лъже, човек, който по всеки
повод демонстрира способност на
неуважение, човек, който стига дотам, че за да се хареса, казва: „Вас
ви смятат за прости. И аз съм прост,
затова ме харесвате.”
На тази плоскост ли ще се състезаваме, с този лидер?
Аз не приемам препоръка към
нашия лидер - да се състезава с гн Борисов на тази плоскост. (Ръкопляскания.) Предлагам да си останем на нашите ценности, да търсим
споделяне в българския народ, а
който може да ги удовлетвори, ще
има нашата подкрепа и нека води
партията. (Ръкопляскания.)
ЛЪЧЕЗАР КОСТОВ:
Аз искам наистина съвсем кратка реплика да направя по отношение на заключителните думи на др.
Първанов, който каза, че БСП се
нуждае от радикална промяна.
Другари, на мен ми омръзна да
се променям. Аз не знам дали има
човек в тази зала, (възгласи „Браво!”, ръкопляскания), който не знае,
че в българското общество в последните 20 години с промяна или
реформа се означава нещо, което
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е провалено? Достатъчно е да споменем здравната и пенсионната
реформа. Аз не искам повече да се
променя нашата партия, след като
20 години я променяме така, че от
2 милиона и 800 хиляди избиратели
през 1990 г. за Велико Народно
събрание, стигнахме до 750 хиляди
души през 2009 г. (Ръкопляскания.)
Но аз считам, че ние се нуждаем
от стабилизация, стабилизация на
тези един милион и 500 хиляди
гласа, които гласуваха на втория
тур за нашата кандидат-президентска двойка и да разширим това
влияние. Ние се нуждаем от възраждане на морала, ценностите и идеите на нашата 120-годишна социалистическа партия. Само това ще
ни доведе до победа, др. Първанов.
(Продължителни ръкопляскания)
БОЙКА АРАБАДЖИЕВА:
Аз съм Бойка Арабаджиева. Наистина съм от една хубава община
- Кирково, селска община, втората
по големина след Кърджали, единствената селска много разпокъсана, много отдалечена и съвсем основателно др. Първанов визира за
финансовия ресурс, с който разполага една общинска партийна организация на разстояние 100 км една
до друга. Направете си аритметика
каква организационно-партийна работа би правила една общинска
партийна организация.
Но по повод морала, много дебело подчертана думичка за това
да се види БСП в тази кондиция,
в която всеки от нас, присъстващ
в тази зала, желае да я види. Но
не мога да си обясня как всички
делегати тук биха сложили знака за
равенство между морала на тези,
които живеят на село в толкова
много лишения и бедност, и онези,
които живеят в града, с малко
повече възможности за работа.
(Ръкопляскания.) Този знак за равенство няма как да се случи.
Така и аз си задавам въпроса и
съм в дилемата как и по какъв
начин да приема политиката на
моята партия, когато има дълбокото
разминаване в правенето на реална
политика, отправена в по-голямата
си част за бедните хора в тази
държава, а всъщност претендираме
за една социална партия и за държава социално ориентирана? Това е
за мен големият въпрос и тук съм
пак раздвоена. Дали лидерът е онзи,
който би направил добрата политика, или всеки един от нас с частицата, с която може да допринесе
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за общия резултат на тази партия,
която всички ние жадуваме? (Ръкопляскания.)
И най-сериозният отговор на найсериозния въпрос е, че идеите в тази
партия са размити. Защото аз пак
казвам и разсъждавам на глас пред
вас, нямам претенции, че съм найдалновидният човек за развитието на
партията, имам ли място с определени хора в тази партия? Дали моето
място е в тази партия, защото олигарсите и аристократите вече са
много и не знам как ще правят
социална политика?! (Ръкопляскания.)
ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ:
Ще се опитам да бъда кратък,
започвайки от това, което каза
Бойка. Тя го каза по-добре от всички ни. Всеки с лицето си формира
моралния образ на Българската социалистическа партия - от София до
Кирково, до Аврен, до Тутракан,
докъдето щете.
Но, другарю Божинов, драги ми
Георги, не мога да си представя, че
лидерът ще се скрие зад масата
честни морални социалисти. Лидер
е този, който формира голямото,
общото, силното, този, който убеждава, който води.
В Сливен можем ли да поставим
всички под един знаменател? Не.
Но когато имаме един случай, той
се лепва върху всички ни. В „Овча
купел” - по същия начин, не искам
да изброявам всички примери, от
които се страхуваме в последно
време.
Иначе, другарю Костов, ние наистина много сме различни. Ако
Вие смятате, че ние сме се променили достатъчно от началото на 90те години и повече никаква промяна
не ни трябва, ще спорим много.
Защото Вие бяхте на тези позиции
и през 1996 г. - 1997 година. Тогава,
когато тръгнахме да извървим
дългия път към ПЕС и Социнтерна.
Вие бяхте сред онези, които бяха
против приемането на евроатлантическите ценности. (Ръкопляскания.)
Помня добре оценките и квалификациите. Помня добре 4 февруари
1997 г., през 2001 г. видяхме резултата от промяната. Тази промяна
вече не стига. Европа се променя.
И ако ние изостанем от тази промяна, има опасност просто наистина да останем извън борда, понеже
имаше такива сравнения.
Благодаря ви. (Ръкопляскания.)
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ЗАХАРИ ЗАХАРИЕВ
делегат от Панчарево

Уважаеми другарки и другари,
Пристигам в тази зала от два
последователни форума през седмицата. Единият се състоя в Брюксел,
в Европейския парламент, а другият бе в Люксембург, в присъствието
на комисаря по външната политика
на Европейския съюз и на Жак
Делор. Форумът, който беше в
Брюксел, беше посветен на въпроса има ли лява вълна в Европа и
какво може да очаква като историческа перспектива левицата на
нашия континент и в света. И
мислех да говоря по тази тема,
обаче определено мога да кажа, че
бях провокиран от няколко изказвания да сменя акцента и да поставя някои други въпроси.
Основният въпрос е за това
толкова ли е къса нашата памет,
толкова ли лесно можем да
прехвърляме с различен знак своята позиция по едно или друго
събитие, или да интерпретираме
своето политическо поведение така,
както то би се вписало по-добре в
конюнктурата на момента? Какво
по-конкретно имам предвид?
Първо, беше поставен въпросът
за това как БСП се стопява като
партия, колко рязко намаляват
партийните организации по местоживеене. Нормално е, разбира се,
всички сме разтревожни от този
факт, но е странно, когато въпросът
се поставя от другари, които пряко
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са отговаряли за организационното
състояние и организационното строителство на нашата партия и по
чието време точно този процес,
между другото, започна да се изявява с най-голяма сила.
След това ни се поставя въпросът
за това каква идеология изповядваме, каква идейно-политическа линия утвърждаваме като свое лице
в обществото и по света? Поставя
ни се от хора, които бяха радетели
и, бих казал, конструктори на една
идейно-политическа концепция, която няма аналог в идейно-политически план в света, именно за социаллибералната идея, за социаллибералната политика. Ако нещо изяде
социализма в нашите платформи, в
нашата позиция, е до голяма степен
този криворазбран социаллиберализъм, защото от документите и
призивите той се пренесе и в политическата практика.
Естествено, че някои спечелиха
от това. Разбира се, господин Доган
имаше пълното основание да потрива ръце и да прави гръмки изяви по
темата, но лошото е, че тази политическа идейна линия отвори вратите и за такива другари в нашата
собствена партия, тя отвори вратите за клиентелизма с много поголяма сила, отколкото това беше
до 1996 г. Оттук ни се поставя
въпросът за коалициите и коалиционните формати, за съюзника. Извинявайте, но кухите коалиционни
формули, кухите коалиционни конструкции дойдоха именно от този
период. Смея да заявявам това и
открито да го отстоявам, защото
съм бил винаги против. Ако се
видят протоколите на Висшия партиен съвет, това нещо ще се
потвърди - винаги съм бил против
тези измислени конструкции, които
не добавят съюзници и гласове, а
отнемат идентичност от БСП като
социалистическа партия и като
стожер на лявата идея в България.
Поставя ни се въпросът за апарата. Да, аз съм бил един от тези,
които най-активно са напомняли,
говорили, критикували линията на
утвърждаване на несвойствени политически позиции на хора, които
би трябвало да бъдат администратори, служители в апарата на нашата партия.
Но кога започна, скъпи другари,
всичко това?
Смея да твърдя, че през периода
до 1994 г. ние се бяхме отървали
от това. Възраждането започна с
нова сила и, между другото, под

нова диктовка от 1996 г. Това са
фактите и от тази гледна точка мога
да кажа на тези другари, че това,
което жънем днес като негативи, го
посяхте именно вие, скъпи другари.
(Ръкопляскания.)
И оттук стигаме, разбира се, до
момента какво всъщност ни е нужно?
Говори се за морала. Моралът
в политиката се споменаваше. Политиката не може да бъде нито
морална, нито неморална. Има морални и неморални хора, които
правят политика! Това е истината и
ако ние не тръгнем с този подход
при определяне на своята позиция
към една или друга личност, то
тогава няма да стигнем до добър
край, а ще продължим стремително
да вървим надолу.
И още нещо, за лидерството любима тема.
БСП не е била, а и БКП, и
БРСДП не са били никога партии,
движения от лидерски тип и в това
е била тяхната сила. Именно в 29
колективното ръководство на тези
партии, в колективното съзнание, в
усещането, че група от съмишленици, близки до хората, правят политиката, е била нейната сила. За
жалост след 1996 г. това като че
ли се забрави, и то от историци, и 05
започна изграждането на лидерска- 12
та партия. Лидерът, лидерът, лидерът – това ни се повтаря постоянно. Няма лидер, има изпълнител
на нашата колективна воля! Има
изпълнител на очакванията на хората! (Ръкопляскания.)
И ако това, за което говорих
дотук, не го осъзнаем и не го
осмислим, може да си говорим
постоянно колко лоши са ГЕРБ.
Бойко Борисов, горкият, сигурно
днес не може да си намери място,
толкова пъти беше споменато неговото име. Извинявайте, проблемът
не е в Бойко Борисов, проблемът
не е в ГЕРБ, проблемът не е в
„Атака”, проблемът е в грешките на
БСП, които създадоха Бойко Борисов и тези политически сили!
(Продължителни ръкопляскания.)
Защото те са наш продукт и ако не
го осъзнаем и действително не
направим радикални промени, това
нещо, разбира са, ще доведе до
следното – доверието към ГЕРБ ще
спада, две мнения по въпроса няма,
и ще стигнем до Марксовата констатация за властта, която се въргаля на улицата и няма да има кой
да я поеме. Защото, ако ние действително не излезем от този кон-
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грес с ново политическо съзнание,
с ново чувство за национална отговорност искам само да ви
припомня, че навремето записахме,
че БСП е национална партия – то
тогава ние ще носим, не седесетата, не ГЕРБ, ние ще носим огромната историческа отговорност за
разгрома на нацията и на тази
страна! (Ръкопляскания.)
Аз съм критикувал Сергей много
пъти. Него го няма в момента, но
тези, които са тук, го знаят. Критикувал съм го много пъти, за много
неща и като правило нещата, за
които съм го критикувал, са онези
инерционни моменти в неговото
поведение на базата на политическото наследство, което той получи.
Затова искам да му кажа, ако
конгресът го избере за председател
на партията, самият той е длъжен
да преосмисли това негативно политическо наследство и да тръгне
заедно с нас и с наша помощ с
едно ново идейно и политическо
кредо в името на онези високоотговорни цели, които очаква България от нас.
Благодаря ви. (Ръкопляскания.)

ЕВГЕНИЙ УЗУНОВ:
Само една реплика, другари, тъй
05 като във второ изказване се поста12 вя въпросът за апарата.
Струва ми се, че на фона на
сериозната дискусия и истинските
проблеми, които обсъждаме, ако
наречем апарата причина за нашите проблеми, няма да бъдем прави
– това първо.
Второ, само да припомня, във
времето, в което живеем, да си на
щатна политическа работа, не е
най-престижната и най-достойната
професия.
На трето място, като говорим за
децентрализация, сигурно голяма
част от делегатите се сещат – за
пръв път от 2009 г., за пръв път
след 1990 г., разбира се, и поради
наличие на възможности, като получихме държавната субсидия, ние
се опитахме да направим такава
финансова децентрализация според
нашите не големи възможности, 40%
от субсидията реално са в низовите
партийни структури. Това е важно
да се знае, когато водим този
разговор.
И една цифра само. От сега
работещия апарат на „Позитано” и
в партията като цяло, който е равен
на броя от последните 16 години,
няма увеличение и с човек, имаме
14 т. нар. служебни делегати на
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конгреса, те са социалисти, аз го
казах в едно интервю във вестник
„Дума”: Те са завеждащ отдели на
Националния съвет на БСП, това са
политически работници, които не
само че имат правото да бъдат
избирани, но мисля, че е съвсем
достойно и правилно да бъдат и
делегати на нашия конгрес. Тоест,
когато говорим за апарата, трябва
да го разбираме като нещо много
важно, част от нас, а не нещо,
което противостои и едва ли не
пречи на партията.

дискусията е много широка и голяма, но категорично не смятам, че
е виновен апаратът за нашите успехи и неуспехи, конгресни или
извънконгресни.
Другото, което бих искал да
кажа, понеже имаме право на две
реплики, а не получих думата след
изказването на другаря Георги
Първанов, е, че когато се вторачва
една партия като нашата само в
победата и прави огромен, понякога
недопустим компромис със своите
идеи и ценности, стига до това
дередже, в което се намираме в
момента.
Иначе изцяло подкрепям, че
десетките и категорични личности,
които могат да поведат и да побеждават, ние не бихме могли да победим. Но има нещо по-важно от
победата, това е нашият ценностен
сблъсък, това са нашите идеи, с
които аз лично като делегат не съм
готов да правя компромис.
Благодаря ви. (Ръкопляскания.)

ЗАХАРИ ЗАХАРИЕВ:
Аз искам веднага да кажа, че
другарят Узунов не знам защо е
възприел по напълно погрешен начин онова, което казах аз. Тук не
говорим за хората, които всеотдайно, срещу мизерно заплащане дават своите сили, лишават семействата си от често пъти най-нужното
в името на идеята. Напротив, аз се
прекланям пред тези хора и всеки
един от тях знае, който е работил
с мен, че безкрайно ги уважавам.
ПЕТЪР ДИМИТРОВ
Аз говоря за онези парашутисти в
делегат от Варна
апарата, които започват да се налагат като, да кажем, асистенти на
политическата воля на един или
друг функционер. За тях говоря, а
за онези, които изпълняват съвестно, разбира се, своите задължения
в името на идеята, аз съм изцяло
в тяхна подкрепа.
Нещо повече бих искал да кажа.
Разбира се, че ние нямаме право
на някаква кастова основа да отнемаме възможността на един човек, който работи в структурите на
БСП на административна или организационна работа, да се занимава
с идейно-политическа дейност, да
бъде активен в своите виждания.
Така че тук има само някакво
дълбоко неразбиране. Говорим за
апарата като механизъм за политическо въздействие, като механизъм,
който ни отправя към миналото, а
не ни води към бъдещето.
И мисля, че най-малко по отношение на моя приятел Евгений
Узунов мога да кажа такова нещо,
защото той е един от примерите за
Другари,
хора, които са жертвали изключиНа излизане от покоите на имтелно много от себе си в името на
ператрицата великият Суворов се
една светла идея.
поклонил дълбоко на лакея пред
Благодаря.
вратата. Адютантът се спуснал да
му обяснява, че това е лакей и
НИКОЛАЙ МАЛИНОВ:
Искам първо да кажа две думи няма защо да му се покланя, на
за апарата, защото моето лично което Суворов отговорил: „Откъде
мнение е, че апаратът не е до- да знам, че един ден този лакей
статъчно силен и тук естествено, няма да управлява Русия?”
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Каква нашенска прозорливост.
Сякаш е знаел, че днес бившият
бодигард на Симеон II и на Тодор
Живков ще управлява България!
(Ръкопляскания.) Какъв огромен
социален, политически и културен
прогрес, разбира се, в кавички.
Как един човек, който знае толкова малко, постигна в българската политика толкова много? Той е
винаги прав и формата винаги
побеждава съдържанието. Политиката се изражда в шоу и няма
място за отвращение. Времето е
такова. Лъжите станаха еманация
на управлението, а посредствеността – норма на поведение,
лъжата стана официална политика,
а политиката стана ежедневна
лъжа. Унищожава се моралът на
българина, профанизират се образованието и културата, ликвидира
се науката, цялата духовна
същност на българина е подложена на трапанация и унищожение.
А интелигенцията гледа и се чуди:
„О, неразумний юроде, поради що
си бръснеш главата и не четеш,
и не пишеш?” (Ръкопляскания.)
При управлението на кабинета
„Станишев” България започна пътя
си на модерна европейска страна.
Според оценката на Андрей Райчев, цитирам го, тъй като иначе не
си вярваме: „В държавата влизаха
по 6 милиарда евро на година, в
една - 8,5 милиарда евро. Половината от тези пари отидоха в строителство и в земя, тоест в населението. Другата половина отиде в
индустрията. Българите достигнаха
стандарт, по-голям от този при
Тодор Живков.” Край на цитата.
В обществен план преходът
завърши. В същото време личният
преход на милиони българи от труда
към капитала се превърна в драма.
Една немалка част от българите не
просто не станаха капиталисти, те
изгубиха и труда си, и регресираха
непоносимо. За тях преходът се
превърна в антипреход. Нещо, което е по-добре да не е започвало.
Това е прослойката, която роди
„Атака”, а в известна степен и
ГЕРБ.
Друга немалка част от българите успя, но си остана в групата на
наемния труд. Тези хора не от
книгите, а от живота разбраха
новото си класово положение и
също бяха гневни. През 90-те години те бяха регистрирали 1,5 милиона фирми, бяха вложили всичките си очаквания в това да станат
капиталисти, а в най-добрия случай
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си останаха наемни служители.
Учители, полицаи, военни осъзнаха, че за тях, за техните деца и
внуци преходът е завършил и те
завинаги са останали при труда, а
не при капитала. Виновни за това
естествено бяха политиците на
прехода, които ги бяха измамили.
Тази група от успели работещи
никога не е била по-добре и никога
не се е чувствала по-зле. Тя също
поиска промяна и възмездие. Това
е гръбнакът на ГЕРБ. Като не
забогатяха в бизнеса, тези хора се
надяват да забогатеят чрез политика.
Не мога да пропусна и третата
група от хора, за която преходът
беше особено успешен и които
смениха социалния си статус и от
хора на труда станаха капиталисти.
Те също бяха недоволни. От една
страна, държавата и общините в
различна степен ограничаваха личната им власт и богатство. От
друга страна, държавата не беше
достатъчно силна, за да гарантира
завинаги новия им статус, а често
и живот.
Слаба беше и държавната защита на националния капитал от мощните транснационални компании.
Това намери израз в роенето на
бизнеспартии, които в много общини взеха местната власт и насочиха апетитите си и към държавната.
През 2009 г. това всеобщо недоволство доведе на власт Бойко
Борисов и ГЕРБ. Но не само, помогнаха и грешките на самата БСП.
През 2005 г. поради малката
тежест на политическата си победа
БСП формира кабинет с предишните управляващи – ДПС и НДСВ, с
което автоматично си прикачи техните негативи. Вместо до промяна
се стигна до максимално ускоряване на процесите в икономиката и
социалната сфера, което безспорно
даде своите положителни резултати, но и генерира недоволство.
Обществото искаше възмездие,
управлението му предлагаше инвестиции, работа, доходи и засилваща се социална несправедливост.
Богатите станаха арогантно богати,
а декласираните изгубиха надежда
да променят социалния си статус.
Вместо да въведе достъпност и
сигурност в здравеопазването, в
образованието, в социалната сфера, Тройната коалиция положи
максимални усилия за създаване
на най-благоприятен бизнесклимат,
за привличане на колосални чужди

инвестиции, за създаване на работни места. Стигна се дори до недостиг на работна ръка. Доходите
ежегодно растяха с над 20%, започна завръщане на емигрантите,
скочи раждаемостта. България ставаше нормална европейска държава. Липсваше само възмездие и
наказание. Това е конят, на който
Бойко Борисов влезе във властта
с безспорната помощ на Тройната
коалиция.
Аз ще спомена само три важни
грешки за нашата загуба.
Първо, защо трябваше да правим коалиция 3 в 1, когато беше
ясно, че коалиция само с НДСВ
осигурява необходимата парламентарна подкрепа за управлението
ни? Така фалът на Доган по време
на изборите нямаше да стане гол
в нашата врата и срещу нас, и
нямаше да има националистически
наказателен вот.
Второ, защо не направихме изборите 2 в 1? Чия беше идеята за
разделяне на европейските избори 31
от парламентарните?
И трето, мажоритарният избор
обслужи единствено ГЕРБ и ДПС.
ГЕРБ щеше да има по-малко от
100 депутати, ако не беше този
подарък.
През последните три години мно- 05
го се говори за поемане на поли- 12
тическа отговорност за тези грешки. Тук е мястото за поемане на
такава отговорност. Както казват
гърците: „Тук е радост, тук скачай!”
Какво да правим?
Аз го кръстих трите П-та и това
съвпада с много от нещата, които
другарите казаха.
На първо място, успешен проект. Онзи ляв проект вече го няма,
а другият – китайско-виетнамският, е успешен, ама не работи за
нас. Този проект може да не е в
България, може да е във Франция,
може да е в Германия, ако щете
в Лапландия, но трябва да бъде
заразително успешен и пълен с
реални политики за хората и за
страната.
Второ „П” – победа, за която тук
много се говори, политическа победа. На хората им е необходима
победа, това е част от същността
на човека. Той се ражда, за да
бъде победител. Започна Франция,
идва Германия, дано ние да сме
наред.
И третото, естествено - трябва
ни победител. Млад, интелигентен,
умен - български европеец или европейски българин.

Информационен бюлетин на НС на
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За първи път от 1331 години
българите не сме на източната граница на Европа, ние сме в Европа.
За първи път не сме тръгнали за
никъде, ние сме там, където искаме
да бъдем. БСП е част от Партията
на европейските социалисти. Нещо
повече, за първи път Партията на
европейските социалисти се води от
българин! (Ръкопляскания.) Никога
БСП не е била по-високо в йерархията на Европа. В началото сме на
нов политически възход на ПЕС,
лявата вълна започна от Франция,
продължава в Германия. В България
само обединена и силна БСП е
способна да поеме тази европейска
щафета и да осигури на страната
растеж и социална сигурност.
Искам да завърша с мисълта на
Екзюпери:„Най-добрият начин да
предскажеш бъдещето, е да участващ в неговото създаване”.
Днес ние участваме в бъдещето
на БСП. Това е нашият шанс. От
едната страна са кризата и ГЕРБ,
32 от другата – огромното предизвикателство да положим основите на
нова социална България и нова
социална Европа. На нас се падна
честта да застанем с ум и воля
срещу тези предизвикателства, за
да превърнем кризата в шанс, а
05 политическото поражение в успех.
12 Дойде време да започнем да пишем следващата глава от българската история, вече като неделима
час от европейската. Ако го направим в дух на солидарност и развитие, ще осигурим бъдеще не
само на БСП и на социалистическата идея, но и на социална
България в рамките на общото
европейско бъдеще.
Искрено се надявам, че сме
достойни. Отговорността е огромна,
напук на нашите врагове, които,
както би казал Ботев, смятат, че
България е в саркофага, БСП е в
саркофага на своето минало. Не, тя
е в люлката на своето бъдеще.
И завършвам с темата за лидерската партия.
Станах член на партията на
4.06.1967 г. не заради нейния лидер. Станах член на партията заради нейния морал и нейните ценности. Ако днес този конгрес ще
търси червен Бойко, това не е моят
конгрес, другари! Аз искрено се
надявам, че те ни биха с вендета
и с лидер. Ние можем и трябва да
ги бием с ценности и морал!
Успех на конгреса! (Продължителни ръкопляскания.)
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КРИСТИАН ВИГЕНИН
делегат от район
„Подуяне”, София

Уважаеми другарки и другари,
Уважаеми гости,
Ваши превъзходителства,
Искам да започна с това, че
понякога в БСП на нашите конгреси
забравяме колко важно е да говорим не на себе си или не преди
всичко на себе си, а на хората,
които са извън тази зала, на социалистите, на симпатизантите, на
всички онези, които очакват отнякъде да дойде поне малко надежда. На
всички, които очакват да чуят и
видят жени и мъже, готови да се
борят срещу несправедливостите в
страната ни. Да видят организирана
сила, която търси съюзници и подава ръка на този, който е готов да
тръгне с нея и заедно да променят
мрачната действителност.
Години наред на левите сили се
внушаваше, че са старомодни, че не
разбират от икономика и финанси,
че социалната държава е отживелица и трябва да бъде реформирана,
разбирай разградена и разрушена,
че доведената до крайност икономическа свобода е тази, която ще
създаде благоденствие. Неолиберализмът превзе света, а левицата се
опита да оцелее, като се приспособи
към него.
От своя страна десните партии,
за да компенсират видимите му
недостатъци, се опитаха да станат
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по-социални. Така в един момент
разликите между левица и десница
се размиха до степен, в която хората престанаха да ги различават, а
недоволството от традиционните
партии доведе до избуяване на
крайно леви и преди всичко крайно
десни ксенофобски формации.
Днес обаче се намираме в качествено нова ситуация. Финансовият
капитализъм, основан на все побързото правене на пари, се срива
заради собствената си алчност. Стана безпощадно ясно, че финансовият
пазар не може да се саморегулира,
че е обречен на периодични сривове,
чиято цена плащат гражданите и
държавите. Европейската десница не
успя да се справи с тази криза. От
финансова тя стана икономическа,
после социална и вече прелива в
политическа. Мерките на десницата
са насочени не към изкореняване на
проблемите, а към тяхното замазване, на тежка социална цена при
това.
Левицата се оказа права. Необходими са правила и силна държава,
необходима е активна политика за
инвестиции и икономически растеж,
необходимо е да се създава заетост.
Всичко останало е спирала надолу
към трайно обедняване и на гражданите, и на държавата, към деградация и загуба на икономически и
човешки потенциал. Това се осъзнава все по-ясно в Европа, все повече
хора обръщат очи към левицата, все
повече хора чуват нейните идеи.
Всъщност това са нашите идеи.
Ситуацията е уникална, моментът е
повратен и покажем ли последователност, само след година-две Европа ще бъде много по-различна. Различна трябва да бъде и България.
Направих това встъпление, за да
видим себе си в европейски контекст, за да усетим, че за пръв път
от 20 години вятърът на промяната
не е насрещен и за да разберем, че
да проявим сила, зрялост и мъдрост
е не просто национална задача, а
част от едно голямо европейско и
глобално усилие.
Ние ще трябва да се справяме
с много тежка задача - некомпетентно популистко правителство, което е
лишено от стратегическо мислене,
без приоритети, оставило е България
да се люшка като сал насред морска буря. Още по-лошо - правителство, което не се интересува от
съдбата на гражданите, не зачита
тяхното достойнство и права, лишава ги от социални перспективи.
Правителство, което убива малките
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и средните предприятия в полза на
едрия бизнес и олигархията.
Уважаеми другари, нека си кажем ясно, че ние сме последната
надежда на изоставените и онеправданите в България, на мачканите и
обезправените. Ние сме призвани да
говорим високо от името на тези,
чийто глас чуваме само ние. Нека
кажем отново, че нашата политика
е основана на три ценности: свобода, справедливост и солидарност. Да
кажем, че сме готови да върнем
свободата и демокрацията в България, че ще спрем подслушванията,
полицейското насилие, държавния
рекет, натиска над медиите и политическите опоненти. Да кажем, че
сме готови да върнем справедливостта, че ще дадем равен шанс на
всеки и ще гарантираме честна конкуренция, че над всеки един ще стои
законът. И нека кажем, че ще върнем
солидарността като висша ценност в
обществото и управлението, че в
кризата ще очакваме хората с найвисоки доходи да внасят по-голям
дял в общата хазна, че ще развием
политика за подпомагане на изоставащите региони, че ще вложим
сърце и душа, за да намалим пропастта между бедни и богати.
Няма друга партия в България,
която може да се идентифицира с
тези ценности, които от ден на ден
стават все по-актуални. Това ни
отличава от всякакви повехнали
нови или претоплени политически
проекти.
Години наред ни вменяват чувство на вина - неслучайно. Целта е да
си стоим наказани в ъгъла или в найдобрия случай да се оглеждаме гузно, посягайки към властта. Обаче
партия без самочувствие не може
да предизвика респект и симпатии.
Аз призовавам за повече самочувствие. Оказахме се прави за идеите
си. Времето ги потвърди. Оказахме
се по-добри в управлението. Към
днешна дата можем лесно да сравним къде беше България през юли
2009 г., къде е сега и къде ще бъде
след една година. Реалността е потискаща. България бавно и полека
потъва и вместо да догонва, упорито
изостава от другите в сравнителен
план. Днес сме в челното на всички
негативни европейски класации доходи, безработица, корупция, свобода на медии, спазване на човешки
права и т.н., и т.н.
Време е да дойде българската
пролет. Иска ми се да видя хора на
площадите, за да защитят достойнството си, да защитят бъдещето на
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децата си. И ми се иска да видя
социалистите в челните редици на
такива протести.
Ще ми се София да бъде следващият Париж. БСП да ври и кипи
от живот и амбиция така, както
беше във Френската социалистическа партия през април т.г. От председателя до редовия член, всички
идейни течения, всички лидери на
мнения като един застанаха зад
Франсоа Оланд, за да могат да се
преборят с общия противник. Ние
знаем кой е общият противник.
Надявам се от утре всички да се
обединим, за да успеем да победим
този общ противник.
Лесно можем да изпаднем в дребнавости, обаче тогава нека помислим къде ще бъде България след
година или малко по-нататък. И ако
не изпълним нашия дълг, какво ще
пише в учебниците по история. Казвам го така, защото трябва да бъдем
с усещането, че правим история и
историята зависи от нас. Благодаря.
(Ръкопляскания.)

АТАНАС МЕРДЖАНОВ
делегат от Елхово

Уважаеми гости, другарки и другари делегати,
Мисля, че сме достатъчно отговорни, за да избегнем плъзването
към лични боричкания и да анализираме откровено проблемите, които има да решава Българската социалистическа партия. Време е да
се върнем към същинския полити-

чески инструментариум, който позабравихме и с него да мерим
успехите, неуспехите и посоката, в
която вървим. А той включва ясни,
работещи критерии като цели, ценности, идейна проектност, обществена проектност и т.н. На пръв
поглед всичко е наред - бълваме
програми, платформи и управленски
пакети по сектори, но зад нашата
експертност прозира не желанието
да се обърнем с ясен и точен
поглед към живия живот. Хората
все по-малко ни разбират, все помалко ни вярват. Не им носим нови
надежди - не ни различават и припознават като социалната партия в
България. Така не е от вчера и
днес, но ние все бягаме от такива
истини.
Ако се опитаме да видим от
гледна точка на целите ни накъде
се движим като политическа организация и накъде се движи обществото през тези 20 и повече години, нямаме поводи да бъдем особено доволни или спокойни. Къде е 33
защитата на демократичната, правовата и социалната държава в
нашата дейност, след като днес
живеем в полуолигархична полудържава, която вместо да се
модернизира се феодализира? Къде
е солидарното общество, след като 05
за 20 години го добутахме до раз- 12
падащ се социум, маргинализиращо
се и перманентно обедняващо население, до увеличаващо се драстично социално разслоение? И пак ли
ще се крием зад фиска, Брюксел,
световната криза и какво ли още
не, когато трябва да оправдаем
многото си неизвинени отсъствия от
битката за онова, което твърдим, че
отстояваме?
В тези 20 години БСП е неизменно една от водещите парламентарни
сили, излъчила две правителства и
президент, така че няма как да
избягаме всички ние от отговорностите за днешните печални резултати и затова е по-добре да направим по-честен прочит на нашия дял
в тях.
Ще се опитам само да маркирам
онези дефицити, които най-силно ни
дърпат назад.
На първо място, трябва да реабилитираме труда като ценност, като
източник за личното и общото благо
и повод за достойнство. Ние абдикирахме отдавна от битката за
смислен и достоен труд. Та нали уж
се борихме преходът и кризата да
не стоварват тежестите си предимно върху работната сила, доходите
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на наетите и самонаелите се в
местния и семейния бизнес и реформите да не са изцяло за сметка
на социалните сфери? Фактите говорят, че или не сме били искрени,
или сме действали твърде неуспешно, а най-вероятно и двете.
Ако видим себе си и обществото през оптиката на солидарността и справедливостта, също ще
трябва да признаем, че имаме
тежък проблем.
Кога и с кого бяхме и сме
солидарни?
Та ние дори в партийните отношения се делим по кръгове, лобита
и групички, боричкаме се и сме си
самодостатъчни. Нямаме ли вина за
насаждането на егоизъм, антисолидарност, толерирането на реверанси към разни монополи, към частни
и ограничени интереси? Хората усещат двойните им стандарти и с
основание констатират: всички са
еднакви. И как ще сме нечия алтернатива с унаследените порочни
34 практики, с лобистки закони и
наредби, шетането в задкулисието
при ограничената изгода за малцинство избрани?
Не визирам точно Станишев и
досегашното ръководство на БСП, а
всички нас, ангажираните през по05 следните 20 години с лявата идея,
12 които неусетно приехме точно такава ограничена политическа стилистика да доминира, а на всичкото
отгоре за удобство сме я кръстили
прагматична, реалистична и т.н.
Може дълго да се анализира пункт
по пункт чрез ценностите и платформата ни кои сме ние и докъде сме
стигнали, но това не е задача за
един ден, която този конгрес ще
решава. Давам си сметка, че имаме
и конкретни задачи и отговорности,
но те отново ще увиснат във въздуха, ако не възстановим горния фундамент. Не съм песимист, а оптимист, щом реших да споделя с вас
точно тези проблеми.
Вярвам, че имаме все още сили,
морал и ресурс да се изправим на
краката си, да разберем, че не е
важно да се върнем в играта, във
властта, а е важно да се върнем при
хората и при живия живот. Тогава
ще има смисъл да претендираме за
властови отговорности, а най-вече
ще знаем за какво и как да ги
упражняваме. Нека моралът, трудът,
солидарността, справедливостта от
лозунги превърнем в действени ориентири. Вярвам, че ще успеем за
нова социална България!
Благодаря ви. (Ръкопляскания.)
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АНГЕЛ НАЙДЕНОВ
делегат от Перник

Уважаеми другарки и другари
делегати,
Уважаеми гости,
Вземам думата, за да насоча
вниманието ви, уважаеми делегати,
към парламентарната дейност на
партията и съответно към дейността
на парламентарната група и депутатите социалисти.
Признавам си, че подхождам с
известно колебание към това изказване, защото разбирам, че рано
сутринта на втория ден може би не
е най-подходящото време за подобно обсъждане. От друга страна обаче, ми се струва, че трябва да
направя това изказване, защото,
слушайки част от вчерашните изказвания, в един момент се запитах,
образно казано, дали сме живи и
ако сме живи – как дишаме? Вероятно трябва да сме някакъв медицински случай. Затова си мисля, че
в името на справедливостта и за да
отбележим усилията на хората, които благодарение на вашата подкрепа и доверие полагат ежедневни
усилия в Народното събрание, е
хубаво да направя и този коментар.
Разбира се, аз съм облекчен в
изказването, тъй като отчетът за
дейността на групата е раздаден в
материалите на конгреса и имате
представа, няма да се спирам на
тези въпроси.
Същевременно част от парламентарните теми, особено оживените
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дебати, ожесточените прения, емоциите, пиперливите изрази в някаква степен намират място в медиите
дори и тогава, когато заседанията са
среднощни. Често пъти тази представа, която се получава, е много
комична и твърде превратна, в която
потъват сериозните тези и сериозните позиции, но затова не са виновни медиите.
Всъщност трябва да си дадем
сметка, че имаме един голям проблем като народни представители и
съответно Народното събрание като
институция.
В края на миналата година нивото на доверие към 41-вия парламент отбеляза най-ниското ни ниво
от 15 години насам – 5% на доверие. И това е повече от критично
отношение към Народното събрание. Всъщност тогава, когато правим тези коментари, нека да направим и коментара, че в най-голяма
степен отговорност за това отношение към Народното събрание има
мнозинството. То някак изчезва в
общия коментар и съответно в
критиката към дейността на парламентарната група и изобщо критиката към партията.
Уважаеми другарки и другари,
вероятно тук трябва да кажем „Слава Богу, че на пленарната зала не
се гледа като на гладиаторска арена, а на дебата - като на схватка,
в която, „ако не трупове, то поне
кръвопускане да има”. Това обаче в
никаква степен не повишава рейтинга или доверието към Народното
събрание.
Не помага и още нещо – никога
едно управление и мнозинство не са
газили така парламента последователно, нагло и безпардонно, както
правят това сегашното управление и
мнозинство. Няма случай досега в
историята на Народното събрание, в
който мнозинството да гледа на
парламентарната дейност като на
работа на акорд с основна цел
отмятане на бройки законопроекти.
Става дума за това, че за първи път
от 1990 г. насам имаме толкова
стъписваща безсловесност на мнозинството и съответно толкова демонстративен отказ на мнозинството да защитава своите предложения,
да излага позиции, да представя
аргументи и да дава отговори.
Уважаеми другарки и другари,
съпоставката по време на изказвания между Парламентарната група на
Коалиция за България и Парламентарната група на ГЕРБ е следната.
Чистото време на изказване по

ÊÎÍÃÐÅÑÍÀÒÀ

същностни законопроекти, решения,
съответно репликите и дупликите - 99
часа за Парламентарната група на
Коалиция за България срещу 62 часа
и 30 минути за Парламентарната
група на ГЕРБ, при три пъти повече
депутати и при три пъти повече
време, с което по правилник разполага Парламентарната група на ГЕРБ.
Съответно съотношението общо като
време на изказване е 299 часа за
Парламентарната група на Коалиция
за България при 319 часа за Парламентарната група на ГЕРБ, при 90%
от председателите на комисиите, които са от групата на ГЕРБ и които
съответно четат докладите и становищата на комисиите.
Казвам всичко това, за да направя първия извод. И той е за
доминираща позиция на народните
представители от Парламентарната
група на Коалиция за България, за
професионализъм и съответно за
познание.
И второ, при цялата критика,
претенции и резерви, които можем
да имаме към Парламентарната група на Коалиция за България и към
народните представители социалисти, трябва да признаем и да видим
в сегашното Народно събрание, че
Коалиция за България е реален
политически фактор, който не може
да бъде пренебрегван.
Трето, Парламентарната група на
Коалиция за България присъства
достатъчно съдържателно в парламентарния и в политическия живот
и чрез присъщите за парламента
средства допринася за очертаване
на облика на БСП и на Коалиция за
България като реална, смислена,
заявена и реализирана опозиция и
алтернатива на ГЕРБ.
И не на последно място, трябва
да признаем, че тръгнахме от една
много трудна ситуация след изборите през 2009 г. Извървяхме труден
и сложен път, успяхме обаче, изразявайки своите позиции като опозиция и съответно алтернативи, съвместно с други парламентарни групи,
с неправителствени организации или
самостоятелно да реализираме успешни политически инициативи.
Държа да подчертая това, защото
много ми се иска при цялата критика
да не обезценяваме или да не игнорираме онова, което, макар и с
много усилия, сме постигнали. То е
резултат на усилията на всички.
Например: контролът в Интернет,
противопоставянето на измененията
в Закона за генномодифицираните
организми, споразумението АСТА,
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проучването и добива на шистов газ,
колосалния брой специални разузнавателни средства, полицейското
насилие, ликвидирането на общинските болници, необяснимо високите
цени на лекарствата, прехвърлянето
на парите на Касата в държавния
бюджет, съответно опитите за ликвидирането на БАН, безобразията в
Избирателния кодекс, нарушенията
в изборите. Разбира се, всички
останали инициативи, които бяха
насочени срещу орязването и отнемането на социални права на българските граждани.
Тук вероятно всички ние си
задаваме въпроса: а имаме ли провали?
Разбира се, че имаме провали. И
не един и два. Сред тези провали
обаче, другарки и другари, аз не бих
наредил вота на недоверие по АЕЦ
„Белене”, защото, когато се защитава една национална кауза, си заслужава да се положат усилия, дори и
с риска да останеш сам.
Искам да кажа, че вероятно не
използваме всички възможности на
народните представители, вероятно
подминаваме много протести, много
събития. Нямаме необходимата
бърза реакция и всичко това е
критика към Парламентарната група
на Коалиция за България.
Иска ми се в края на това
изказване да насоча вниманието ви
и към някои предложения, които
мисля, че могат да бъдат допълнителни послания.
На първо място, като посока на
усилията и на народните представители, съответно на всички нас,
бих поставил отстояването на конституционните принципи, на демократичните ценности и на парламентаризма. Освен всичко друго,
според мен това включва усилия
за противодействие на изборните
измами и съответно натиск върху
мнозинството за промяна на изборните правила. Давам си сметка, че
ще бъдем наивни, ако очакваме, че
те доброволно и самостоятелно ще
направят тези промени. Това означава да изграждаме ефективно взаимодействие и партньорство с НПО
и съответно с други партии, които
се стремят към честни избори.
Отварям една скоба, за да кажа,
че това обаче означава и нещо
друго – нетърпимост и противодействие на всякакви опити за поведение, което да ни доближава до
поведението на ГЕРБ в собствените
ни редици.
Второ, аз предлагам усилията ни

да бъдат насочени към връщане на
европейската тема и на въпросите,
свързани с членството на България
в Европейския съюз в политическия
дебат.
Уважаеми другарки и другари,
ние се върнахме към сивата периферия на континента като държава,
чието мнение не се чува. А не се
чува, защото го няма, а и няма кой
да го изрази.
Трето, според мен ние трябва да
положим всички усилия, за да се
противопоставим на опростачването,
на озлоблението и на връщането на
езика на омразата.
Четвърто, удържане на политическия дебат в границите на нормалността, съответно усилия да върнем
изборите към честно състезание на
идеи и на програми, а не да го
превръщаме в състезание на портфейли.
Пето, битка срещу сивото законодателство. Стана дума вчера – над
60 са законопроектите, в които могат
да бъдат открити откровено лобист- 35
ки текстове в интерес на икономически групировки и кръгове.
И не на последно място, ярко и
активно опозиционно поведение на
парламентарната група с ясни алтернативи.
До парламентарните избори оста- 05
ва около една година, а може и да 12
е по-малко. Давам си сметка, че от
парламентарната група се очаква
активност от парламентарната трибуна, очаква се диалог с хората,
чувствителност, бърза реакция.
Очакват се поведения и инициативи,
които да дават кураж на хората,
самочувствие на социалистите и
надежда.
Уважаеми другарки и другари,
всичко, за което говоря, е всъщност
функция на онова, което се случва
в рамките и на конгресните дни. И
най-брилянтната парламентарна група не би могла да преодолее щетите,
които можехме и които все още
можем да си нанесем, включително
и с изказванията. И най-брилянтната
и добра парламентарна група не би
могла да заличи разделителните
линии, които прокарахме, но които
можем да преодолеем.
В заключение искам да кажа, че
битката тук винаги е важна, но
много по-важна е битката навън с
политическия ни противник, битката
срещу бедността, отчаянието, мизерията, нищетата – битката за доверието на хората.
Благодаря ви за вниманието.
(Ръкопляскания.)

Информационен бюлетин на НС на

48-è

НОЙКО КУТЕВ
делегат от район
„Средец”, София

36
Другарки и другари,
Ще се изкажа както по предложението за резолюция, така и по
05 отчета и Политическия доклад.
12
Първото предложение, което
правя, е коренно да бъде променена
нашата политика относно приложението на тактическия политически
маркетинг на отделните нива на
управление както в парламента, така
и на общинско ниво. Необходимо е
коренно да се променят нашите
действия, като нямаме право да се
срамуваме кои сме ние. Трябва
просто да казваме истината такава,
каквато е, а тя е твърде нелицеприятна.
Бих обърнал внимание, че само
в едно от изказванията се загатна
за клубовете по интереси. Клубовете по интереси бяха пренебрегнати
от предишните ръководства на партията и постепенно узря мисълта,
че социалистите по места, а и не
само по места, биха могли да бъдат
генератори на работата на партията.
Такъв генератор е клуб „Транспорт”.
Той още от самото начало със
своите предложения както в парламента, така и на различните нива
на управление доказа какво може.
След наши публикации и активни
действия бяха сменени неколцина
министри на транспорта, като започнем от времето на Иван Костов
– Вилхелм Краус, когато „октоподът”
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беше синоним на фамилията Краус,
в тази връзка апелирам академичния стил на изказване и на някои
предложения да бъде по-конкретен.
Бих казал, че и в следващите
действия, на следващи правителства също имаше доста груби нарушения, отнасящи се до корупция
в особено големи размери.
Ще си позволя да бъда конкретен към настоящия момент, с което
можем да докажем кои са ГЕРБ.
Ще дам няколко конкретни примера.
Става дума за строителството и
експлоатацията на контейнерния
терминал в Драгоман, който бе
построен без никаква обосновка на
пъти по-високи цени. Става дума за
корупция в особено големи размери. Във връзка с това бе сменен
Александър Цветков, обаче не се
каза от министър-председателя защо
бе сменен. А той бе разследван от
ДАНС. Мога да поясня, че това е
кадровата политика на ГЕРБ.
Александър Цветков, когато беше
началник-управление в „Пътни такси
и разрешително”, бе уволнен за
корупция в особено големи размери. Това не попречи да го замести
друг, особено корумпиран заместник-кмет на София – Стоилов, при
раздаването на разписанията за
маршрутките в София. Но единият
крадец бе заменен с друг, за да
стане министър, който отново
продължи да бъде корумпиран.
Бих обърнал внимание на нещо,
което бе посочено във всички материали, че невежеството е характерно за това правителство. Примерите са не само в транспорта, а и
в здравеопазването, и в икономиката, те са нещо характерно, но
ще говоря конкретно за транспорта.
В БДЖ – една любима наша
организация – от цялото ръководство на БДЖ, от десет души осем са
без висше образование и само един
е свързан с транспорта, но те в
своите действия доказват, че са
наистина представители на ГЕРБ,
които нямат нищо общо с транспорта и граничещи с престъпление.
Нашият клуб със свои публикации не само в България, но и в
чужбина, предизвика международни
ревизии и по този начин отново
доказваме, че имаме възможности
за действия. Същите неща бих
казал и за автомобилния транспорт.
Примерно, има една фирма, която
от шест години не е плащала данъци и е ощетила с милиони бюджета
на България.
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И един последен пример ще дам
с ръководството на въздушното
движение, понеже немалко хора от
тази зала пътуват със самолети.
Радарната система „Аления Маркони”, която е в експлоатация. Поради
това, че бяха предпочетени комисионните, фирмата „Томпсън” бе пренебрегната, а сега с тази система
на двеста метра от кацането на
всеки самолет се губи силуетът,
т.е. има предпоставка за катастрофа. В тази връзка казвам (ръкопляскания), че невежеството и корупцията в транспорта достигнаха своите предели, но те не са само в
транспорта.
Моят апел е да бъдем по-активни
на всички нива на управление в
своята опозиционна политика, както
се изрази преждеговорившият и това
да залегне в нашите документи.
Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания.)

ИВАЙЛО КАЛФИН
гост на конгреса

Уважаеми другарки и другари,
Аз искам да обърна вашето внимание върху някои размисли не по
работата на делегацията на Българската социалистическа партия в Европейския парламент - имате пред
себе си отчета, постарахме се да го
направим максимално фактологичен.
Там има таблица с факти какво е
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направено за близо три години от нас.
И ще се радвам да чуем и от вас
обратни мнения, предложения, въпроси, които искате ние да поставяме.
Ние така или иначе работим, посещаваме доста събития из страната,
надявам се, че ще продължим да го
правим още по-активно с ваши предложения.
Ще ми се няколко думи да кажа
като човек, който участваше в последната кампания заедно със Стефан
Данаилов като кандидати на БСП.
Гледайки към следващите избори,
мисля, че е важно да стъпим на това,
което сме направили досега.
Първо, искам да благодаря на
всички вас, на всички, които участваха много активно в тези избори. В
тях имаше емоция, имаше желание,
имаше организация и резултатът не
беше достатъчен, но мисля, че можахме да покажем, че сме близо до
спечелване на много убедителен резултат. Загубихме тези избори. Политически това е факт. И няма смисъл
да търсим различни обяснения дали
морално, или по някакъв друг начин
сме ги спечелили. Президентът на
България в момента е представител
от ГЕРБ.
В същото време обаче ние спечелихме много хора. Спечелихме близо
един милион, които още на първи тур
пуснаха нашата бюлетина. Спечелихме още половин милион след това и
станаха милион и половина, които на
втори тур взеха бюлетината на БСП
и я пуснаха в урните. Да, там имаше
протестен вот срещу ГЕРБ. Ясно ми
е, че там се отляха голяма част от
гласовете, които преди това бяха за
други кандидати, особено за Меглена
Кунева. Обаче фактът, че тези милион
и половина намериха основание да
вземат бюлетината, на която пише
„БСП”, и да я пуснат в урните, показва, че с тези хора може да има
диалог.
Като слушам вчера и днес конгреса, какви са сигналите, които излизат
навън? Какво е обръщението на конгреса именно към тези хора, не само
към партийните членове, той е висшият партиен форум, това е безспорно. Само че от този конгрес ние
тръгваме на избори. И от него се
очакват отговорите на три въпроса.
Първият въпрос е свързан с лидерството, с ръководството и на общинско, и на национално равнище.
Вторият въпрос е свързан с Програмата.
И третият въпрос е за начина, по
който си представяме да спечелим
изборите, а това са самочувствието
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и мобилизацията.
Ние след малко ще чуем резултатите. БСП ще има избран нов лидер
и този въпрос ще бъде, надявам се,
решен за следващия период, поне до
следващите избори.
Това, което обаче вчера чух, трябва да ви кажа, че мен ме смущава,
не знам как е за вас. Тук се водеше
един разговор лидерска партия ли е
БСП, или е колективна? А някой може
ли да си представи, че БСП може да
бъде партия, в която да има много
лидери, които да не си пречат? Не
можем ли да си представим, като
гледаме какво се случва в Европа, че
важните, ценните хора за БСП могат
да работят заедно? Това не отрича
лидерството. Това не отрича водачеството. Лидерство не означава да има
един лидер и всички да го слушат.
Лидерство означава да има хора в
общината, хора на национално равнище, зад които да вървят други хора,
които да водят, които да убеждават.
И за мен най-важното ще бъде не
този безсмислен спор БСП лидерска
партия ли е, в смисъл иска ли да има
един лидер, или иска да има много
лидери, за мен смисленият спор и
смисленият разговор е как всички
тези хора - вчера чухме чудесни
изказвания, могат да работят в един
отбор. (Ръкопляскания.) За мен това
е голямото предизвикателство на
новото ръководство.
Ние сме виждали различни вътрешнопартийни битки в много страни в
света, особено когато се правят предварителни избори.
Във Франция имаше цял букет от
социалистически кандидати, докато се
стигна до Франсоа Оланд. Това не
разцепи партията. Напротив, това я
консолидира.
В Съединените щати – основната
битка за изборите се водеше между
Барак Обама и Хилъри Клинтън,
спомняте си. Те обикаляха цялата
страна и водеха кампания за себе си.
Какво се случи накрая? Работят в
един отбор.
Покажете страна, в която има
сериозна победа на левите сили и ще
видите, че това нещо се случва
навсякъде. Това означава обаче да
има достатъчно мъдрост, толерантност от всички страни и желание
това, което го чуваме като декларации тук, да се случи на практика. И
всеки от нас да иска да види по-силна
Българската социалистическа партия
с участието на всеки, който може да
допринесе за нея.
Аз си мисля, че имаше идея,
разбира се, това е нещо, което БСП

ще го обсъжда сигурно в бъдеще - за
преки избори, за председател, за
общински председатели и т.н. Аз
обаче искам да добавя към тази идея
и още едно предложение – кандидатите за президент, кандидатите за
кметове също да бъдат подлагани на
предварителни избори. Нека хората
преди това да се мобилизират, да
излязат да си определят кандидата,
а не да се определят кандидатите в
различни видове формати. Това мобилизира, повярвайте ми. И предотвратява недоверия, съмнения и т.н. И аз
много бих се радвал, ако на следващите избори БСП организира предварителни избори за своите кандидати
и за президент, и за кметове, за да
могат хората, и то не само партийните
членове може би, предварително да
излязат и да дадат гласа си. Могат
да бъдат и вътрешнопартийни, разбира се.
На второ място - за Програмата.
Уважаеми другарки и другари, аз
мисля, че ние много трябва да работим по Програмата оттук нататък. 37
Прочетете внимателно документите,
които ги има на конгреса. В тях пише
много верни неща. Но какво казваме
на хората, които са извън залата,
отново задавам този въпрос?
Поне по време на предизборната
кампания за президент имаше три 05
въпроса, които бяха важни за всеки 12
– работата, работните места, здравеопазването, особено в отдалечените
райони, доходите. Къде са ни конкретните предложения? Ние трябва да
излезем с тях на изборите. Трябва да
имаме конкретните идеи било за
гарантирано първо работно място за
младите хора, било за гарантираното
здравеопазване на хората, които
живеят в отдалечените региони, трябва да направим разбираемо това,
което предлагаме на хората и то да
е изпълнимо, разбира се. Това нещо
засега го няма. И аз се надявам
новото ръководство на БСП да седне
и да помисли, но не само да рециклираме партийни позиции и да казваме: ние сме за повече работа и за
повече работни места, и за растеж на
икономиката, а да кажем как точно
в условия на бюджетни съкращения
и на липса, защото ГЕРБ похарчи
всичко, което имаше в бюджета, ние
ще осигурим растеж. Ето на този
въпрос трябва да отговорим, ако
искаме да сме убедителни. Отговор
има, само че трябва да го дадем.
По отношение на мотивацията на
хората, с което искам да приключа.
Представяте ли си какво ще каже
всеки от нас, когато се върне след
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конгреса вкъщи? Темата, която медиите
наложиха, беше лидерският дебат. Всеки от вас ще го питат, като се прибере,
какво стана на конгреса. Ние ще се
ограничим ли само с това да кажем,
че беше избран председател? Това
няма да е изненада, че е избран
председател. С какво убеждаваме
хората да повярват на нас и да кажем
- ние започваме кампания, която ще
доведем до успешен край, и ще спечелим следващите избори?
Ето този отговор, да ви кажа, ми
се губи. В словото на Сергей Станишев го чух отчасти, в документите –
не го виждам. В изказванията тук-там
се появява, въпреки че има и доста
спорни изказвания, което е нормално.
Но е много важно отново да го покажем на хората извън залата, извън
БСП, защо искаме тяхното доверие.
И то не е невъзможно да се получи.
Показахме го само преди няколко
месеца.
Когато казваме, че искаме да
спечелим изборите, какво точно иска38 ме? Да имаме повече от 40 депутати,
да сме първа политическа сила, да
направим правителство, да влезем в
коалиция – кой точно е критерият за
спечелване на изборите?
В момента имаме изключително
тежка задача. Българската социалис05 тическа партия няма министри, няма
12 президент, няма участие в различни
видове структури на властта, които
зависят от Народното събрание, от
Министерския съвет, от президентската институция. Имаме председател на
Комисията по досиетата - да си знаем
какво сме направили там, и няма
друго. Ако не направим така, че на
тези избори действително БСП да
бъде фактор, да направим фактор
левицата, то всяка друга амбиция ще
бъде по-малка. А това означава ние
да сме водеща партия в правителството. И тук вече действително стоят
въпросите, които се заобикаляха, за
коалиционната политика. Тук се говореше само за коалиционната политика
в рамките на Коалиция за България.
И сигурно такъв разговор ще се води.
Аз съм от тези, които смятат, че
в Коалиция за България има достатъчно
жизнени политически сили, малки, но
жизнени, които могат да допринасят.
Но ние трябва да поставим по-големия
въпрос за коалиционния партньор в
парламента. И аз не го чух. Очевидно
е, че не е ГЕРБ, това на всички ни
е ясно. ДПС коалиционен партньор ли
е? Защо не ни подкрепи на последните
президентски избори? Някой даде ли
отговор на това? Новата партия на
Меглена Кунева, която успешно в
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момента събира целия протестен вот
срещу ГЕРБ, коалиционен партньор ли
е? Те непрекъснато се заявяват за
дясна партия и десен проект. Ние
имаме ли общи точки? Те не са се
формирали като партия, но вече политически се съставят, те имат политически образ. Или ще чакаме те да се
съставят, да се явят на изборите, да
спечелят голям резултат и тогава да
кажем: дайте да видим дали ще правим коалиция?
Тази коалиция ще бъде порочна.
Тази коалиция няма да бъде на основата на принципи, а ще бъде на
основата на числа. Ако искаме да
поставим въпроса за коалиционните
партньори, ние трябва да погледнем
по-големите политически сили и да си
дадем отговор с коя, по какъв начин
и докъде бихме могли да работим и
да поискаме от тях също ясен отговор. Защото Меглена Кунева води
една кампания против ГЕРБ на президентските избори и накрая отказа
да подкрепи нашата кандидатура със
Стефан Данаилов против ГЕРБ. И сега
непрекъснато казват: ние сме дясното, ние сме новото дясно. Нека да
изясним, нека да видим, имаме ли
допирни точки, къде са или те не са
наш партньор. И това са неща, които
според мен трябва да бъдат ясни
преди изборите, а не когато четем
техните резултати.
Едно изречение за гражданското
общество. Много се говори за него.
Аз виждам напоследък, че има много
положително развитие, видях го и по
време на кандидатпрезидентската
кампания. Млади хора, еколози, правозащитници, хора, които даже не се
занимават с политическа дейност,
вземете темата с шистовия газ, вземете темата с интернет и с ACTA.
Това са хора, които са наши партньори. Не защото ние ще ги доведем
в една стая и ще ги накараме да
подпишат споразумение с нас, а
защото ние можем да потърсим общи
инициативи с тях, можем да потърсим
общи действия, можем да направим
така, че да работим, да покажем на
обществото, че ние работим и със
зелени, и с хора, които се занимават
с интернет, и с асоциации на фермери,
и с профсъюзи, и с всички други, не
отново на основата на подписан договор, а на основата на конкретни
действия.
Имаме инициатива за първо работно място. Тя не може да стане без
профсъюзите. Къде са профсъюзите?
Ние трябва да ги търсим и да работим
заедно с тях. Има основа за това
нещо.
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Уважаеми другарки и другари,
партията, а и всяка една партия има
подкрепа според това какво дава тя
на хората, не на членовете си само,
не на убедените си членове, а на
хората, за да й дадат правото и
възможността да управлява страната.
Ние имаме много идеи, имаме много
хора и видяхме голяма част от тях
през тези два дни. Голяма част от тях
няма да могат и да стигнат до трибуната, значителна част не са и в
тази зала, но трябва да направим
така, че да убедим обществото, че
това са морални, честни, знаещи
хора, които могат да променят живота
им и да дадат конкретно нещо на
всеки български гражданин, който има
нужда, който има ниски доходи, който
няма работа, който иска да работи,
за да може да живее нормално в
страната. Надявам се това нещо да
стане и мисля, че на следващите
избори нищо друго освен победа не
може да бъде целта на БСП.
Благодаря ви. (Ръкопляскания.)

ВАНЯ ДОБРЕВА
делегат от район
„Красно село”, София

Уважаеми другарки и другари,
Правя това изказване като член
на предишното Изпълнително бюро
на Националния съвет на Българската социалистическа партия, отговарящ за образованието и науката, участник в подготовката на
управленските проекти на партията
за образование и наука.
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През тригодишния период на
управлението на ГЕРБ България
отстъпи сериозно от завоювани
позиции в образованието и науката
по посока на обществото на знанието на ХХI век. Развиват се деградационни процеси, които превръщат
икономическата и финансовата криза в криза на човешкия потенциал,
в криза на стопираната модернизация на страната. А това е крайно
опасно, с оглед на бъдещето на
българската нация.
На първо място, свидетели сме
на необосновано съкращаване на
публичните разходи за образование
и научни изследвания през периода
2009 - 2012 година. За образование
от - 4,1% от БВП по проект за 2009
г. - на 3,4% от БВП за 2012 г. За
наука - от 0, 49% от БВП за 2009
г. публични разходи - на 0,13% от
БВП за 2012 година.
Пред ликвидация е изправен
Националният център за наука,
Българската академия на науките.
Неясна е съдбата на Селскостопанската академия и перспективите на
аграрната наука у нас. В тежко
финансово положение са Софийският университет „Св. Климент Охридски”, Техническият университет София, водещите държавни университети. Особено унизен е българският учен - мизерно заплащане на
труда, лоши материални условия за
изследователска дейност, поток от
обидни квалификации от страна на
управляващите.
Второ, приетите от парламентарното мнозинство законодателни
актове - Закон за развитие на
академичния състав, промените в
Закона за висшето образование и
Закона за БАН задълбочиха тенденцията държавата да се оттегля от
отговорността си за гарант за равен
достъп до образование, гарант,
който стимулира развитието на
науката, технологиите и иновациите.
Чрез законодателните промени в
областта на висшето образование
ГЕРБ въведоха платеното висше
образование на степен бакалавър в
държавните висши училища, премахнаха ограниченията за таксите,
които студентите заплащат по време на следването си. Под претекст
публично-частно партньорство се
създават предпоставки за приватизация в държавните висши училища. На свой ред Законът за развитие на академичния състав не оправда мотивите, с които ГЕРБ го
прие. Нулев е резултатът и от
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промените в Закона за Българската
академия на науките. По всичко
личи, че резултатът от бъдещото
действие на Законопроекта на ГЕРБ
за предучилищно и училищно образование, приет на първо четене в
Народното събрание, също ще бъде
отрицателен. С този законопроект
грубо се нарушава общественият
характер на българското образование. В този план предложението на
ГЕРБ държавата да субсидира
държавните, общинските и частните
образователни институции на принципа парите следват ученика, е
удар срещу установената у нас
практика за равен старт на децата
и младите хора в образованието и
живота.
Засилва се опасността от регионални диспропорции, от ликвидирането на училища, от увеличаващата
се неграмотност, от формиране на
регионалните образователни политики по етнически белег.
Всички ние сме убедени, че на
този произвол, на това дилетантско
и недобросъвестно отношение към
образованието и науката трябва да
се сложи край. В подготвения Управленски проект на партията представихме пакет от мерки за модернизиране и развитие на образованието и науката в България. Проектът е пряко потвърждение на
факта, че този път партията реализира солидни дългосрочни и краткосрочни програми за управление.
Ние, социалистите, защитаваме
позицията, че в условията на кризисно и посткризисно развитие
държавата трябва да е гарантът за
всеобщо достъпно и качествено
образование.
Какво ще направим, ако БСП
спечели парламентарните избори?
Ще отстояваме задължителното
и безплатното обучение от петгодишна възраст до завършване на
училищното образование. Ще гарантираме равен достъп на всяко дете
до образование и подготовка, като
ще поставим акцента върху запазване на училищната мрежа, осигуряваща равен достъп и на децата
от планинските и граничните райони. Ще осигурим устойчиво и възходящо публично финансиране на образованието. Ще възстановим нивата от 2009 г. на публичните инвестиции в образованието от 3,24% за средно, и 0.9% - за висше
образование.
В областта на предучилищното
образование ще положим решителни усилия за стимулиране на сис-

темата на детските градини, ще
осигурим навреме необходимия
финансов, материален и кадрови
ресурс за безплатна целодневна
организация на обучението на деца
на пет и шестгодишна възраст. Ще
въведем по-справедливи такси за
детските градини - според месечния
доход на родителите. Ще осъществим програми и стандарти за овладяване на българския език от деца,
на които той не е майчин.
В областта на училищното образование ще осигурим безплатни
учебници и учебни помагала за
учениците от първи до седми клас.
Ще стимулираме създаването на
библиотечни фондове за обмен на
учебници за ученици в гимназиалната степен. Ще реализираме система за професионално ориентиране още от начална училищна
възраст. Професионалното образование ще бъде модернизирано при
съхранено държавно финансиране и
обвързване с регионалните икономически приоритети.
39
Ще издигнем на по-високо равнище мисията и отговорностите на
учителя. Ще въведем държавен
стандарт за учителски труд, заплащането на учителския труд ще бъде
преразгледано и съответно повише05
но.
Що се отнася до висшето обра- 12
зование, ще пристъпим към намаляване и поетапно премахване на
всеобщите такси за държавните
висши училища към безплатно обучение за студенти, сключили договор за работа в България за пет
години, към данъчни облекчения на
семействата, чиито деца са студенти редовно обучение - държавна
поръчка. Ще увеличим размера на
студентските стипендии за отличници - до една минимална работна
заплата. Ще стимулираме студентите и докторантите по природните и
математическите специалности.
В нов закон за висшето образование ще акцентираме върху
утвърждаване и развитие на академичната автономия, върху дългосрочно програмно финансиране за
държавните висши училища. Ще
предложим нов закон за научна
кариера, в която се определя национален статут на академичното и
научното развитие и се въвежда
държавен орган за двустепенна
оценка и контрол. За по-голяма
приложимост на висшето образование ще работим върху национална
карта „Образование и реализация”.
В областта на науката първата
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крачка, която ще предприемем, е да
гарантираме институционалното финансиране на публичните организации за
наука чрез достигане на нивата на
субсидиране по проект 2009 година.
Ще работим за гарантирано държавно
финансиране на фундаменталните
обществени и хуманитарни науки.
Ударението поставяме върху изследванията в областта на българската
история и култура, върху изследванията, свързани със съхраняване на
българската национална идентичност
и разработване на национална програма за преодоляване на демографския
срив в България. Ще обвържем проектното научно финансиране с националните икономически и обществени
приоритети.
По отношение на обществените
организации за наука ще работим за
стабилизиране и развитие на публичните организации: Българската академия на науките, Селскостопанската
академия и държавните висши училища. Ще реализираме национална
40 политика за съвместни дейности
между научните организации, висшите училища и бизнеса по осъществяване на приоритетни научни изследвания, ключови технологии и иновации. Наред с това ще коригираме
сегашното неудовлетворително запла05 щане на преподавателския и научния
12 труд. За това ще допринесат и въведените от нас базови заплати в публичните научни организации - БАН,
Селскостопанска академия и държавните висши училища. Със специални
законодателни промени ще регламентираме взаимоотношенията на бизнеса с образованието и науката.
Естествено е управленските ни
проекти за образование и наука да
бъдат съответно допълвани и обогатявани. Фундаментът обаче ние успяхме
да поставим, заедно с другарите от
Съвета за образование, наука, младеж и спорт и лично с председателя
му другарката Атанаска Тенева, на
другарите Кирчо Атанасов, Маруся
Любчева, Милко Багдасаров, Александър Грозданов, Ирена Анастасова,
Пламен Славов, проф. Петър Колев,
проф. Лъчезар Костов, на членовете
на Федерация „Образование и наука”,
на народните представители: Валентина Богданова, Ивелин Николов, проф.
Андрей Пантев и др. социалисти, а
това, надявам се, ще е от полза за
новото ръководство на партията, за
действителното утвърждаване на образованието и науката като приоритет
на бъдещото управление.
Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания.)
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ЛЪЧЕЗАР ЕЛЕНКОВ
делегат от район
„Лозенец”, София

Здравейте. Аз ще говоря за
българската култура.
Духовността е съкровището на
България. В тази зала ние всички
знаем това. И горе, на балкона,
или в дъното моите колеги също
го знаят. И навярно те очакват от
мен да кажа нещо за страданието
на творците на българската култура днес. Аз няма да говоря за
това. Всички го знаем. Те са на
предпоследното или третото стъпало на социалната стълбица. И
може би така е по-добре - да
бъдат там, където е народът, 80%
от него, защото там се ражда
истината.
И все пак, понеже темата е
„Духовността - съкровището на
България”, тази духовност или
това съкровище са създадени през
вековете. Не е подарена на
българския народ и той го опази
през социални катаклизми, национални драми, разви го и беше
благодарен за разцвета на духовността, на това съкровище в годините на социализма.
Но ако прелистим страниците
на последните 20 години и найвече на последните три, ще се
убедим в нещо друго. Под властта
на ГЕРБ особено, пък и преди
това, ние усещаме, че родината
проплаква. Човекът, за когото се
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създават културата, литературата, изкуството и т.н. по същество
е притеснен толкова силно, че той
се страхува за насъщния си. Бих
казал даже, че вече прилича на
роб и в поведението си, и в
мислите си. Този човек очаква
именно от нас, от творците отново
да му вдъхнем вяра, защото
философите казват, пък и писателите, че не е хлябът един насъщен. Има нещо по-друго, но все
пак аз зная, пък и всички тук, че
не можем повече да търпим терора над човека.
Някъде във философията на хегелианството се казва, че „Умът,
ако не ражда идеи, очите не виждат фактите”. Да, Хегел е бил
прав. През тези години стана
именно това. Мисленето определя
и отваря очите - да се видят
фактите. Ние колкото и да работим, не спасим ли човека от
социалния терор, България не я
очаква добро бъдеще. И тази духовност, спасена през вековете нашата гордост, рано или късно
ще изчезне.
Философите и на Запада, и на
Изтока често си задават въпроса,
кога народът се превръща в тълпа,
част от народа, и кога част от
тълпата става народ?
Ето го разковничето днес.
ГЕРБ какво прави? Спусна дълбока, тежка завеса на цензура. Аз
имам усещането, пък и моите
колеги писатели, че върви необявен закон за защита на държавата, който погуби най-светлите
умове на България в годините на
фашизма - от 1925 г. до 1944 г.
Може би не всички го усещат,
които не се занимават с духовността, но той съществува, другарки и другари, уважаеми дами
и господа гости, съществува. И аз
ще ви дам само два примера.
Това, което стана в Казанлък
онзи ден - с подковани ботуши да
се влезе в театъра и да се разкъса живата верига на артистите, за
да се натрапи директор, неискан
и неизбран от тях, а наложен с
фалшификация, това не е ли шествие на подкования ботуш, който
е жесток? Той понякога се представя за хрисим, но тежко стъпва.
Писателите и творците на културата често го сънуват, уважаеми,
другарки и другари. И аз го сънувам.
И още един пример. Вие знаете, че в България има един велик
поет от втората половина на ХХ
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век, 40-те години. Гениален поет
- Никола Йонков Вапцаров, издаден на 88 езика. Тук, в Българско, на 100-годишнината на поета
държавата, общината, парламентът, Министерският съвет, Министерството на културата, никой
не обърна внимание на юбилея,
не донесоха една китка в Народния театър. Защо? Страхуват се,
уважаеми делегати. А на Запад и
на Изток казват, че Никола Вапцаров е сълза в окото на човечеството. Сега скоро ще се поклоним на 70-годишнината от разстрела му с другарите ей тук,
близо до „Хилтън” и „Макдоналдс”
(разбирате подтекста).
Какво става? Написана е пиеса за Никола Вапцаров. Авторът
е испанец, брадатото Министерство на културата я свали, страхувайки се, че тук зрителите ще
видят истината за Вапцаров, особено младото поколение. Още
повече че този автор - Мануел
Муньос Идалго, получи Златния
кръст на Европа за две пиеси „Кървавата бразда” (за Никола
Вапцаров) и пиеса за светите
братя Кирил и Методий, които
скоро ще честваме. Златният
кръст на Европа - за пиеси за
България. Признават неговия принос за общуването между културите на Европа. А тук, в България, няма милост - терорът на
цензурата свали пиесата.
И накрая, уважаеми другари и
другарки, какво остава на интелигенцията, на поетите, на писателите? Да кажат: „С главите си ще
счупим ледовете и слънцето на
хоризонта тъмен, да, нашето ярко
слънце ще просветне”. Но това
може да стане, когато Българската социалистическа партия обърне
по-силно внимание на интелигенцията. Не става дума за социални
помощи. Става дума да се обърне
внимание на истинските стойности на българската култура, защото трябва да си посипеш с пепел
главата или да напишеш донос
срещу социалистическия идеал,
за да ти обърнат внимание средствата за масово осведомяване и
електронните медии, и държавните медии. Стани антикомунист и
ти ще бъдеш осветен от прожекторите на славата и ще ти помогнат да се осъществяваш като
творец.
Благодаря ви. (Ръкопляскания.)
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РОСИЦА ЯНАКИЕВА
делегат от Перник

Уважаеми другарки и другари,
дами и господа,
Давам си сметка за големия
интерес към днешния 48-и конгрес.
Хората, обществото очакват от нас
да докажем, че сме в поредния
цикъл на възход, а не на падение.
При това не защото форумът трябва
да избере ръководство и да приеме
конгресни документи, а защото
обществото очаква да разпознае
алтернативната сила, която може
да се заеме с решаването на
насъщните проблеми на държавата
и на нацията, да защити нашето
място в Европейския съюз и в
света.
Междуличностните противопоставяния и интригите не са важният
въпрос сега, въпреки че на някои
от конференциите по места това
беше основна тема на дискусиите.
Важни са проблемите на държавата, проблемите на гражданите. В
22-годишния период на прехода едва
ли е имало друг такъв период, в
който обикновеният човек да се е
чувствал по-уплашен и унизен, без
възможности и без перспектива.
Онзи ден бях в едно от министерствата. На входа срещнах моя
стара позната и двете се зарадвахме на срещата, но когато заговорихме за проблемите, които управляващите създават на българските
общини, тя страхливо се огледа и
ми зашепна: „Знаеш ли, тук има

камери и те записват разговорите”.
Жената се уплаши за хляба си, тя
се страхуваше за себе си, за семейството си. Тази обикновена
случка всъщност е част от въпроса
за качеството на живот на българските граждани и липсата на каквато и да било гаранция за свободата на мисленето и съществуването. Всъщност тази случка постави
и въпроса за чисто материалното
оцеляване на хората – тези, които
са без работа, онези, които са с
ниски пенсии и които са с минимални заплати, за всички нас, които
сме принудени ежедневно да участваме в един безкраен цирк от
последните три години, цирка с
лентичките, питките с мед и сол и
една ръка, която нагло се протяга
и пъха късче хляб в устата на
момичето, което държи българската
светиня, българския хляб.
Уважаеми другарки и другари,
не ежедневните малки войни с
Бойковчета и Дянковци ме плашат.
Притеснява ме невъзможността ни 41
ефективно да се намесим за гарантиране сигурността на хората, да ги
подкрепим в икономическата битка
за оцеляване. Ние имаме добри
партийни документи, разработени
програми с чудесни политики в
различни обществени сфери. Днес 05
също ще приемем конгресните до- 12
кументи. Но нали всички разбираме, че хората очакват от нас нещо
друго. Очакват да ни виждат почесто до себе си, за да са убедени,
че ги разбираме. Очакват да им
говорим разбираемо, за да сме
убедителни. В отношенията между
тях и държавата е нужен буфер.
Това е ролята на партиите – трябва
да отвоюваме доверието на българските граждани към БСП за тази
роля. В риск е не само икономиката
на България, в риск е и държавата.
Същите тези обикновени хора очакват някой да спре разграждането
именно на държавата.
Ето защо, вместо да се замеряме помежду си с интриги и с недостойни компроматчета, по-добре
да се огледаме и да се отърсим от
капсулацията, в която сме изпаднали, в която се намираме, да преодолеем местната феодализация и
семейственост, която сме допуснали, да преодолеем липсата на чуваемост не само към редовите
членове, към българските граждани
изобщо.
Основният ни опонент ГЕРБ
трябва да бъде спрян, защото
държавата не е негова собственост,
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тя е на българските граждани. Имаме
една година, за да предложим на
българските граждани, на същите
тези хора алтернативни варианти за
управление с верни приоритети,
кадрово превъзходство и професионализъм, силна социална чуваемост, нова медийна политика и една
мобилизирана и обединена Българска социалистическа партия.
ГЕРБ може да бъде победен и
Перник го доказа, въпреки манипулациите, въпреки многото купени
гласове, въпреки страха. (Ръкопляскания.) Сега най-важно е да убедим хората, че сме готови да управляваме силно и мащабно, но и
човешки, в интерес и полза на
гражданите.
Благодаря ви. (Ръкопляскания.)

ДОРА ЯНКОВА
делегат от Смолян
42
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Уважаеми другарки и другари
делегати,
Разглеждам днешното заседание
на нашия конгрес като един път,
който извървяхме през събранията,
конференциите, вчерашния дебат,
днешния финал и какво реално ние ще
кажем на българските социалисти и
на хората, с които работим, когато се
завърнем в районите, където живеем,
където сме в активна политическа
дейност. Какво свършихме през тези
дни и какво практично трябва да
направим от гледна точка на политиката, която ние трябва да разпишем,
за да покажем, че сме реална алтер-
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натива на ГЕРБ?
Имах възможност да участвам в
работата на десет конференции. На
много висок глас хората казаха: „Искаме си социалната държава.” За
първи път, оплетени преди в битки, в
дебати, хората все повече чувстват
загубата на това, което даваше социалната държава за тях, за техните
семейства. Усещат го по джоба си.
Искат да разберат, преждеговорившият преди мен сподели също – искат
да разберат ние можем ли да им
дадем именно тези неща?
Документите, които приемаме със
своите политически послания, са: да,
тук ние сме заявили политическа
воля, че можем. Управленските проекти, които разписахме – да, сложни,
дълги, тромави, но, да, имаме документи, с които ще кажем, че можем.
Има нещо обаче, което всички в
тази зала сигурно трябва да си признаем – преходът през тези 20 години
беше несправедлив. Икономически
държавата като стопанство е на колене. Това, че се правят магистрали,
реално - да, страната се модернизира,
но ние не можем пред хората, които
представляваме, да кажем: ние ще
имаме работни места, ние ще ви
върнем социалната държава, ние ще
дадем безплатно образование, тъй
като срещу нас има мъдър народ, не
маргинализиран, както някои казват.
Те виждат около себе си сринатата
собственост, сринатите предприятия и
ни питат: „Абе, като сте толкова с
възможности и толкова можете, откъде ви е ресурсът, как можете да
съживите икономиката?” Има селища,
в които имаше по 1000 работни места,
сега има само една-две кооперации,
читалище, кметство. Има големи градчета, в които разчитаме на временна
заетост. Ето тук трябва да бъдем
много по-ясни.
И сега всички ние, връщайки се,
трябва да се обърнем към областните
съвети, хората, които са експерти и
специалисти, да седнем и на базата
на политиките, които сме задали, да
видим какъв е ресурсът в определен
район. Този ресурс да го подадем
към центъра, към съветите и да кажем с предизборните си послания:
скъпи приятели, скъпи граждани, ще
ви увлечем и заедно с вас ще напишем политиките, за да можем да
станем алтернативата на ГЕРБ.
Все повече се търси икономика и
стопанство и ние не бива да манкираме и да казваме, че преходът беше
несправедлив, една част от имотите,
които бяха живи активи на страната,
на българското стопанство, попаднаха
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в ръцете на търговци, другата част са
добри бизнесмени.
Вчера имаше едно изказване какво е нашето отношение към бизнеса.
Бизнесът държи реално в ръцете си
активите на българското стопанство.
С бизнеса ние трябва да имаме правила за работа. Трябва да знаем, че
с бизнеса ще правим съвременното
стопанство на България. Но е време
като социалисти да си дадем сметка,
и това прозираше от доклада на
Сергей Станишев, можем ли като
държава заедно с тези партньори да
правим стопанството на страната?
И да се върнем към Габровския
конгрес. Има райони, в това число и
моят, Смолянският, Родопският район
– откъснат, един съсипан път между
Чепеларе и Пловдив, район, в който
земеделието вече не е рентабилно,
район, в който има само чиновничество. И тогава, защо е страхът? Ами
защото, когато си на работа в общината, когато си на работа в държавата, си казваш: „Аз сега ще се навеждам на ГЕРБ, а пък вие, другари
социалисти, ако успеете да дадете
алтернатива, ние тихичко и тайничко
в урните си знаем работата.”
Имаме много сложни политически
задачи за решаване. Имаме нужда от
партньорство през този период с
всички, но първо ни е необходимо
нашето другарство. Това, което стана
вчера на конгреса – да, ние ще
излезем от този конгрес единни, но
ще излезем ли единни на територията, където реално ще правим политика, или ще се дефинираме и
маршируваме само със своите послания „ние сме единни” и ще чакаме
някой да ни свърши работата?
Затова, скъпи приятели, другари,
има много неща, които оттук насетне
ни чакат всички, за да можем да
станем реалната алтернатива. И имаме, и нямаме време. Имаме точно 11
месеца до редовните парламентарни
избори. И паралелно с това ще навлезем в дебата за „Европа 2020”. Там
челният отряд са нашите кметове.
Аз искам да помоля всички в
залата – най-трудният мандат предстои на българските кметове социалисти. Нека бъдем по-близко до тях,
да ги разбираме, да ги подкрепяме и
да градим техния капацитет, както и
на съветниците. Но ние, ако участваме активно в следващия планов период на „Европа 2020”, предварително
ще знаем ресурса, с който ще имаме
възможност да управляваме държавата. Затова мисля, че вчера конгресът
имаше своята визия, имаше своята
заявка за нова социална България, но
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забравихме, че датата 19 май е
знакова за нашата партия. На тази
дата станахме пълноправни членове
на ПЕС преди няколко години. Аз
мисля, че ние дадохме най-доброто от
нас на Партията на европейските
социалисти - нашия председател и
той стана неин председател. (Ръкопляскания.) Нека да си пожелаем нашият
дял в европейската политика да се
увеличава и ние да бъдем все позначими за социалистите в Европа.
Днес искам да взема думата,
защото считам, че да отделим двата
конгресни дни само за управленските
ни проекти и управленските политики,
е много. Ние, освен че правим конгрес, трябва да правим избори. Защо
казвам това? Защото моето лично
впечатление е, че нашите каузи,
нашите политики нямат чуваемост в
обществото.
Ще ви дам един пример, който съм
дал на няколко партийни форума. Не
знам дали знаете, но БСП в Пловдив
беше около две години и половина –
три в управлението на града. Ние
имахме една уникална идея, която
осъществихме – безплатни детски
ясли. Уникална комунистическа идея,
заради която мислехме, че пловдивското общество ще ни даде своя вот
на изборите. Така ли стана на пракГЕОРГИ ЙОРДАНОВ
тика? Не. Първо, хората започнаха да
ни се смеят. Казваха: „Вие къде
делегат от район
живеете, в кой свят?”, при условие,
„Западен”, Пловдив
че те не плащаха. След това нашите
коалиционни партньори от ВМРО си
присвоиха тази идея. И накрая ГЕРБ
дойде и не само че върна таксата в
детските ясли, а я увеличи двойно и
хората ги припознаха и им дадоха
своя вот. Тогава каква трябва да бъде
нашата политика – лява, радикална
или каква? И какво искаме да направим, за да ни разберат тези хора –
гражданите на Република България,
за да ни дадат своя вот? Явно, че за
това трябва да говорим.
Аз мисля обаче, че трябва да
отделим особено внимание на това
как правим избори. И моето притеснение е, имаме ли ние ресурси и не
се ли надценяваме силно с начина, по
който правим избори?
Тук няколко пъти бяха цитирани
статистически данни за партията.
Мисля, че около 60% са над 70
години. Ей Богу, хора, с този членски
състав ние нямаме реални оперативни
хора, с които да влезем в изборния
процес.
Ще кажа една дума, която вероУважаеми другарки и другари ятно има доста противници в тази
делегати,
зала, така наречената електорална
В емоциите на вчерашния ден партия. На миналия конгрес, когато
всички в тази зала сме отговорни да
можем това да го пренесем на терена
на реалната политика в населеното
място, в квартала, в общините – да
направим и да създадем работещи
политически екипи, водещи политически дейци, за да се докажем като
алтернатива на ГЕРБ. Иначе няма да
стане. Иначе ще си останем с декларациите за добрия и за лошия.
Просто, скъпи приятели, трябва да си
свършим работата.
И нещо много важно – България
в момента очаква и гледа този конгрес дали отново българските социалисти ще заявим, че ще бъдем строителите на България. Но не тези
строители, за които в с. Баните
Кадиева каза: „Магистрали, магистрали, магистрали, а народа кучета го
яли.” Народът иска да види в наше
лице мъдрост, сила, воля, послания,
реална политика, в близост до тях
другарство и солидарност. Аз съм
убедена, че всички тук сме именно
с тази отговорност, да свършим всичко това.
Пожелавам много успех на всички
в реалната политика, на терена, където са нашите избиратели, където е
нашата бъдеща победа!
Успех, другари! (Ръкопляскания.)

правихме Устава ни, започнахме да
влагаме в него някакви участници,
съратници, съмишленици. Така или
иначе тези от нас, които знаят как
се правят не само различните органи,
щабове на районно, на областно и на
национално равнище, как се пълнят и
самите секции, знаят, че ние нямаме
ресурс да ги напълним с наши хора.
Друг е въпросът, че когато определим
нашите представители, те дали знаят
как се защитават позициите на нашата партия там? И тогава се обръщаме
към хора, които трябва да убедим и
защо да не го кажа – в много случаи
и срещу заплащане, платен корпус,
в който да бъдат нашите представители в избирателните секции.
Бях се подготвил да пледирам,
като мислех, че точката за Устава ще
бъде запазена в дневния ред на
конгреса, че ние трябва да имаме
постоянно действащ избирателен корпус на нашата партия. За мен това
е нещото, за което трябва да говорим
и да работим – постоянно действащ
избирателен корпус, тоест механизъм 43
с физически лица, с хора, които ще
ни позволят ние да вземем властта.
Защото всички, за което досега се
говореше от много наши другари и аз
го подкрепям, е много важно, но то
може да стане действителност само
ако вземем властта и можем да 05
разпределяме обществения ресурс - 12
било то държавен или общински.
На второ място, за мен беше
недостатъчно и в политическия доклад на другаря председател темата
за нашите коалиционни партньори и
кои са те. Казвам това, защото аз по
една или друга причина съм свързан
със Съюза на тракийските дружества,
тук е и др. Премянов. Със Съюза на
тракийските дружества в Пловдив и
в региона ние работихме много добре.
Два мандата в Общинския съвет техен
представител беше от квотата на
БСП, на Коалиция за Пловдив.
На тези избори обаче Съюзът на
тракийските дружества в Пловдивски
регион игра самостоятелно и по този
начин той не само не ни подкрепи, а
беше и наш политически опонент. И
даже мога да кажа, че в много
случаи, когато се стигна до балотажи,
той не подкрепи нашите кандидати, а
подкрепи представители на други
политически сили. Няма да кажа точно
коя е тази политическа сила. Това,
според мен, не може повече така да
продължава.
И накрая, тъй като не мога да не
кажа едно изречение за областта, в
която работя – здравеопазването,
много се радвам, че в Политическия
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доклад на др. Сергей Станишев като
основен приоритет беше изтъкнато
здравеопазването. Обаче ние като че
ли си говорим само, че държавата,
общините управляваме здравеопазването. Над 50% от ресурса в здравеопазването вече е в частни ръце, за
добро. Казвам за добро, защото найотговорно от тази трибуна мога да
твърдя, че единственото хубаво нещо,
което се е случило в здравеопазването на България, беше инвестицията
на тези частни капитали, които направиха здравни заведения и издигнаха
здравеопазването на ниво, което горедолу да прилича на европейското.
Така че ние в нашата бъдеща политика в здравеопазването трябва наистина да се борим за държавните
болници, но то оттук нататък всичко
е частно. И ако ние кажем, че частникът в здравеопазването е лош,
значи нищо не разбираме и ще имаме
сериозни проблеми.
Желая успех на конгреса! (Ръкопляскания)
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Уморени сме, топло е в залата
и излизайки тук да говоря, си
помислих, че някой ще ми предложи вода. И щях да попитам от
Банкя ли е водата? Ако не е оттам,
трудно ще я пия, защото имам
убеждението и впечатлението, че в
България се пие вече само вода от
извора в Банкя. (Ръкопляскания.)
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Сега, като гледам, че има и друга
вода, си казвам: все пак в България
я има надеждата, че може да се
пие от друг извор, например на
социалистическата идея. (Ръкопляскания.) И това е бъдещето за нас,
социалистите.
Защо започвам така? Винаги,
когато присъствам на наши конгреси и на други мероприятия, виждам
на сцената сериозни, намръщени,
даже мрачни лица. А на мен ми се
иска да бъдем по-усмихнати, повесели. Защото усмивката, веселостта дава вид, създава впечатление за увереност, за вяра и тя се
пренася на тези, които ни гледат.
Затова – усмихвайте се, бъдете поведри, има защо! (Ръкопляскания.)
И още нещо за разведряване.
Бях на едно място, поднасях приветствие на мой приятел, който
имаше някакъв празник. Присъстваха и чужденци. И аз се постарах,
произнесох едно приятно слово.
Седнах си, дойде един чужденец до
мен и каза: „Господине, приятно ми
е да се запознаем. Аз не знам
български и не разбрах какво ми
говорите, но го казахте хубаво,
изразихте се красиво”.
Уважаеми другарки и другари,
сега към сериозното.
Има една сентенция, която казва: „Умните управляват, но мъдрите
формулират целите”. В нашата партия има и умни, и мъдри хора. И
не само в нашата – има ги и в
другите партии, има ги и в България. Друг е въпросът, доколко някой
се вслушва в съветите им, дали им
се дава възможност да управляват
и да реализират своите виждания.
В последните 3-4 месеца в нашата партия се води оживен публичен дебат. Искаше ми се да е за
бъдещето на БСП, имаше и такива
дебати, и на левицата като цяло.
Чуха се мнения и виждания в тази
посока и водещи знакови фигури за
партията ги изразяваха, което обаче за добро или за лошо стана тема
за интерпретации на политически
анализатори, социолози и, разбира
се, на медиите.
Какво се получи в крайна сметка от всичко това?
Първо, БСП застана в центъра
на общественото внимание. Нашата партия. Което, разбира се, е и
положително. Даже в някои случаи
оздравяващо и отрезвяващо. Защо?
Защото по време на този дебат,
чрез коментари и анализи ни се
казаха много кривици, а и някои
правици.
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Второ, умело беше внушено, за
съжаление, до голяма степен успешно, че в БСП се води битка на
живот и смърт между двама претенденти за лидер и която естествено
ще доведе до отслабване на нашата
партия, дори до разцепление, до
маргинализиране, до превръщането
й в малка и с твърде ограничено
влияние партия.
Искам да направя едно отклонение – нашата партия не може,
виждайки това, което се случва в
последно време, никога да загине.
Не може! (Ръкопляскания.) И това
трябва да го разберат всички наши
опоненти. БСП, социалистическата
идея с нейните изконни корени, е
като панелен блок – скърца по
време на трусове и земетресения,
жителите напускат, но след 10-15
минути, успокоени, пак се връщат.
Никой не си взема багажа. (Ръкопляскания.) В модерните сгради, в
модерните партии, партиите от вчера, всеки, който тръгне да бяга, си
носи и дрехите, и багажа. Връщане
назад няма. Ние затова сме партия
на 120 години и ще бъдем! (Ръкопляскания.)
Каквито и изводи да се правят
за състоянието на нашата партия,
прави или криви, обаче, считам, че
е настъпило наистина време разделно и за нашето
бъдеще като
политически субект.
Въпросът, другари, е пределно
ясен – по кой път ще изберем да
тръгнем - на партия, върху която,
за съжаление, тегнат обществени
недоверия и съмнения, че е лява,
и когато е на власт провежда дясна
политика или поне част от нейните
действия са такива, и в този смисъл
не изпълнява историческата си
мисия на партия, изразяваща интересите на дребните, бедните, социално слаби и всякакви други слоеве, или на партия, която категорично изчиства образа си и провежда политика, която да убеди болшинството, че е техният защитник
и гарант за повече справедливост,
повече солидарност и повече морал
в политиката, с цялата условност
на понятието морал?
Позволете ми едно малко отклонение. Вчера чух от трибуната и
водещи наши политици, и госпожа
Йотова мисля, че го каза, с цялото
уважение към всички, които се
изказаха, ДПС беше наш коалиционен партньор. Тук се говори анонимно за лидер на политическа
сила, който бил казал, че в политиката няма морал. Длъжен съм в
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името на истината да коригирам
малко изказващите се и да се явя
защитник на Доган, с цялата уговорка и риск. Той е философ. Понятието морал, уважаеми другари,
не принадлежи никому. То може да
бъде носено и от лекаря, и от
земеделеца, и от културтрегера, и
от всеки. То не е задължително да
го носи и политикът. Морал е самостоятелно съществуващо понятие.
То съществува отделно от всяка
друга професия. Това имаше предвид Доган. А в политиката трябва
да има и морал.
Разбира се, че въпросът за нашата партия не е нов, не е от вчера,
не е и от днес, но наистина вече е
дошло време разделно за по-смели
и целенасочени действия и естествено до Хамлетовия въпрос „Да бъдем
или да не бъдем?” Онова, за което
говори Татяна Дончева с блестяща
реч, поне разбрана от всички, и найвече нейните послания.
Впечатлен съм, другари, от изказвания и позиции, изразени от
наши видни дейци: на Янаки Стоилов, който каза на Софийската
партийна конференция, че не е
важна толкова властта, тя е, разбира се, същностната дейност на
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една политическа партия, но поважно е да намерим отговора какво
правим, когато влезем във властта?
Влизането е сравнително лесно.
Понякога има ситуации, при които
политическата топка се търкаля и
по улиците, но никой не се навежда
да я вземе, защото тя е гореща.
Показваме случая с Гърция. Трудно
е някой да вземе властта сега,
защото знае, че нищо не може да
направи. На др. Станишев, който
каза, че нашата партия ще защитава бедния, социално слабия, ще
бъде по-солидарна, ще бъде поцентрализирана. И на др. Първанов
- след 10 години престой в държавната висша власт успешно той реши
да се върне в редиците на БСП, да
заработи за партията ни, той се
обяви за провеждане на реформи,
които да направят партията по-силна, нова коалиционна политика и
т.н.
И в двете виждания, другари по-голямо централизиране и децентрализация, има хляб за един много
задълбочен, решаващ дебат. Но
моето мнение е, че повече децентрализация в дейността и функционирането на партията ще има лоши
последици. Ще се получи създаване

на групи и центрове на власт, които
по-често ще водят битки помежду
си, отколкото да работят за една
цел. Помислете и ми кажете за
себе си: имате ли в главите си
такива примери – наш кмет воюва
с наш областен управител, областен управител воюва с председателя на партията? Едните вземат
решение, другата група – същото
решение. Ето до това води прекалената децентрализация, която стига и до слободия понякога.
Искам да се спра за Европа.
Тези въпроси не стоят само пред
БСП, те стоят с пълна сила и пред
всички социалистически и социалдемократически партии, но тъй като
това мога да направя и на един
пленум на нашата партия, затова
ще завърша.
Другари, започнахме да работим
днес, но работата ни предстои наистина от утре, наистина сериозната работа.
Накрая за младостта. Младостта
е хубаво нещо в нашата партия и
аз приветствам младото поколение
да навлиза по-смело, но винаги
трябва да се помни, че мъдростта
и младостта вървят ръка за ръка.
Това носи успех. (Ръкопляскания.)
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ДЕЛЕГАТИТЕ
На проведените 295 отчетно-изборни конференции в Българската
социалистическа партия бяха избрани 846 делегати на 48-ия конгрес
на партията. Изборът е извършен в
съответствие с утвърдената от
Националния съвет на партията
норма на представителство – 1
делегат на 200 членове на БСП.
Това заяви в своя доклад МАРИЯНА БОЯДЖИЕВА, делегат от
Велико Търново, председател на
Мандатната комисия на 48-ия
конгрес на БСП.
За участие в работата на конгребяха регистрирани 810 делегати, или
95,74 на сто от избраните. Тези
данни показват отговорното отношение на представителите на общинските партийни организации към
най-висшия форум на партията –
нашия конгрес.
Количественият и качественият
състав на избраните делегати на
46 48-ия конгрес на БСП е:
От избраните 846 делегати 263
са жени – 31, 09%, 583 са мъже
- 68, 91%.
По възрастов признак делегатите се групират: до 35 години са 111
делегати – 13, 12%; от 36 до 50
05 години са 257 делегати – 30, 38%;
12 от 51 до 63 години са 386 делегати
– 45, 63%; над 63 години са 92
делегати – 10, 87%. Най-възрастните наши делегати са проф. Ангел
Илиев Гроздин – председател на
Движението на ветераните в БСП в
Пловдивска област, и Цено Иванов
Ценов – делегат от Враца, също
председател на Движението на
ветераните в БСП във Врачанска
област, родени през 1932 г. Наймладият делегат е Димитрина Василева Стоянова – делегат от Сливница, родена на 17 януари 1992 г.
Съобразно партийния си стаж
делегатите се разпределят: до 5 г.
партиен стаж са 86 делегати; от 6
до 10 г. партиен стаж – 146 делегати; от 11 до 20 г. партиен стаж
– 102 делегати; от 21 до 30 г.
партиен стаж – 224 делегати; от 31
до 40 г. партиен стаж – 194 деле-
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гати; над 40 г. стаж в партията –
66 делегати.
От избраните делегати в държавния сектор са заети 353-ма, в кооперативния сектор – 14 делегати,
в частния сектор – 150 делегати,
собственици и съдружници в частни
фирми са 172 делегати, в други
сектори или непосочили такива са
157 делегати.
Делегатите на 48-ия конгрес на
БСП, съобразно социалното си положение, се разпределят така: ръководители или управители – 391;
работници – 51; служещи – 218;
селскостопански работници – 2;
самонаети и свободни професии –
61; учащи се, в това число студенти
– 4; пенсионери – 61; безработни –
33 делегати; непосочили данни – 25.
Съобразно професионалната си
принадлежност делегатите са: инженерно-технически специалисти –
207; икономисти – 219; селскостопански специалисти – 33; юристи –
73; художествено-творческа интелигенция – 6; просветни дейци – 113;
медицински работници – 50; хуманитарни специалисти – 63; с друга
професия – 69; недекларирали професионалната си принадлежност –
13 делегати.
От делегатите на конгреса висше и полувисше образование имат
784 делегати, което е 92,67% от
всички делегати. Научна степен
„Доктор” или „Кандидат на науките”
притежават 47 делегати, а „Доктор
на науките” - 14 делегати. С научно
звание „Професор” и „Старши научен сътрудник” - I степен, са 18
делегати, а доценти и старши научни сътрудници - II степен, са 23
делегати.
От делегатите на 48-ия конгрес
на БСП членове на досега действащия Национален съвет са 161 делегати, председатели на общински
и районни партийни съвети – 379
делегати, членове на общински и
районни съвети на партията – 404
делегати, председатели и членове
на контролните комисии на партията – 10 делегати.
За делегати на 48-ия конгрес на
БСП са избрани 38 народни пред-

ставители и представители в Европейския парламент, 45 кметове на
общини, 17 кметове на кметства, 29
председатели на общински съвети и
338 общински съветници.
За първи път в работата на найвисшия форум на БСП участват
389 от делегатите.
До Общопартийната контролна
комисия и до 48-ия конгрес на БСП
е постъпила жалба от делегати на
Общинската конференция на БСП –
с. Якимово, област Монтана. След
като се запозна и разгледа жалбата, Мандатната комисия единодушно реши, че няма основание да
оспори избора на делегата Росен
Дончев от с. Якимово, област Монтана. Комисията предлага новоизбраната Общопартийна контролна
комисия да разгледа и се произнесе по повдигнатите в жалбата въпроси.
В Отворено писмо до делегатите
на конгреса Мартин Славов – председател на Общинския съвет на
БСП, Сливен, уведомява, че се
оттегля като делегат на 48-ия конгрес на партията.
Въз основа на всички тези данни
с 12 гласа „за” и 1 „въздържал се”
Мандатната комисия предложи на
48-ия конгрес на БСП да приеме
нейния доклад.
Р Е Ш Е Н И Е
НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМИЯ
КОНГРЕС НА БЪЛГАРСКАТА
СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
19 И 20 МАЙ 2012 ГОДИНА
1. Приема доклада на Мандатната комисия.
2. Потвърждава пълномощията на избраните делегати на
48-ия конгрес на БСП.
3. Конгресът е редовен и
може да взема решения и да
проведе избор за ръководни
органи.
Председателстващ
заседанието на конгреса:
/п/ Катя Николова

МАНДАТНА КОМИСИЯ
Марияна Радева Бояджиева-делегат от Велико Търново – председател, Анастасия Ангелова Младенова-делегат от Пещера, Васил
Тодоров Калинов-делегат от Берковица, Венелин Илиев Иванов-делегат от Грамада, Владимир Витков
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Пандев-делегат от Благоевград, Деян
Филчев Дойнов-делегат от Сопот,
Димитър Георгиев Кунов-делегат от
район „Средец“, София, Димитър
Иванов Данчев-делегат от район
„Подуяне“, София, Димитър Кирилов
Гегов-делегат от Струмяни,
Ди-
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митър Стоянов Стоянов-делегат от
Бургас, Иван Маринов Каракашкиделегат от Кюстендил, Лена Дочева
Елина-делегат от Габрово, Мария
Толева Иванова-делегат от Стралджа, Недко Кирчев Марчев-делегат
от Генерал Тошево.
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СЪВРЕМЕННАТА КРИЗА И БЪЛГАРИЯ УТРЕ –
ОТГОВОРЪТ НА СОЦИАЛИСТИТЕ.
БЪЛГАРИЯ & НОВА СОЦИАЛНА ДЪРЖАВА!
Политическа резолюция на 48&ия конгрес на БСП

„Социалната държава,
всеобщият достъп до
образование и здравеопазване и борбата за
основните права подобриха живота на безброй
хора и създадоха по-равноправни, справедливи и
сигурни общества. През
ХХI век нашето движение продължава да формира по-добро бъдеще за
всички.”
Из Декларацията за
принципите на Партията
на европейските социалисти, ноември 2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е
НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМИЯ КОНГРЕС
НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
19 И 20 МАЙ 2012 ГОДИНА
ПО ПОЛИТИЧЕСКАТА РЕЗОЛЮЦИЯ
НА 48-ия КОНГРЕС НА БСП
„СЪВРЕМЕННАТА КРИЗА И БЪЛГАРИЯ УТРЕ –
ОТГОВОРЪТ НА СОЦИАЛИСТИТЕ “
1. Приема Политическата резолюция на 48-ия конгрес на БСП „Съвременната криза и България утре –
отговорът на социалистите. България - нова социална
държава” с направените допълнения.

дане на дъното на европейските класации – и
по престъпност и корупция, и по стандарт на
живот, и по натиск върху
медиите, и по неспособност да се усвояват и
планират средствата по
еврофондовете. Резултатът е един-единствен –
все по-тежка външнополитическа изолация на
България, превръщаща я
в „периферия на периферията”.

2. Възлага на Националния съвет на БСП да организира по-нататъшната разработка и конкретизация на
основните постановки на Политическата резолюция,
като отчете и изразените мнения, и направените предложения на заседанието на конгреса.
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Ние, българските со- 05
циалисти, категорично не 12
Съвременният капитаприемаме такава „перлизъм изпадна в криза,
спектива”! Защото друг
която съвсем не е цикначин има и защото сме
лична, а напротив, е
длъжни като общество
3. Въз основа на Политическата резолюция и по- да се събудим за надвикриза на самата система
– дълбока, всеобхватна и нататъшните разработки Националният съвет да орга- ващ отпор срещу всичко
дълготрайна. Парите по- низира подготовката на кратки и ясни предизборни онова, което ни предламитат политиката, „теле- послания, разбираеми за всички български граждани. гат управляващите днес.
визионната демокрация”
Нашата заявка за
Председателстващ
промива паметта и проалтернатива е ясна –
заседанието на конгреса: /п/ Корнелия Нинова
грамира мозъците, а двелевият проект за социалте заедно прояждат
на държава. Но не държадържавността.
ва „хранилка”, ей-така
„Свободният пазар”, безогледната приватизация раздаваща благини. Напротив – държава с авторитет,
поляризират обществата и пропиляват шансовете за годна първо да изисква от гражданите си съзнателен
напредък на милиони хора, на цели народи и държави. принос за упорит труд и отговорно поведение, особено
„Свободният” днес гражданин се оказва всъщност все в условията на криза.
по-притиснат от диктата на властта, от лишенията на
Държавата – на гражданите и за гражданите!
недоимъка.
У нас, в България, ударите на кризата се преплеГорчивият урок от над двадесет години хаотично
тоха с пораженията от провалените реформи на прехода. Вместо да ги превъзмогне, както се заканваше, лутане е очеваден – без съвременна държава, споуправлението на ГЕРБ допълнително ги засили с собна да бъде пазител и партньор, напредък няма.
политиката си, обслужваща олигархията за сметка на Затова задача на задачите днес е да се заемем да
съградим България като модерна европейска държагражданите и на обществото.
Кризата обещава да остане да властва още поне ва на ХХI век. Нашата, на социалистите, заявка, е,
десетилетие. ГЕРБ се канят да продължат, както си че такава държава не може да бъде друга, освен
знаят, още един мандат – поне! Перспективата при социална. На този терен сме готови да се състезатова положение може да е само една – още застой ваме с другите предлагани платформи.
Една е налагащата се първа стъпка – тотална война
и затъване, още повече обедняване и безизходица.
Тази перспектива води и до още по-твърдо зася- срещу ширещото се нагло и безнаказано беззако-

Информационен бюлетин на НС на

48-è

ÊÎÍÃÐÅÑ

ние. Длъжни сме безапелационно да изхвърлим от
употреба „мутренския” тип управление, включително и
когато ни се представя като „бащинска загриженост”.
Да изметем от улицата грубиянската демонстрация на
„правото на силата” от властите – отвращаващата
подигравка със закон и справедливост.
Категорично отхвърляме като скъпо струваща лъжа
„максимата” „държавата – лош стопанин”. Напротив –
нейна първа задача сега е да си потърси правата на
стопанин, на собственик. Да направим пълна „инвентаризация” на общественото, на публичното, за да си
получим като граждани дължимото; за да съхраним и
умножим онова, което не бива да се приватизира; за
да преценим кое е нужно да върнем на държавата и
обществото.
Държава на гражданите задължително предполага
надеждна система за защита на основните човешки
права – на живот без полицейско насилие и „надзор”,
на социална защита; на работа с достойно заплащане,
на свобода на словото; защита срещу всякакъв род
дискриминация. Да култивираме категорични нагласи
и формираме работещи институции, способни на дело
да осигурят равна защита за всеки.
Пътят към такава държава е един – свободни и
демократични избори. Избори, които излъчват парламент, а той – правителство и власти, на които
48 хората имат доверие и които редовно се отчитат пред
тях. Всякакви „експерт-технолози”, „биткаджии” и
подобни специалисти трябва да бъдат „посъветвани” да
се откажат от задкулисните си „маньоври”, като
вместо това, опирайки се на рядката си компетентност, вземат да допринасят за организирането и
провеждането на избори – неподправен израз на
05 волята на избирателя.
12
Тук опираме до особената отговорност на партиите и политиците, защото те по закон и норми на
представителната демокрация са факторът, който
определя властен ли е гласът на гражданите, или е
подменен от „проектите на интереса” в съавторство с
„обръчите от фирми”, в крайна сметка – има ли морал
в политиката, или напротив. Еднозначно отхвърляме
„теориите” за такъв род „проекти” като едва ли не
нормата на прехода, през който повсеместната корупция се обявява за „смазката” на демокрацията (която
за българина освен това била и нещо като тайно
оръжие за процъфтяване), а купуването на гласове –
неотменен императив на „демократичното съзряване”.
Те, партиите, са отговорни свободните избори да
се превърнат в средство за формиране на отговорни
институции, а не за парцелиране на територии на
котерийни интереси. Затова е нужна всеобхватна
реформа на институционалните структури и на държавната администрация, като се започне от Народното
събрание. С прякото участие на гражданските инициативи на мястото на сегашните неработещи и разнопосочни власти трябва да създадем органи и служби,
успешно защитаващи правата на гражданина и интересите на страната.
Така и остана неосъществена децентрализацията
на права и отговорности в полза на местното самоуправление. Категорично се обявяваме за пълноправни и дееспособни общини като най-важното условие
гражданите да получат решения на проблемите си, да
упражнят правото си на носители на властта, от която
зависи живота им.
Двойната задача максимално да оползотворим
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членството в Европейския съюз, както и достойно да
допринасяме за неговото развитие, си остава въпрос
на бъдещето. България е държава-членка на ЕС и
като такава е споделила своя суверенитет с неговите
институции – парламент, съвет и съд. Това ни задължава
да съобразяваме програмите и плановете си с европейските норми, да постигаме параметрите на стратегията „Европа 2020” и същевременно най-активно да
търсим, особено в сегашния период на кризисни
трансформации, формите и съюзниците за развитието
на тези норми и параметри като опори на европейския
социален модел на новото столетие.
Ние сме за активна политика на България на
Балканите и в Черноморския регион в полза на
мира, добросъседството и сътрудничеството. В този
контекст в политиката си държавата да защитава
националните интереси пред своите съседи, в т.ч.
отстояването на историческата истина и защитата на
имуществените интереси на бежанците от Източна
Тракия и Мала Азия.
И в условията на еврочленство въпросите на
националната сигурност си остават отговорност на
отделните държави-членки. Затова, наред със съвременната отбрана в контекста на пълноценното членство в НАТО е наложително изграждането на работеща система, гарантираща приемането на национално отговорни решения по стратегическите въпроси на
сигурността на страната. Необходимо е България да
придаде и нова динамика на стратегическото си
партньорство и взаимоотношения с новите центрове
на динамичен растеж и развитие – с Руската федерация, както и с Република Турция, Китай, Индия,
Бразилия.
В днешния свят на фундаментални геостратегически трансформации един фактор си остава от
съдбовно значение – духът на нацията, съзнанието за
обща съдба, основана на преживяното, на споделени
ценности и въжделения. Днешната ни държава следва
отново да стане „държава на духа” – онзи стожер
на българския народ, съхранил го във времената на
най-сурови изпитания и окрилил го в миговете на
върховни постижения; не по-малко необходим и днес
като отрицание на сегашния застрашителен срив на
ценности и духовни устои на обществото. Ние сме за
активна политика на интеграция на етнически и религиозни групи в българското общество.
Това днес значи българската култура, уникална по
националното си богатство, широко отворена към
света, да стане постоянен спътник в ежедневието и
водеща доминанта в празниците. Но днес медиите са
факторът, който буди или приспива духа, те са, които
диктуват тонуса на обществото. Затова гражданите,
обществото, ако желаят свободата си, са длъжни да
определят ролята и правилата на медийната среда, в
която пребивават. За нас принципът е еднозначен –
медийна свобода, защитена от покупко-продажбата на
съвест и „облагородявана” от споделени норми на
професионална етика; информация и анализи, стимулиращи съзнанието за същественото, за стойностното.
Политиката - за хората и за земята!
За нас държавата не е самоцел, а неотменимо
условие за успеха на националната кауза, която
времето ни диктува – догонващо развитие за каче-
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ство на живот на българските граждани, което им
предлага достойна житейска реализация, лична сигурност и увереност в утрешния ден на страната. Но
нашата отправна точка не са „златните правила” на
бюджетните лишения, а напротив – развитието и
насърчаването на работната сила, на човешките ресурси в хармония със земята, с природата.
Сред многото приоритети и потребности всеобщото
образование се откроява като „пръв сред равни”, като
задача на задачите за всяка нация, тръгнала да
преследва стандартите за достойно заплащане за
производителен труд, за духовно развитие и демографско бъдеще. Ето защо отправно начало на политиката
ни за догонващо развитие е да осигурим пълен обхват
и безплатно обучение на децата от предучилищна
възраст до завършване на средното им образование,
както и спад на отпадащите от училище до под 10%.
Без всеобща грамотност не можем да имаме
качествено висше образование, системи за професионална квалификация, за учение през целия
живот. Застъпваме развитието на социалната функция
на държавата за равен достъп до висше образование,
в това число чрез специализирани фондове за подготвителни програми, за съвместни с бизнеса грантови
схеми, за облекчаване на финансовото бреме на
висшите училища.
Квинтесенция на просвещаващата се нация е превръщането на знанието в основа за лично преуспяване
и за просперитет на обществото – вместо далаверата, вместо „ударите” в полетата на сивия или
направо черния „бизнес”. Затова се обявяваме за нов
подем на националните академични центрове - БАН,
Селскостапанската академия, висшите училища –
източници на не едно челно научно постижение.
Здравият дух, просветеността остават кухи фрази
извън „здраво тяло”, без жизнена нация, осигурена с
достъпно и качествено здравеопазване и лечение.
Вместо провалилия се досегашен пазарен модел, ние
се обявяваме за изграждането на нова, социалноориентирана здравна система с превес на профилактиката. Пръв приоритет на такава система е да
гарантира качествено и надеждно майчинско и детско
здравеопазване, включващо достъпна стоматологична
грижа за всички на възраст до 18 години.
Целенасочената младежка политика днес става
особено остро актуална като незаменим залог за
бъдещето на нацията, способна да гони водещите
стандарти на новия свят. Централното изискване пред
такава политика е да осигурява не просто шанс, а
гаранция за първо работно място и професионален
опит в доходни дейности съобразно различните способности и интереси; стартови възможности за млади
семейства, за отглеждането на здрави и щастливи
деца, за живот, открит за света на прогреса.
Първи препятствия за успешно догонване са застрашително нарастващите бедност и имуществени
разломи, отпадането на цели социални групи от доходна работа и участие в живота на обществото. Това
налага предимство и коренно осъвременяване на
програмите за социално включване, за активно обучение и привличане на работа на ромите, на хората
с увреждания и други общности в неравностойно
положение.
Хората от третата възраст, пенсионерите в голямото си мнозинство вместо спокойни старини днес
преживяват в унизителен недоимък, лишени от лекар-

ска грижа и елементарни условия за достоен живот.
Това положение е тежко петно върху обществото ни
и пряко предизвикателство към власти и политици.
Заявяваме решимостта си да актуализираме пенсиите
и социалните плащания в зависимост от цените на
жизнено необходимите стоки и услуги, да създаваме
условия за активен живот в третата възраст.
Днес нова актуалност придобива императивното
изискване за равенство между мъжа и жената – не
само в заплащането и кариерата, но и в политиката,
във висшите етажи на държавната и корпоративната
власт. Затова за нас догонващото развитие е неразривно свързано с разкриване на нови възможности за
жените да се учат и работят в условията на грижи
за децата и подрастващите, с равноправното включване на жени в структурите, решаващи за развитието
на страната. Ние сме за целенасочена държавна
политика на стимулиране на отговорно майчинство и
родителство за възпитание и отглеждане на здраво и
подготвено поколение.
Приоритетите на социалната политика са в неразривна взаимовръзка с икономическото развитие –
и като предпоставки за високи темпове на растеж и
заетост, и като резултати, изцяло зависими от динамичното развитие на националната икономика, от все
по-пълната заетост на икономически активното население. Заявяваме намерението си да учредим Агенция 49
за икономически и социални прогнози и планиране,
способна да програмира комплексна социално-икономическа догонваща стратегия и да я интегрира в
националните планове, разработвани съгласно директивите на ЕС.
Движещата сила за успешна догонваща стратегия
следва да стане тристранното сътрудничество при 05
гарантирана равнопоставеност между синдикати и 12
работодатели с активната подкрепа на държавата. В
сегашните условия главна задача на това сътрудничество е да осигури незабавен ръст на заплатите чрез
увеличаване на дела на фонд работна заплата в
брутния вътрешен продукт на страната.
Паралелно с това са наложителни незабавни мерки
за оздравяване на средата за бизнес – стимули за
добросъвестните данъкоплатци и отказващи санкции
за неизправните; опростени процедури за учредяване
и дейност на фирмите. Приоритетна задача в тази
насока е срочното възстановяване на пазарните
принципи в икономиката и борбата с монополите като
необходимата среда за ръст на конкурентоспособността.
Особено внимание изисква утвърждаването на
съгласувани правила за „гъвкава сигурност” на
работната сила при съхранено заплащане – освобождаване при налагащо се преструктуриране в съчетание с активни мерки за пренасочване към незаети
или създаващи се работни места. За целта е нужно
пряко съдействие от страна на държавата и отговорен
диалог и съгласувани действия на синдикати и работодатели.
Предимствата на работещо социално партньорство,
на нормализирана бизнес среда и на грижа за привличането и развитието на работната сила следва да
се съчетават с активна държавна политика за
подкрепа на вътрешното потребление, на експортната
експанзия и на инвестирането и реинвестирането в
дълготрайни активи в печеливши отрасли и дейности.
Опитът доказа, че динамично развитие без ясни
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национални икономически приоритети е невъзможно.
Затова сме за утвърждаване на приоритетни отрасли
и дейности въз основа на конкурентните предимства
на страната, определени чрез процеса на тристранно
консултиране, предложени от правителството и
утвърдени от парламента. За целта сме и за увеличаване на държавното участие в икономиката чрез
подкрепа на иновациите, осигуряване на необходимия
национален ресурс за усвояване на структурните
фондове на ЕС, преки инвестиции във високотехнологични предприятия и сектори с висока добавена
стойност, както и повишаване на резултата за хората
от оползотворяване на богатствата на страната.
Една нова индустриална стратегия следва да интегрира програмите и проектите на зелената икономика
по начин, който насърчава, а не ограничава постигането на изпреварващи темпове и на по-висока конкурентоспособност.
Наред с промишлеността и услугите изключително
внимание следва да се отдели на земеделието като
фактор с решаващо значение за успешно догонващо
развитие – и за предлагане на качествени храни за
пазара, и за износ, и за доходен поминък на голяма
част от хората, и като опорна точка за комплексното
развитие на извънградските райони. Решени сме да
създадем Агенция за земята, която да спре по50 нататъшното раздробяване на земята със законови
средства и да реализира стратегия за комасация,
създаваща условия за ефективно земеделие и гаранции за продоволствената сигурност на страната.
Приоритет на стратегията да бъде насърчаването на
различните видове земеделски кооперации като перспективна форма за стопанска дейност и социален
05 напредък. Стратегията да осигурява съхранението и
12 възпроизводството на земята като особено национално богатство под специалната защита на държавата
и обществото.
Последователното изграждане на модерна инфраструктура – физическа и информационна – е безспорно задължително условие за каквото и да било
съвременно развитие. Затова сме за балансирано
развитие на пътната мрежа; за ускорено оздравяване
на железопътния транспорт като водещ елемент на
комплексна транспортна стратегия; за информационнокомуникационни мрежи, гарантиращи сигурност, надеждност и скорост по последните международни
стандарти.
Развитието на енергетиката като носеща конструкция на икономиката и обществото изисква национално
отговорен деполитизиран подход, включващ както
рязкото снижаване на енергоемкостта, така и паралелната модернизация на енергопроизводството и
снабдяването. Ние сме за реализиране на проекта
АЕЦ “Белене”, както и на VII и VIII блок на АЕЦ
“Козлодуй” и за цялостното гарантиране на публичния
интерес в енергийния отрасъл.
Бюджетът

-

за стабилност и за конвергенция!

Не подлежи на съмнение, че балансирането на
необходимите разходи с гарантирани приходи по
консолидирания бюджет на страната е задължително условие за успешно развитие и за достигане на
европейските стандарти за стабилност и конкурентоспособност. Но ние отхвърляме разбирането, че такъв
баланс е постижим чрез правни норми и автоматични
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наказателни санкции – не за друго, а защото на
практика то води до обратните резултати – до задълбочаване на кризата и на съответните дисбаланси.
Затова отстояваме подхода на програмираното
бюджетиране на разходната част на държавния
бюджет, осигуряващо необходимите средства за успешна реализация на програмите по ясно определени
приоритети, съчетано със също така ясна политика за
икономично поддържане на останалите публични сектори. Бюджетните програми следва да се градят въз
основа на задължителни програми за преструктуриране на съответните сектори и регулиращите ги органи,
които да гарантират ефикасното и контролирано разходване на бюджетните кредити.
Разходната част на бюджета да се балансира с
необходимите бюджетни приходи чрез всички дължими данъци и плащания към бюджета. Ние сме за
данъчна реформа, която се основава на прогресивното
облагане на доходите, намаляване на косвеното за
сметка на прякото данъчно облагане, както и на
увеличеното облагане на доходите от капитал и на
потреблението лукс. Освен данъчните постъпления,
държавата следва да си гарантира и получаването на
всички дължими й плащания по приватизационни,
концесионни и всякакви други договори с предмет
публична държавна собственост.
Балансирането на бюджета на програмна основа
в съвременните условия на икономика в застой, на
огромни неудовлетворени потребности и на неефективна публична власт е въпрос с извънредно повишена
сложност. За постигане на балансирано салдо ще се
налага последователно сближаване на заявките за
разходи с възможностите за осигуряването им със
средства, което включва и преразглеждане на някои
от приоритетните задачи за даден бюджетен период.
Но от определящо значение е да се утвърждава
подходът на програмиране, съчетано с ефективно и
балансирано данъчно облагане и законово гарантирани
бюджетни постъпления, който ние категорично отстояваме.
Пред всички нас са следващите парламентарни
избори. Те ще са определящи накъде ще тръгне
България занапред в новия свят на ХХ² век.
Нямаме право на бездействие, на по-нататъшно
„снишаване” като едва ли не висша форма на държавническа мъдрост. Изборът е пред всеки български
гражданин – желаеш ли да бъдеш господар на съдбата
си, да градиш бъдещето си в уважаваща себе си и
уважавана от другите държава.
Ние, българските социалисти, днес заявяваме своето дълбоко убеждение – пътят към ново качество на
живот в свобода, справедливост и солидарност е
догонващото развитие на България като съвременна
социална държава на новото столетие.
В нашата партийна програма „За България –
свободни граждани; справедлива държава; солидарно общество” формулирахме политиката си за
социална демокрация за развитието на активна социална държава по европейските модели, съобразно
българските условия, като път към осъществяване на
основополагащите ценности на демократическия социализъм.
За нас равната свобода е същината на справедливостта. Свободата, справедливостта и солидарността са основните ценности на демократическия соци-

ÐÅØÅÍÈß

ализъм. Наред с тях в програмата си поставяме:
равенството, мира, труда, хуманизма, хармонията
между човека и природата, родолюбието.
Призоваваме другите политически формации към
състезание на програмни проекти, а гражданите – към

не по-малко отговорно ангажиране с делата на обществото и страната, към съзнателно и активно участие
в избора на по-нататъшния път на днешна и утрешна
България!

ГЕОРГИ ПИРИНСКИ
делегат от район „Възраждане”, София
председател на Комисията за Политическата резолюция на 48&ия конгрес на
БСП „Съвременната криза и България утре & отговорът на социалистите”
Уважаеми делегати, уважаеми
гости,
Има един въпрос, който днес
занимава всеки мислещ човек у
нас - има ли друг начин?
Хората все по-ясно виждат претенцията на ГЕРБ за европейско развитие се оказа безскрупулна лъжа, която все още се опитват
да прикриват с агресивен PR, с
имитация на свръхактивност, с
безогледно охулване на опонента, с
манипулации, сплашване и репресия. Добре, но има ли друг вариант,
друга реална алтернатива, особено
в сегашната всеобхватна дълбока
криза? Нашият категоричен отговор
е - да, има друг начин. Не само
това, има и политическа сила, способна да го докаже и осъществи. Но
именно днес, с работата си, конгресът е длъжен да покаже, че тази
наша заявка не е празно пожелание, а премислен и еднозначно
възприет от нас ангажимент към
гражданите на страната, който
имаме политическата воля да реализираме.
Проекторезолюцията определя
каузата, на която сме длъжни да
подчиним всичките си усилия оттук
нататък. Тази кауза е развитието
на България като пълноценна европейска държава, държава, достойна
за доверието на своите граждани и
за която те, на свой ред, да бъдат
достойни. Това е държава - защитник и партньор, отговорен стопанин,
способна да овладее ударите на
кризата, да лекува пораженията от

сбърканите реформи на прехода и
да възстанови елементарните норми
на справедливост в живота на хората. Тоест с пълното отсъствие на
каквато сега така болезнено се
сблъскваме буквално всеки ден.
Нашата формула за такава
държава е пределно ясна - България нова социална държава. Проекторезолюцията, която този път предложихме повече от месец преди
конгреса, представлява синтез на
принципните постановки от Програмата на партията, която приехме

преди три години и половина, и на 51
водещите приоритети на управленските проекти, които разработихме
в периода след това. Както сте се
запознали, съвсем не разбираме
съвременната социална държава
като някаква държава-хранилка,
обещаваща измислено благоденст- 05
вие. Напротив, в условията на съвре- 12
менната криза тази държава, на
първо място, трябва да може да
сплоти обществото за солидарното
й превъзмогване, както и да мобилизира градивните сили на страната
за нов подем, за догонващо развитие.
Твърде различни в хода на предконгресната дискусия бяха вниманието и предложенията към всеки
от трите стълба, на които се гради
нашият проект - държавата, политиката и бюджетът.
Обсъжданията се съсредоточиха
почти изключително към политиката по въпросите на заетостта, доходите, социалната сфера, икономическите приоритети. Особен акцент
прозвуча по проблемите на земеделието, и то общо на селските
райони, като място за доходна
работа и като привлекателна жизнена среда.
Агенцията за земята, която предлагаме да се създаде, следва да
стане реален инструмент за нова
стратегия и политика на комасация
не просто като механичен сбор на
парцели, а като комплексен процес
за развитие на ефективно земеделие в модерни селищни системи с
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подкрепа на кооперациите. Но в
работната група по резолюция,
която предстои да работи днес, ще
обсъдим и възможни допълнения и
развитие на съответните текстове.
Също така разбираеми са и
предложенията в областта на енергетиката, в т. ч. и по въпроса за
втора АЕЦ. Общинската организация на БСП - Раднево, внесе по
надлежния ред конкретни текстове
по тези въпроси, които ще бъдат
предложени на вашето внимание.
Отсъствието на предложения по
въпросите на бюджета и данъците
може да се приеме като съгласие
с предлаганата нова данъчна политика, заменяща плоския данък с
прогресивно облагане в зависимост
от доходите и имуществото. Също
такова съгласие следва да се приеме и за принципа за гарантиране
с бюджетни средства на приоритетните социални и икономически програми, което по необходимост означава и ограничаване на разходите
52 в други сфери с цел да се осигури
балансиран бюджет и стабилни
финанси на дългосрочна основа.
Но постановките, засягащи
държавата, не бива да останат без
коментар и еднозначно осмисляне
от делегатите на конгреса, защото
05 именно те маркират онези ключови
12 промени, които сме длъжни да
извършим, за да дадем реален
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живот на заявката за нова социална държава. Убеден съм, че следва
да възприемем като задължително
ръководно начало, а не като кухи
фрази, постановките за категоричен
отпор на мутренския тип власт и
общество за безкомпромисно
отхвърляне на дълбоко порочните
практики на корупция на политика
и на политици, за качествено преустройство на процедури, институции и администрация, като се започне от Народното събрание и от
организацията и провеждането на
изборите.
Последните болезнени уроци,
които получихме, за „n”-ти път
доказват, че всеки компромис и
подценяване на подобни явления и
тенденции в нашите собствени редици е гибелен и за дееспособността ни като партия, и за шансовете
ни да повярват, че сме носители на
друго качество политика за реална
демокрация, за защита на трудовите и социалните права на милионите
граждани. Именно затова нямаме
абсолютно никакво право по-нататък
да се снишаваме, да премълчаваме
или омаловажаваме този кръг проблеми, без, разбира се, ненужно да
ги драматизираме или преувеличаваме.
Въз основа на направените от
вас предложения предстои да финализираме проектотекстовете на

резолюцията, която да предложим
на вашето внимание и одобрение в
хода на конгреса.
По проекторезолюцията най-общо
има две категории предложения.
Едните бяха направени като редакции към отделни текстове на проекторезолюцията. Една много голяма част се съдържаше в изказвания, в предложения, които прозвучаха в хода на работата на конгреса през тези два дни. Затова предложението на комисията е сега да
се постараем да отразим онези
редакционни добавки и корекции,
които можем да направим сега, в
края на заседанието на конгреса, и
едновременно с това да вземем
решение Националният съвет на
БСП, избран от конгреса, да организира по-нататъшната работа по
анализирането, обхващането на
направените предложения, лансираните идеи и по-нататъшната разработка на нашата позиция и конкретни решения, в съответствие със
заявката ни за нова посока на
развитие на България като нова
социална държава.
Да си пожелаем успешна работа
и нова следконгресна мобилизация
за единение и съгласие между всички, милеещи за демократично и
справедливо развитие за България добър дом за своите граждани!
Благодаря ви. (Ръкопляскания.)

КОМИСИЯ ПО ПОЛИТИЧЕСКАТА РЕЗОЛЮЦИЯ
„СЪВРЕМЕННАТА КРИЗА И БЪЛГАРИЯ УТРЕ –
ОТГОВОРЪТ НА СОЦИАЛИСТИТЕ”
Георги Георгиев Пирински-делегат от район „Възраждане“, София – председател, Атанас Атанасов Папаризов-делегат от район
„Централен“, Пловдив, Атанас Петков Петков-делегат от район „Тракия“, Пловдив, Атанаска Михайлова Тенева-делегат от район
„Южен“, Пловдив, Ваня Чавдарова Добрева-делегат от район „Красно село“, София, Венера Любенова Башова-делегат от Стамболийски, Георги Димитров Тодоровделегат от Сунгурларе, Георги
Стоянов Кадиев-делегат от район
„Лозенец“, София, Деница Златкова Златева-делегат от район „Люлин“, София, Димитър Бориславов
Здравков-делегат от Садово, Дим-
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чо Димитров Михалевски-делегат
от Кърджали, Драгомир Велков
Стойнев-делегат от Ботевград, Евгени Захариев Кирилов-делегат от
Нова Загора, Емил Димитров Райнов-делегат от район „Красно
село“, София, Емилия Атанасова
Жилиева-делегат от Лясковец,
Емилия Радкова Масларова-делегат от Тополовград, Ивелин Николов Николов-делегат от Габрово,
Катя Колева Келевска-делегат от
Смолян, Катя Атанасова Петроваделегат от Стражица, Корнелия
Петрова Нинова-делегат от район
„Оборище“, София, Кристиан Иванов Вигенин-делегат от район „Подуяне“, София, Мая Божидарова
Манолова-делегат от Кюстендил,
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Милко Петров Багдасаров-делегат
от Кърджали, Михаил Райков Миков-делегат от Кула,
Николай
Симеонов Малинов-делегат от район „Илинден“, София, Пено Стоянов
Бойновски-делегат от Хисар, Петър
Владимиров Димитров-делегат от
район „Одесос“, Варна, Росица
Стефанова Богданова-делегат от
„Нови Искър“, София, Румен Стоянов Овчаров-делегат от район
„Триадица“, София, Светла Маринова Бъчварова – Пиралкова-делегат от Хасково, Светлана Стефанова Шаренкова-делегат от Ихтиман,
Юрий Митков Борисов-делегат от
Тервел, Явор Бориславов Куюмджиев-делегат от Септември, Янаки Боянов Стоилов-делегат от Лом.
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ДЕЙСТВЕНА БСП &
ЗА ДЕМОКРАТИЧНА ПРОМЯНА
Политическа резолюция на 48&ия конгрес на БСП

ституционните норми и
1. Демократичната
Р Е Ш Е Н И Е
демократичните принципромяна в България е
НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМИЯ КОНГРЕС
пи и механизми.
неотложна.
НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
Необходима е дейстНовите социални и
19 И 20 МАЙ 2012 ГОДИНА
вена БСП, която да стаполитически условия
не основен фактор за
днес все по-категорично
ПО ПОЛИТИЧЕСКАТА РЕЗОЛЮЦИЯ
тази демократична проналагат БСП да поеме
НА 48-ия КОНГРЕС НА БСП
мяна в името на Бългаотново отговорността си
„ДЕЙСТВЕНА БСП - ЗА ДЕМОКРАТИЧНА
рия и българските гражкато партия на промянаПРОМЯНА”
дани.
та. Неотложна е демо53
кратична промяна в уп1.
Приема
Политическата
резолюция
„Действена
БСП
2. БСП – с отговорравлението на страната,
- за демократична промяна” с направените конкретни
ност за демократичнапромяна за излизане от
предложения.
та промяна.
кризата, за възстановяване и развитие на
2. Възлага на Националния съвет на БСП да оргаБСП участва активно
България като единна и
низира
по-нататъшната разработка и конкретизация на
в създаване на конститу- 05
национална, демократичосновните постановки на Политическата резолюция,
ционните основи за раз- 12
на, социална и правова
като отчете и изразените мнения, и направените предвитие на България като
държава съгласно Конложения на заседанието на конгреса.
демократична, социална
ституцията на Република
и правова държава. Но в
България.
3. Възлага на Националния съвет на БСП да приеме
годините на прехода доУправлението
на
конкретни политически мерки и действия за практичепуснахме слабости, грешГЕРБ със своята антидеско приложение на Политическата резолюцията.
ки и отклонения от замократична, антисоциалявената политика и нана и антинационална
Председателстващ
мерения, които ерозират
политика изостря заплазаседанието на конгреса: /п/ Корнелия Нинова
доверието на гражданите
хите и рисковете пред
към алтернативата на лестраната. Разслоенията и
неравенствата добиват безпрецедентни измерения и вицата:
отслабват позициите и влиянието в селата и в
водят до разпад на държавността, на социалните връзки
и деморализация на обществото. Налице е процес на по-малките градове;
недостатъчно е представителството на партията
все по-голямо изключване на цели социални слоеве.
Налагат се нови разделителни линии – политически, сред младежите и хората в активна възраст;
позициите и посланията на партията не намират
икономически, културни, етнически и териториални.
Управляващите провеждат откровена политика в по-широка публична подкрепа от водещи личности в
интерес на едрия капитал, популистка политика, която обществото.
Днес ни е необходим трезв, откровен и реалистичен
подкопава социалните основи на демокрацията. Реалност са корпоративният и манипулираният вот, които поглед към състоянието и проблемите, пред които
правят изборите нечестни и недемократични. Грубо се партията е изправена. Не можем да премълчаваме, че
погазват основни конституционни права и свободи на се развиват негативни тенденции, които ограничават
българските граждани. ГЕРБ превърна Народното събра- позициите и влиянието на БСП в обществото:
задълбочават се промените във възрастовата
ние в безгласен гумен печат, „легитимиращ” неговата
авторитарна власт. Несигурността за утрешния ден и структура;
налице са сепаративни тенденции на общинско
насажданото усещане за безалтернативност водят до
апатия и недоверие към институциите, към политиката и регионално ниво в резултат на капсулиране на
партийните структури;
и политиците.
ограничават се експертният потенциал, капациБългария се нуждае от радикална промяна на
обществено-политическия живот, на социалната и ико- тетът и ресурсите на партията на различни нива;
допуска се заобикаляне и неспазване на уставномическата политика, от стриктно спазване на кон-
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ни правила и норми на партиен живот;
продължава практиката на прехвърляне на
политически отговорности на по-горни равнища;
нарушават се жизнените връзки и отношения
между ръководни структури и членовете и симпатизантите на партията.
За да направим БСП по-действена, по-ефективна и
по-убедителна в политиката, трябва да подемем с нова
решителност промяната и обновлението.
Необходима ни е промяна в подхода при изработването и провеждането на политика, която:
изразява непосредствено и последователно
интересите на хората на труда, социално слабите и
беззащитните въз основа на единството между програмни цели и намерения и реалната политика;
разширява диалога и взаимодействието с други
партийни формации и граждански структури в интерес
на постигане на национално съгласие за защита на
демокрацията и на правата на хората;
създава нова мотивация и по-широко участие
на социалистите и гражданите още в процеса на
формиране на политиката.
Необходима ни е предизборна платформа, която
мотивира разочарованите избиратели, българските граждани, върху които падна най-голямата тежест на прехода и кризата.
Необходима ни е платформа, която отговаря на
54
очакванията за промяна в политиката, която да е
достатъчно съдържателна, ясна и разбираема за всеки
български гражданин.
Необходими са ни идеи и политики за днешния и
утрешния ден, които да отговорят на потребностите и
стремежите на хората за по-добър живот и по-добро
05 бъдеще.
12
3. Действена БСП – средства и механизми
за промяна и обновление.
Необходима ни е промяна в мотивите за участие
в партийната дейност и в политическия процес. Пред
големите предизвикателства на времето и кризата,
пред реалностите и опасностите за демокрацията
вследствие на това вредно за страната управление сме
длъжни:
да изведем и предложим кауза, която да
обединява, а не да разделя нацията и обществото;
да утвърждаваме политическия морал като
водещ в поведението и действията на нашите представители в публичната власт;
да отстояваме разбирането идейните мотиви, а
не стремежите към лично облагодетелстване да бъдат
определящи за всеки, който се ангажира с лявата
политика;
да създадем нов истински дневен ред в дейността на ОПО, който съвпада с проблемите на
територията и на професионалната общност.
За да преодолеем кризата на политическото
представителство, която се задълбочава през последните години, е необходимо:
да издигаме кандидати, които изразяват и могат
да отстояват демократичните ценности и социалните
интереси на хората, заложени в политиката на левицата;
да утвърждаваме политически дейци с авторитет, позиции и влияние в обществото, доказали своя
политически морал и професионализъм;
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да развием системата за номиниране на кандидатите за публични длъжности, за да не допуснем
проявите на псевдодемокрация;
да изведем на ново равнище работата за
постигане на равнопоставеност между половете и
приемственост между поколенията.
Необходимо е решително да противодействаме на
частните и корпоративните интереси, за да не
допуснем опити за дирижиране на обществено-политическия живот чрез влияние на извънпубличните фактори и структури. Длъжни сме да не допуснем:
обвързването и провеждането на политика, която
противоречи на нашите ценности и идентичност;
налагането на кадрови решения както във
вътрешнопартиен план, така и за публични длъжности,
които не изразяват необходимото политическо представителство;
влияние върху изборния процес, което подменя
волята на избирателите;
финансиране в нарушение на нормативната
уредба и политическия морал.
Трябва да насърчим промяната и обновлението
в партията. За целта е необходимо:
обновление и приемственост на партийните
ръководства на местно, регионално и национално ниво;
приемът на нови членове да стане осъзнат и
постоянен, а не конюнктурен и кампаниен процес;
Младежкото и Женското обединение и Движението на ветераните да се развиват като структури за
влияние и позиции в обществото, а не за вътрешнопартийна употреба;
утвърждаване на откритостта и публичността
при провеждане на партийната политика в новата
медийна среда;
прилагане на нови механизми за работа и
комуникация в социалните мрежи.
Трябва да продължим организационната реформа
в партията като:
развиваме демократичните принципи и процедури чрез утвърждаване на вътрешнопартийни избори,
референдуми и допитвания, които да станат водещи
и да се превърнат в постоянна практика;
повишаваме равнището на контрол по отношение на функциониране на партийните органи и на
взетите решения на всички равнища по вертикала и
хоризонтала;
създадем федерации, обединения и клубове на
местно и национално ниво, които могат да обединят
и значително да повишат нашия политически и професионален потенциал;
прилагаме и развиваме статута на съратниците
и симпатизантите, за да разширяваме позициите и
влиянието на партията.
Грубите нарушения на закона и морала при последните избори и свързаните с тях опасности за демокрацията изискват съсредоточаване на усилията на
БСП към провеждане на свободни и честни избори.
Връщането на доверието на избирателите към алтернативата на левицата се нуждае не от манипулации,
а от свободен израз на волята на гражданите. Това
налага БСП решително да засили своята предизборна
подготовка и участието си в изборния процес. За
тази цел е нужно:
да формираме предизборни структури, подчинени на ефективността, а не на политическата целесъобразност;

ÐÅØÅÍÈß

да наложим за наши представители в изборните структури членове и симпатизанти, които няма
да допуснат нарушения в изборния процес, противоречащи на закона;
да разширим значително мрежата на преките
и активните участници в изборния процес – наблюдатели, застъпници, съмишленици, симпатизанти;
да повишим рязко активността на партийните
органи и структури в изборния процес;
да подготвим, организираме и проведем предизборна кампания на високо политическо и професионално ниво в съответствие с новите условия и
реалности;
да активизираме работата в изборния ден като

кулминация в изборния процес, осигурявайки максимална мотивация, ангажираност и контрол.
БСП е носител на традиция, кауза и воля да защити
демокрацията. Това не е тяснопартийна задача, а
залог за бъдещето на България.
Вграждаме тази съдбовна за страната задача като
същностна страна на политическата кауза, с която
днес категорично се ангажираме пред обществото:
България - нова социална държава!
Да докажем, че сме партия на решителните действия, на солидарността и справедливостта в кризата,
сила в демократичната промяна!

БОЙКО ВЕЛИКОВ
делегат от Велико Търново
председател на Комисията по Политическата резолюция на 48&ия конгрес
на БСП „Действена БСП & за демократична промяна”
Уважаеми другарки и другари,
Този проект за резолюция е
резултат на усилията на комисията
към Националния съвет, на Националния политически институт, резултат от проведените дискусии в
Централния дискусионен клуб „Димитър Благоев” и дискусионните
клубове в страната.
Многобройни предложения постъпиха от обсъжданията на общинските конференции в хода на отчетноизборната кампания.
Защо в това сложно политическо време ни е необходима много подействена, по-ефективна, по-убедителна, по-стабилна и единна Българска социалистическа партия?
Необходима ни е, за да спрем
тази антидемократична, тази антисоциална и тази антинационална
политика, която провежда ГЕРБ.
Необходима ни е, за да спрем
разпада на държавността, на социалните връзки, на деморализацията
в обществото. Необходима ни е, за
да спрем погазването на основни
конституционни права и свободи на
българските граждани. Затова достатъчно категорично сме формулирали основния акцент в първата
част на резолюцията - демократичната промяна в България е неотложна.
Необходима е действена БСП,
която да стане основен фактор за
демократичната промяна в името на
България и българските граждани.
Вторият основен акцент в резо-
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люцията е насочен към отговорността, която носи БСП за тази
демократична промяна.
Партията беше основен и активен фактор в радикалната политическа, социална и икономическа промяна и в развитието на България
като демократична социална и правова държава.
Не можем обаче открито да не
заявим, че допуснахме слабости,
грешки и отклонения от заявената
политика. Те засилиха недоверието

на гражданите към БСП и левицата.
Ясно сме откроили някои от
развиващите се негативни тенденции, които ограничават позициите и
влиянието на БСП в обществото. Те
показват, че сме длъжни да
продължим реформите и обновлени- 05
ето с воля и решителност, които да 12
отговарят на предизвикателствата
на политическото време, в което
живеем.
Четиридесет и осмият конгрес
ще покаже можем ли да променим
подхода при изработването и провеждането на политика, която изразява непосредствено и последователно интересите на хората на труда,
на социално слабите и беззащитните, политика, която се основава на
единството между програмни цели,
намерения и конкретна политическа
реализация; можем ли да разширим
диалога и взаимодействието с други
партийни формации и граждански
структури, за да постигнем национално съгласие и защита на демокрацията и правата на хората;
можем ли да създадем нова мотивация и по-широко участие на социалистите и гражданите в процеса
на формиране и провеждане на
социална политика.
Третият акцент в резолюцията
ни представя средствата и механизмите за промяна и обновление. На
първо място сме извели мотивите
за участие в партийната дейност и
в политическия процес. Трябва да
предложим кауза, която да обе-
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динява, а не да разделя нацията и
обществото. Трябва още по-категорично да утвърждаваме политическия морал като водещ в поведението и действията на нашите представители в публичната власт и да
бъдем безкомпромисни при неговото погазване. Трябва да отстояваме демократичните ценности и социалните интереси на хората, които залагаме в нашата политика.
Така ще преодолеем кризата на
политическото представителство,
която се задълбочи през последните години. Така ще успеем да
противодействаме на частните и на
корпоративните интереси и ще ограничим влиянието на задкулисните и непубличните фактори в партийната дейност и в политическия
процес.
За да осъществим нашите политически цели, за да направим БСП
по-действена и по-ефективна, трябва да продължим организационната
реформа в партията. Това е
възможно, ако развием демократичните принципи и процедури чрез
утвърждаване на вътрешнопартийни избори, референдуми и допитвания, които да станат водещи и да
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се превърнат в постоянна политическа практика. Длъжни сме да
повишим значително равнището на
контрол по отношение на функциониране на партийните органи и на
взетите решения на всички равнища. Чрез федерациите, обединенията, клубовете на местно и национално ниво можем съществено да
повишим нашия политически и професионален потенциал.
Грубите нарушения на закона и
на морала при последните местни
и президентски избори показаха,
че БСП трябва да вложи максимални усилия, за да осигури провеждането на свободни и честни избори в страната. Доверието на избирателите към БСП и левицата
задължително се нуждае от свободен израз на волята на българските граждани.
Подготовката, организацията и
провеждането на изборния процес
се превръщат в основна политическа задача, за постигането на която
е необходимо да предприемем много конкретни, достатъчно ясни мерки, с които е наложително да разширим мрежата на преките и активните участници в изборния про-

цес. Рязко трябва да повишим активността на партийните органи и
структури и да проведем предизборна кампания на високо политическо и професионално ниво в
съответствие с новите условия и с
новите политически реалности.
Това са идеите и конкретните
предложения, които сме заложили
като водещи, за да развиваме и
утвърждаваме БСП като ефективна, убедителна и действена партия.
БСП е носител на политическа
традиция и политическа воля да
защити демокрацията. Това не е
теснопартийна задача, а залог за
бъдещето на България. Длъжни сме
да докажем, че сме партия на
решителните действия, на солидарността и справедливостта, на справедливост в кризата и че можем
да бъдем основна сила в демократичната промяна на България.
Очакваме от дискусията днес и
утре на конгреса нови предложения към проекта за резолюция, за
да превърнем действително БСП в
действена партия, която може да
направи демократичната промяна в
страната.
Благодаря ви. (Ръкопляскания.)
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КОМИСИЯ ПО ПОЛИТИЧЕСКАТА РЕЗОЛЮЦИЯ
„ДЕЙСТВЕНА БСП – ЗА ДЕМОКРАТИЧНА ПРОМЯНА”
Бойко Стефанов Великов-делегат
от Велико Търново – председател,
Анна Георгиева Янева-делегат от
район „Триадица“, София, Атанас
Тодоров Мерджанов-делегат от Ямбол, Борислав Гуцанов Гуцанов-делегат от район „Одесос“, Варна, Валери
Мирчев Жаблянов-делегат от Радомир, Владимир Владимиров Топенчаров-делегат от район „Оборище“,
София, Георги Тодоров Божинов-делегат от Мездра, Димитър Ангелов
Горов-делегат от Ловеч, Димитър
Стоянов Дъбов-делегат от Шумен,
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Евгений Василев Узунов-делегат от
Троян, Иван Димитров Станчев-делегат от Хасково, Илия Атанасов Баташки-делегат от район „Северен“,
Пловдив, Катя Николова Димитроваделегат от район „Надежда“, София,
Красимир Благоев Костов-делегат от
Шумен, Красимир Кънев Куртев-делегат от Раднево, Мария Станчева
Вълканова-делегат от Асеновград,
Ненко Викторов Темелков-делегат от
Перник, Николай Симеонов Малиновделегат от район „Илинден“, София,
Огнян Петков Пешков-делегат от
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Севлиево, Пенко Атанасов Атанасов-делегат от Карнобат, Пламен
Цветанов Градинаров-делегат от
район „Приморски“, Варна, Росен
Малинов Малинов-делегат от район
„Средец“, София, Румен Йорданов
Петков-делегат от Плевен, Румяна
Янева Динева-делегат от Опан, Сашка Антонова Тръпкова-делегат от
Момчилград, Пашин Милков Пашинов-делегат от Минерални бани, Явор
Илиев Гечев-делегат от Младежко
обединение, Янаки Боянов Стоиловделегат от Лом.
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ИЗБОРИТЕ – ПО ВОЛЯТА НА ГРАЖДАНИТЕ!
ПРИЗИВ
на 48&ия конгрес на БСП

щи свободния и честен
вот;
Ще потърсим широко
политическо и гражданско съгласие с партиите
по законите, провеждаПО ПРИЗИВА НА 48-ия КОНГРЕС НА БСП
нето и контрола на изборния процес;
1. Приема Призива на 48-ия конгрес на Българската
Ще призовем кръг
Преди 23 години
социалистическа партия „Изборите - по волята на международни наблюдабългарските граждани
гражданите!”.
тели за контрол;
решиха свободно да изЩе се противопостабират своите управници
2. Възлага на Националния съвет на БСП да пред- вим категорично на на- 57
и представителни оргаприеме действия за популяризиране на Призива „Из- рушенията, фалшификани, които да изразяват
борите - по волята на гражданите!”.
циите и манипулациите
техните интереси.
на изборите.
През тези 23 години
Председателстващ
Нека заявим разлибългарските граждани
заседанието на конгреса: /п/ Корнелия Нинова
чията си, но да сме
постоянно искат Бългазаедно в отстояването 05
рия да бъде демокра12
тична, социална и правова държава. Както е в Кон- на правото на свободни и честни избори.
Настояваме за промени в изборното законодателституцията.
Днес има опасност българският народ да стане ство, за да върнем правата на хората.
С общи усилия да противодействаме на контролиплячка на мними авторитети. Това е път за никъде.
Зад завесата на фалшив парламентаризъм и приказки рания вот и на изборните измами.
за справедливост у нас властва диктатура!
Уважаеми съграждани,
Свободният избор се превръща в зависим избор.
Ако искаме страната да се управлява по обща воля
Зависим социално, зависим икономически и финансово, зависим психически. Така се подменя свободната – да участваме в изборите, да изразим свободно
нашия глас. Да бъдем силни и решителни.
воля на българина.
Няма място за безразличие и малодушие. Не се
Отнемането на свободния избор е отнемане на
поддавайте на натиск и не се поставяйте в зависивсякакъв избор.
Формирането на държавна власт с нечестни избори мост. От честния избор зависи животът ни и животът
на децата ни.
е създаване на зависима власт. Нищо друго.
Не позволявайте да бъдат купени гласът ви, съвестУпорито се опитват да ни внушат, че има власт,
а законът няма стойност, че гражданинът е без та ви, бъдещето ви. Гласувайте свободно!
значение.
Призоваваме политическите партии:
Сблъсъкът на идеи в медиите беше заменен от
Да върнем политиката към състезанието на идеи
търсене на медийна манипулация и покорни купени
и платформи!
медии.
Да върнем политиката в интерес на гражданите –
Бруталност и посредственост погазват демократичните принципи. Основни права стават жертва на колкото по-бързо, толкова по-добре! Колкото по-силно,
фалшиви битки с миналото и с престъпността. И на толкова по-добре!
Не допускайте да бъдете купени като стока!
реални битки с различни социални групи.
Нека всички, които милеем за България, да напраУправляващите от ГЕРБ знаят залога на следващите избори. Спечелването им не е само въпрос на вим така, че предстоящите избори да се проведат по
политическо оцеляване. Те няма да се посвенят да волята на гражданите!
От нас зависи.
подменят вота на избирателите.
Ние - българските социалисти, съзнаваме своята
отговорност за гарантиране на честни и демократични
избори. Ето защо:
Ще инициираме законодателни промени, защитаваКъм гражданите и
техните организации,
които са за честни избори
Към партиите, които
наричат себе си демократични

Р Е Ш Е Н И Е
НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМИЯ КОНГРЕС
НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
19 И 20 МАЙ 2012 ГОДИНА
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МИХАИЛ МИКОВ
делегат от Кула
председател на Комисията на 48&ия конгрес на БСП по
Призива на 48&ия конгрес на БСП „Изборите & по волята на гражданите!”
Уважаеми другари, уважаеми
гости,
Приемането на такъв призив не
влиза в дневния ред на всеки конгрес. В същото време политическата обстановка в последните години,
особено след идването на ГЕРБ на
власт, дава ежедневно примери как
все повече властта и изборите се
превръщат в самоцел, как политическите идеи, разбирането за политически платформи се подменя от
зависимости, от купуване на партии, купуване на групи хора, купуване на отделни хора, купуване на
съвести и на гласове.
Днес нашите политически опоненти търсят всички възможни методи и средства да отнемат правото
на основната опозиционна алтерна58 тива в България да бъде морален
коректив. Те намират основания в
поведението на един или друг представител на партията, в поведението
на една или друга група от хора от
партията. Но по никакъв начин ние,
над 800 тук, които сме изпратени от
05 150-те хиляди, не трябва да даваме
12 възможността това да се слага като
етикет на Българската социалистическа партия.
Да, нашите опоненти са улеснени от това, че Българската социалистическа партия остана единствената политическа сила, която е
пренесла през повече от вековната
си история лявата политика, включително и в последните 22 години

носи и баласта от такова дълговечно присъствие в политиката.
Уважаеми другари, днес сме
изправени пред опасност, която
върлува в цялото общество – тази
непрестанна зараза за превръщане
на средството „избори и власт” в
цел. Доверието на гражданите се
губи тогава, когато те разбират, че
властта е цел, а не единствено и
само средство. И понеже управляващите са наясно със залога на

следващите избори и разбират, че
не става въпрос единствено и само
за политическо оцеляване, защото
партия ГЕРБ едва ли има особени
политически перспективи в следващите десетилетия, те искат по
всякакъв начин да внушат, че властта е самоцел.
Към момента не са постъпили
някакви особени предложения по
текста. Опитали сме се да бъде
максимално кратък. Изключително
важно е той по-късно, след като
бъде приет от конгреса, да достигне
до всеки човек, защото зад всяко
изречение (аз искам да благодаря
на участниците в работната група),
има послание към отделния гражданин. Дали ние ще успеем да отнесем тези наши послания до гражданите, до техните организации,
включително и към всички партии,
които определят себе си като демократични, мисля, че ако успеем, в
много голяма степен това ще спомогне за промяна на все по-наслагващата се нагласа за подмяната на
целта - по-добрият живот на хората,
по-демократично общество, по-европейска социална държава със
средства „избори – власт”, „власт
прим – избори”.
Така че ще се радваме да постъпят предложения, които биха засилили посланията, които трябва да
отпратим към целия български народ.
Благодаря ви. (Ръкопляскания)

КОМИСИЯ ПО ПРИЗИВА
„ИЗБОРИТЕ – ПО ВОЛЯТА НА ГРАЖДАНИТЕ!”
Михаил Райков Миков-делегат
от Кула-председател, Велислава
Иванова Дърева-делегат от район
„Възраждане“, София, Венцислав
Иванов Агаин-делегат от район
„Люлин“, София, Георги Димитров
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Марков-делегат от Ивайловград,
Георги Тодоров Божинов-делегат
от Мездра, Димитрина Александрова-делегат от Ардино, Дора
Илиева Янкова-делегат от Смолян, Мария Станчева Вълканова-
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делегат от Асеновград, Мая Божидарова Манолова-делегат от
Кюстендил, Младен Петров Червеняков-делегат от Самоков,
Сашо Росенов Бабачев-делегат от
Неделино.
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НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ НА БСП,
ИЗБРАН НА 48&ия КОНГРЕС НА БСП
Р Е Ш Е Н И Е
НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМИЯ КОНГРЕС
НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
19 И 20 МАЙ 2012 ГОДИНА
ПО ИЗБОРА НА НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ
НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
Избира Национален съвет на Българската социалистическа партия в състав от 181 членове (от които
- 62-ма делегирани представители на териториален
принцип от избирателните райони на страната, 8
делегирани на функционален принцип, 14 пряко
избрани на първия тур с тайно гласуване и 97
избрани на втория тур с явно гласуване „ан блок”).
Председателстващ закритото
заседание на конгреса: /п/ Димитър Дъбов
Председателстващ
заседанието на конгреса: /п/ Антон Кутев
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Албена Георгиева Рашева
Александър Василев Петровски-Лилов
Александър Горчев Александров
Алекси Василев Алексиев
Альоша Маков Даков
Ана Димитрова Ананиева
Ангел Йорданов Вълков
Ангел Петров Найденов
Анна Ангелова Тодорова
Анна Георгиева Янева
Анна Николаева Байчева
Антон Атанасов Данаилов
Антон Константинов Кутев
Антония Косева Костова
Асен Атанасов Златев
Асен Димитров Гагаузов
Асен Манолов Димитров
Атанас Атанасов Папаризов
Атанас Зафиров Зафиров
Атанас Петков Петков
Атанас Тодоров Мерджанов
Атанаска Михайлова Тенева
Баки Хасанов Хюсеинов
Бойко Стефанов Великов
Борис Стефанов Боричев
Борис Цветков Цветков
Борислав Гуцанов Гуцанов
Боян Стефанов Чуков
Бриго Христофоров Аспарухов
Валентин Георгиев Ламбев
Валентин Николов Вълов
Валери Мирчев Жаблянов
Ваня Чавдарова Добрева
Васил Миланов Антонов
Васил Тодоров Калинов
Веладин Георгиев Битолски

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
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73
74
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77
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90
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94
95
96

Велислава Иванова Дърева
Венелин Димитров Узунов
Венцислав Велков Василев
Весела Николаева Лечева
Владимир Витков Пандев
Владимир Владимиров Топенчаров
Владимир Кръстев Москов
Вяра Емилова Йорданова
Галя Сашева Спасова
Георги Георгиев Пирински
Георги Димитров Тодоров
Георги Николов Мърков
Георги Петков Близнашки
Георги Седефчов Първанов
Георги Стоянов Кадиев
Георги Страхилов Свиленски
Георги Тодоров Божинов
Георги Тодоров Гергов
Георги Христов Борисов
Гергана Сашова Алексова
Даниел Димитров Йорданов
Делян Василев Дамяновски
Деница Златкова Златева
Десислава Юриева Карамитрева
Деян Цанков Дечев
Димитър Ангелов Горов
Димитър Георгиев Кунов
Димитър Иванов Данчев
Димитър Стоянов Дъбов
Димчо Димитров Михалевски
Донка Иванова Михайлова
Дора Илиева Янкова
Драгомир Велков Стойнев
Евгени Захариев Кирилов
Евгений Василев Узунов
Евгений Желев Желев
Евдокия Славчова Асенова
Елена Минчева Казанджиева
Елеонора Георгиева Петрова
Елеонора Георгиева Христова
Емил Викторов Караиванов
Емил Димитров Райнов
Емил Минков Хумчев
Емил Страхилов Костадинов
Емилия Радкова Масларова
Жара Веселинова Пенева-Георгиева
Жельо Иванов Бойчев
Жори Йорданов Алексиев
Захари Димитров Георгиев
Захари Михайлов Захариев
Зоя Иванова Кълвачева-Цвяткова
Иван Георгиев Лебанов
Иван Димитров Станчев
Иван Тодоров Ибришимов
Иван Янчов Таков
Ивелин Николов Николов
Ивета Георгиева Станкова-Пенкова
Иво Първанов Атанасов
Илия Атанасов Баташки
Илияна Малинова Йотова
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Ия Тодорова Петкова-Гурбалова
Йоана Тодорова Димитрова
Йордан Георгиев Стойков
Йорданка Георгиева Атанасова
Калоян Драгомиров Паргов
Катерина Георгиева Янчева
Катя Николова Димитрова
Кирил Николаев Добрев
Корнелия Петрова Нинова
Костадин Стоянов Паскалев
Красимир Благоев Костов
Красимир Митев Мирев
Красимир Христов Янков
Кристиан Иванов Вигенин
Кристина Максимова Сидорова
Кристияна Миткова Арабаджиева
Лиляна Петрова Канева
Лъчезар Крумов Костов
Любен Андонов Корнезов
Любомир Ангелов Петков
Любомир Пенчев Пантелеев
Мариана Радева Бояджиева
Марияна Александрова Петрова
Маруся Иванова Любчева
Мая Йорданова Шишкова
Милена Георгиева Хинкова
Милена Стоянова Йорданова
Милко Петров Багдасаров
Мирослав Костадинов Попов
Михаил Райков Миков
Младен Драганов Костов
Младен Петров Червеняков
Назми Садула Мюмюн
Нели Стоянова Стоилова
Ненко Викторов Темелков
Николай Георгиев Григоров
Николай Георгиев Иванов
Николай Симеонов Малинов
Нина Найденова Найденова
Нурай Февзиева Герджикова
Орлин Георгиев Ваташки
Пенко Атанасов Атанасов
Петър Василев Мутафчиев
Петър Владимиров Димитров
Петър Колев Колев
Петя Георгиева Джендова
Пламен Димитров Петков
Пламен Христов Желязков
Рабие Лютвиева Кьосева
Радослав Георгиев Илиевски
Радослав Ненков Гайдарски
Росен Андреев Карадимов
Росен Малинов Малинов
Росица Йорданова Янакиева-Костадинова
Румен Иванов Такоров
Румен Йорданов Петков
Румен Стоянов Овчаров
Румяна Кирилова Стоева (Сидерова)
Руси Иванов Статков
Сали Мюмюн Карамахмуд
Сашка Антонова Тръпкова
Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова
Светлана Иванова Такева
Светлана Стефанова Шаренкова
Сергей Дмитриевич Станишев
Силвия Данчева Чорбаджийска-Първановска
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Силвия Тодорова Стойчева
Сияна Атанасова Фудулова
Смиляна Николова Нитова-Кръстева
Станислав Иванов Владимиров
Станислав Христов Павлов
Стефан Венев Василев
Стефан Георгиев Бадев
Стефан Илиев Юруков
Стефан Тодоров Стефанов
Таня Петрова Тодорова
Татяна Дончева Тотева
Филип Стефанов Попов
Чавдар Георгиев Георгиев
Юрий Леонов Асланов
Юрий Митков Борисов
Явор Бориславов Куюмджиев
Явор Илиев Гечев
Янаки Боянов Стоилов
Яница Людмилова Йорданова

Р Е Ш Е Н И Е
НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМИЯ КОНГРЕС
НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
19 И 20 МАЙ 2012 ГОДИНА
ПО ИЗБОРА НА ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ
НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
Избира СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ СТАНИШЕВ за
председател на Националния съвет на Българската
социалистическа партия с 593 гласа от 768 гласували.
Председателстващ
заседанието на конгреса: /п/ Антон Кутев
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ОБЩОПАРТИЙНА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ
НА БСП, ИЗБРАНА НА 48&ия КОНГРЕС НА БСП

Р Е Ш Е Н И Е
НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМИЯ КОНГРЕС
НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
19 И 20 МАЙ 2012 ГОДИНА

Р Е Ш Е Н И Е
НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМИЯ КОНГРЕС
НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
19 И 20 МАЙ 2012 ГОДИНА

ПО ИЗБОРА НА ОБЩОПАРТИЙНА
КОНТРОЛНА КОМИСИЯ
НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

ПО ИЗБОРА НА ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩОПАРТИЙНАТА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ
НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

Избира Общопартийна контролна комисия на
Българската социалистическа партия в състав от 31
членове (от които - двама пряко избрани на първия
тур с тайно гласуване, и 29 избрани на втория тур
с явно гласуване „ан блок”).

Избира МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА за
председател на Общопартийната контролна комисия
на Българската социалистическа партия с 394 гласа
от 777 гласували.

Председателстващ закритото
заседание на конгреса: /п/ Димитър Дъбов
Председателстващ
заседанието на конгреса: /п/ Антон Кутев
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Ангел Николов Батаклиев
Валентин Николчов Петков
Валентина Василева Богданова
Ванелина Георгиева Арнаудова
Гергана Петрова Михалчева
Данчо Тодоров Коруев
Дарина Маркова Пачева
Детелин Цветков Духлински
Деян Христов Дяков
Димитър Велев Димитров
Динко Вълчев Желев
Добринка Иванова Монева
Емил Жаклен Бехар
Жана Бориславова Иванова
Иван Христов Апостолов
Иванка Петкова Петкова
Ирина Иванова Аврамова
Ирина Любомирова Михайлова - Симеонова
Калоян Руменов Монев
Катя Атанасова Петрова
Лилия Василева Дернева
Любка Христова Игнатова
Марио Томов Трайков
Мая Божидарова Манолова
Мая Иванова Раданова
Нина Лазарова Геринска
Райна Александрова Александрова
Ралица Илиева Андреева-Любенова
Станислав Чавдаров Младенов
Тодорка Алексиева Димова-Мурджева
Юсуф Ибрахимов Чаушев

Председателстващ
заседанието на конгреса: /п/ Антон Кутев

МАЯ МАНОЛОВА
председател на Общопартийната
контролна комисия на Българската
социалистическа партия
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Уважаеми другарки и другари,
Искам да благодаря на всички за подкрепата и за 05
доверието и да кажа, че ще се постарая да го 12
оправдая и да не ви разочаровам със следващите си
действия. Вчера бях искрена, когато казах, че ако
бъда избрана за председател на Общопартийната
контролна комисия, няма да позволя тя да се превърне
в наказателен отряд, няма да позволя да има прояви
на реваншизъм, особено по места и особено след
конгреса. Както и опити за разправа с всички, които
мислят различно. Защото според мен Контролната
комисия в БСП е органът, който трябва да гарантира
справедливостта по отношение на всеки социалист и
по отношение на партията като цяло.
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Затова, обръщайте се към нас, уважаеми другарки
и другари, винаги, когато считате, че моралните норми
са застрашени. Но не прекалявайте, защото всички
вие сте хора с опит, хора със знания, има много
ситуации, в които можете да се справите и сами. Да
не забравяме, че Контролната комисия е просто
крайното средство. Затова очаквам оттук и занапред
Контролната комисия и нейните проверки, ако не като
празник, то поне да бъдат посрещани с усмивка.
Искам да благодаря на всички, които изказаха
предложения към работата на Контролната комисия,
да кажа, че ще разчитам на вашите знания, на вашия
опит и на първо място на опита и знанията на
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досегашните членове на Общопартийната контролна
комисия, на др. Валя Богданова, която направи много,
за да се превърне този орган в един авторитетен и
уважаван орган в Българската социалистическа партия.
И последно изречение, конгресът е към своя край.
Достатъчно се занимавахме със себе си. Нямаме
време за губене. Необходимо е да тръгнем да решаваме проблемите на реален терен срещу нашия
действителен противник и да се борим за симпатиите,
уважението, подкрепата и доверието на българските
граждани.
Благодаря. (Ръкопляскания.)
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КОМИСИЯ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА НОВИ СЪСТАВИ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ОРГАНИ
НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
Милко Петров Багдасаров-делегат от Кърджали-председател, Валери Мирчев Жаблянов-делегат от
Радомир, Веселинка Георгиева
Монева-делегат от Дупница, Георги
Николов Мърков-делегат от Септември, Даниел Димитров Йорданов-

делегат от Исперих, Йордан Ангелов
Вълков-делегат от Долни чифлик,
Йорданка Георгиева Атанасова-делегат от Петрич, Петър Колев Колевделегат от район „Връбница“, София,
Нели Илиева Кацарска-делегат от
Хисар, Назми Садула Мюмюн-деле-

гат от Черноочене, Петър Христов
Апостолов-делегат от район „Красно
село“, София, Севдалина Манева Петрова-делегат от район „Източен“,
Пловдив, Сияна Атанасова Фудулова-делегат от Балчик, Цоло Александров Цолов-делегат от Козлодуй.

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОР НА НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИ
НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
Росен Малинов Малинов-делегат от район „Средец“, София –
председател, Алексей Веселинов
Терзиев-делегат от Крумовград,
Асен Атанасов Златев-делегат от
район „Триадица“, София, Венцислав Велков Василев-делегат от
Бяла Слатина, Динко Вълчев
Желев-делегат от район „Лозе-
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нец“, София, Добромир Филипов
Тодоров-делегат от Димово, Емил
Страхилов Костадинов-делегат от
Благоевград, Иван Димитров Станчев-делегат от Хасково, Иван
Куртев Кънев-делегат от Раднево,
Калоян Тодоров Енчев-делегат от
Тервел, Кольо Минков Кацаровделегат от Троян, Костадин Ива-
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нов Дурчов-делегат от Банско,
Красимир Атанасов Мурджев-делегат от район „Централен”, Пловдив, Марияна Александрова Петрова-делегат от Белоградчик,
Румяна Кирилова Сидерова-Стоева-делегат от район „Средец”, София, Никодим Стоянов Стояновделегат от Поморие.

ÇÀÊËÞ×ÈÒÅËÍÎ
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ДА РАБОТИМ ОТГОВОРНО, ДИНАМИЧНО,
СЪДЪРЖАТЕЛНО. ХОРАТА ОЧАКВАТ ОТ НАС
ДА ПРАВИМ ПОЛИТИКА
ЗАКЛЮЧИТЕЛНО СЛОВО
ПРЕД 48&ия КОНГРЕС НА БСП
Сергей Станишев
председател на НС на БСП
Уважаеми другарки и
другари делегати,
Уважаеми гости,
Искам да започна с
думи на благодарност и
признателност към всеки един от делегатите на
48-ия конгрес на нашата
партия за чувството за
отговорност, с което
всички ние се отнесохме
към най-висшия форум
на нашата партия, разбирайки, че тази отговорност не е само към
нашите членове, симпатизанти, а и към хората
на България и към
държавата.
Главният извод, който аз си правя от дискусията на конгреса, е,
че той опроверга някои
много мрачни прогнози и
внушения, които витаеха, и преодоля едно напрежение, което беше
нагнетявано през последните месеци. Очакваше
се да се изпокараме, да
има скандали, разделение в партията, да затънем
в спорове по уставни, организационни въпроси,
акцентът да бъде най-вече върху избора на ръководните органи, в т.ч. и на председател. Благодаря
ви за това, че истинският акцент беше поставен
върху това какво искаме да направим в България
за хората, за бъдещето на страната. Това е смисълът
на политиката.
Искам да благодаря за доверието, което ми
оказаха делегатите, подкрепили моята кандидатура.
Повярвайте, възприемам го най-вече като огромна
отговорност, която ще ми тежи всеки един ден като
председател на Националния съвет на БСП, но която
ще се постарая, няма да пожаля сили, да оправдая.
(Ръкопляскания.)
Много добре осъзнавам, че никой не е съвършен
и че аз съм допускал не една и не две грешки, чул
съм немалко от критиките, упреците, които бяха
отправени към мен като председател на Националния съвет на БСП. Искам да поздравя новоизбраните

членове на Националния съвет на БСП, на
Контролната комисия,
да поздравя Мая Манолова - председателя
на Контролната комисия на партията, за
доверието, което получиха от делегатите!
Моля ви да се отнесете към това не като 63
към пост, позиция
трамплин за реализация на лични амбиции,
а отново като към
отговорност. Защото
да бъдеш член на Националния съвет на 05
БСП или на Общо- 12
партийната контролна
комисия, е огромна отговорност пред 150 хиляди наши членове,
които са дали шанса,
мандата да покажем,
че тяхното доверие ще
бъде оправдано.
Нека се постараем
новият Национален
съвет на БСП да работи действително динамично, съдържателно и да не
затъва, както се случваше в предишния състав
нееднократно, в дребни игри, сметки, задкулисни
процедури. Да правим политика. Да правим политика
- това очакват хората от нас, нищо друго. Да
отговорим как те ще живеят по-сигурно, как ще
имат работа, как ще имат доходи, за да могат да
си плащат сметките. Как ще могат да помагат на
своите родители за тяхното лечение. Как ще дадат
образование и шанс в живота на своите деца. И найвече какъв проект предлагаме ние на България.
За мен е изключително важно това, че в дискусията прозвуча ясно много широко усещане и
разбиране за нуждата от промяна на политиката.
Защото ние в момента като страна, като държава,
се намираме на кръстопът - или ще продължим да
се влачим в коловоза на един модел, който беше
наложен в началото на 90-те години на българския
преход с всичките му дефекти, грозни страни и
провали, или ще се опитаме и ще генерираме
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обществена енергия, дискусия за излизане към друг
модел, който може да върне на България перспективата и да даде стимул, смисъл на хората да
живеят в нашата страна, а не да бягат в чужбина.
Това е огромна задача.
Направихме само първите стъпки в тази посока,
но все пак много важни стъпки. Защото ясно
прозвуча разбирането, че наслагването на световната икономическа, социална и политическа криза,
която е криза на модела, с дефектите на българския
преход и неговото наследство, и с управлението на
ГЕРБ като модел, създава чудовище. Създава чудовище, при което хората не могат да живеят
достойно и при което няма справедливост, при което
единствено парите и силата са измерители на успеха и са главният критерий за всичко. Ние като
социалисти не можем да приемем този модел - това
прозвуча ясно. Ние имаме отговорността - на базата
на опита на България, на нашия собствен опит и на
нашите грешки за тези 23 години - да опитаме да
направим крачка отвъд този модел.
Основните неща, които смятам да правя като
председател на Националния съвет на БСП, се
опитах да формулирам и в Политическия доклад.
Имаме действително добра основа и като управленски проекти, и като решения, които взе конгресът,
64 особено документът „Съвременната криза и България утре – отговорът на социалистите”. На тази база
трябва незабавно след конгреса, освен традиционните неща - структуриране на ръководство, на
съвети, комисии към Националния съвет на БСП да се захванем с работа по тези направления, като
ги конкретизираме и прецизираме. Защото общо е
05 усещането - аз съм правил десетки, стотици срещи
12 в партията, - че имаме прекрасни документи и не
е вярно, че пишем едва ли не едно и също и си
преписваме от 1990 г. Те са много различни по
съдържание, по акценти. Важното е да ги направим
разбираеми за хората. И това не е лесна задача.
Защото, първо, цялото това многообразие на управленски идеи, и то много смислени, трябва да го
сведем в нещо хомогенно, което е балансирано
икономически, бюджетно, като съдържание. На тази
база в следващата година, максимум до изборите,
да имаме и конкретен план за първите сто дни, и
програма за първата година, които обаче стъпват на
по-дългосрочна визия. Нека бъдем честни - 23 години
инерция в един коловоз не могат да бъдат пречупени, преодолени и надхвърлени само за един
мандат. Трябва да го кажем ясно. И не трябва да
обещаваме чудеса изведнъж.
Второ, от гледна точка на нашата конкретна
дейност. Трябва незабавно да преминем на предизборна вълна, другарки и другари. (Ръкопляскания.)
Четири месеца похабихме много енергия вътре в
себе си. Честно казано, вчера като слушах някои
от изказванията, в т.ч. при отводите - ако бяхме
толкова силни не само на думи, а и на действия,
ако толкова енергия хвърляхме срещу нашия опонент, щяхме да бъдем много по-убедителни като
опозиция. Това е стар дефект, може би слабост на
БСП, на левицата, не само в България между
другото. Нека се постараем да го преодолеем.
Това означава бързо сформиране на национален
предизборен щаб; сформиране на областни предизборни щабове; реализиране на тази програма за
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обучение, за която споменах - на нашия изборен
актив. Това означава местните ни ръководства сега
да започнат веднага подготовката, подбиране на
подходящите хора за обучението. Защото трябва да
се готвим за изборите и да не изключваме тяхното
ускорено случване. Това не е по нашите сили - да
кажем кога ще бъде и да го прогнозираме.
Трето. Много пъти говорим за това дали излъчваме
сила, дали сме действена партия, или само клубове
по интереси и за дискусии. Защото в нашия кръг ние
правим революции, гигантски промени какво трябва
да се случи. Но в малките, в реалните стъпки - не
сме перфектни, далеч сме от перфектното.
Организационното състояние на партията е много
различно по региони. Много е различно от община
до община. Трябва или да надграждаме и да разширяваме - там, където имаме добри успехи, добра
основа, или да „санираме”, да „лекуваме” болни
организации – там, където има вътрешно разделение
или сблъсъци, където има бездействие и слабости.
И, разбира се, да показваме действеност. Това е
отговорност и на националното ръководство.
Имаме пред нас две кампании, които се случват.
Едната е за АЕЦ „Белене”. Аз приемам някои
критики, че вървим прекалено бавно със събирането
на подписите. Много добре разбирам, че в последните 2-3 седмици преди конгреса, при този брой
конференции не беше възможно партията да хвърли
сили натам. Но са прави тези, които казват, че това
ще бъде тест за нашата кондиция. Другарки и
другари, имаме малко време - два месеца, единият
от които е юли, да съберем огромен брой подписи.
Не само ние, но най-вече това е ангажимент на БСП.
И между другото това ще бъде много сериозен тест
за състоянието и готовността на всяка местна
структура на партията за изборите, имаме ли достъп
до хората, можем ли да ги убеждаваме за каузи,
които не са наши, те са национални!
Втората е за младежката безработица - това е
общоевропейска кампания. И аз много се радвам,
че едновременно със стартирането й в Брюксел, тя
започна във Видин! Благодаря ви, вие сте първенци
не само в България, а и в Европа! (Ръкопляскания.)
Тази кампания не е просто, за да кажем: „Ние сме
против младежката безработица!”. „Голяма работа ще кажат младите хора - какво предлагате?” Зад нея
стоят две конкретни предложения на европейско
ниво, които трябва да доведем до младото поколение в България, защото ситуацията е ужасяваща 1/3 младежи, млади хора, са без работа. Какво
очакваме като бъдеще? Проекти ще пишем - няма
кой да ги реализира, няма да има кой да живее в
нашата страна!
Вчера посочих 10-те основни приоритета, които
смятам, че са база за нашите политики. Младежката
политика трябва да е хоризонтална, да минава през
работата на много министерства. Тя действително
трябва да се превърне в наш приоритет, ако ние
като партия искаме да имаме бъдеще и ако искаме
да бъдем свързвани с бъдещето на България! Това
е голяма отговорност. Само ще маркирам другите,
които посочих и които вие приехте:
- данъчна реформа - в т.ч. преминаване от пропорционално към прогресивно облагане;
- обсъждане на цялостна промяна на здравния
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модел, който е абсолютно задръстен в момента и
има разпад на системата;
- отмяна на пенсионната реформа на ГЕРБ;
- държавно участие в инвестиционни проекти и
окуражаване на производствени инвестиции, в т.ч.
с високотехнологични компании;
- програма за възраждане на земеделието и
особено сериозна работа, този път нека го направим
за кооперациите - те имат много сериозен потенциал
и икономически и социален, и политически. Ние сме
в дълг;
- особено внимание към стимулите за учене и
работата за първото работно място. Програма за
приоритетно развитие на науката и висшето образование - говоря най-вече за държавното висше
образование, защото сега има фокус към частното;
- ускорено въвеждане на електронните публични
услуги и административна реформа, но истинска, не
като тази, която сега се имитира;
- насърчаване и стимулиране на предприятия за
откриване на нови работни места и, ако е такава
волята на българския народ - чрез референдум
рестартиране на проекта „Белене”.
Това са много сериозни ангажименти и трябва
Националният съвет на БСП да ги разработи много
балансирано, отговорно и ефективно така, че да
станат конкретика, да бъдат опората, конструкцията
на нашата управленска програма.
Уважаеми другарки и другари, ние показахме и
зрелост, и мъдрост като висш форум на партията.
Смятам, че не разочаровахме десетките хиляди
социалисти, които ни изпратиха тук. Но нека не се
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заблуждаваме - различията не сме ги изчистили,
напрежението все още витае помежду ни. Защото
това, което се случи през последните месеци,
нанесе рани, създаде разделителни линии. Това ще
трябва да лекуваме. Ние трябва да забравим разменените обиди и обвинения. Защото, убеден съм,
имаме отговорности, които са далеч, далеч над тях.
Искам да кажа „Не“ на реваншизма - на реваншизма на „победителите” и на „победените”. Защото
аз не виждам победители и победени, ние сме
членове на една партия - на Българската социалистическа партия – най-старата, най-националната,
най-социалната партия! (Ръкопляскания.)
Това обаче не означава, че нещата ще тръгнат
от само себе си. Искам да ви уверя, че като
председател на Националния съвет на БСП ще се
постарая този дух на отговорност и консолидация
да се прехвърли като работа и към Националния
съвет.
Конгресът ни е към своя финал. Той по същество
свърши. Искам да призова всички вас и всички
членове на БСП – нека го продължим по начина,
по който го проведохме, а не по начина, по който
стигнахме до него! (Ръкопляскания.)
Отново искам да благодаря за вашето отношение.
Чака ни много работа. Ако в началото на конгреса
казах, че цяла България нас гледа, оттук нататък
ще ни гледа още по-внимателно. (Ръкопляскания.) И
нека се постараем това, което казваме, да го
превърнем в реални позиции и действия. Само
тогава ще ни повярват.
Благодаря ви. (Продължителни ръкопляскания.)
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ГОСТИТЕ И ПРИВЕТСТВИЯТА
Гости на 48-ия конгрес на БСП
бяха много ветерани, ръководители
и активисти от низови партийни
структури на Българската социалистическа партия, кметове на общини, избрани с бюлетината на Българската социалистическа партия или
подкрепени от партията, ръководители и членове на ръководства на
партиите от Коалиция за България,
ръководни дейци и членове на
Българския антифашистки съюз,
дейци на науката, изкуството и
културата, на образованието, на
спорта, видни общественици и представители на активните делови среди
в България.
Сред гостите на конгреса бяха
президентът, вицепрезидентът и
главният секретар на КТ„Подкрепа”
д-р Константин Тренчев, Димитър
Манолов и Тодор Върбанов, вицепрезидентът на КНСБ г-н Чавдар
Христов, г-жа Филиз Хюсменова,
66 зам.-председател на Движението за
права и свободи, г-н Любомир Дацов, зам.-председател на НДСВ,
ръководители и представители на
множество граждански обединения,
работодателски и браншови организации, представители на 38 дипло05 матически мисии, сред които и 13
12 посланици, акредитирани в България.
За конгреса пристигнаха делегации на Партията на европейските
социалисти, на Прогресивната работническа партия от Кипър, на
Унгарската социалистическа партия
и на Виетнамската комунистическа
партия.
Писмени приветствия и пожелания за успешна работа на конгреса
изпратиха Политическа партия „Движение за социален хуманизъм”,
Земеделският съюз „Александър
Стамболийски”, Политическо движение „Социалдемократи”, Отечественият съюз,
партия „Евророма”,
Партията на българските емигранти
„Другата България”, ВМРО, Комунистическата партията на Българияобластно и общинско ръководство
във Варна, Конфедерацията на независимите синдикати в България,
Съюзът на офицерите и сержантите
от запаса и резерва, Съюзът на
вонноинвалидите и военнопострадалите,
Асоциация на българите в
Украйна, бизнес-център „Рома” в
Карнобат, фондация „Дъга Ес” от
Сливен и фондация „Ромско бъдеще”-София, Демократичният алианс
на Полша, Кубинската комунисти-
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ческа партия и Виетнамската комунистическа партия.
Председателят на Групата на
социалистите и демократите в Европейския парламент ХАНЕС СВОБОДА се обърна с видеоприветствие към делегатите и гостите на
конгреса. В него той заяви:

„Щастлив съм да отправя
приветствие към Българската
социалистическа партия по
случай нейния 48-и конгрес.
Това ще бъде един важен конгрес не само за България, но
също и за Европа.
Ние, в Групата на прогресивния алианс на социалистите и
демократите в Европейския
парламент, поддържаме и развиваме добро сътрудничество
с нашите български колеги и
им благодарим за великолепната работа в рамките на Групата,
Европейския парламент и в
полза на Европа.
Разбира се, имаме и отлично
сътрудничество със Сергей Станишев, когото познавам от
дълги години, и с когото винаги сме работили чудесно не
само за България, но, разбира
се, и сега, успешно наследявайки Пол Нируп Расмусен като
президент на Партията на европейските социалисти. Дори сега
са налице още по-добро и силно
сътрудничество и координация
в рамките на съвместната ни
работа в полза на Европа и на
социалдемокрацията в Европа.
Пожелавам ползотворна работа и успех на конгреса! Вие
трябва да вземете своите важни решения и аз съм твърдо
убеден, че отношенията и
сътрудничеството между партията на социалистите в България и Групата на социалистите
и демократите в Европейския
парламент ще бъдат по-силни
отвсякога!“
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В писмо до председателя на
Националния съвет на Българската
социалистическа партия Сергей
Станишев ЗИГМАР ГАБРИЕЛ, председател на Германската социалдемократическа партия, пише:
„Скъпи Сергей, от мое име и
от името на Германската социалдемократическа партия изпращам най-сърдечни поздрави за
вашия партиен конгрес в София. Пожелавам ви конструктивни и ориентирани към бъдещето дискусии и решения,
които да излъчат ясен сигнал
за единство на конгреса и
отчетливо да подчертаят, че
България и в бъдеще ще разчита на силна Българска социалистическа партия.
Скъпи Сергей, радвам се и в
бъдеще да работим в тясно
сътрудничество заедно с теб,
особено в рамките на Партията
на европейските социалисти,
която под твое ръководство
през изминалите месеци дава
много важни импулси на социалдемократическата алтернатива на едностранната политика
на финансови рестрикции на
консерваторите в Европа. Ние
се нуждаем от промяна на
политиката в Европа. Промяна,
насочена към повече растеж,
повече заетост и повече социална справедливост. И на нас,
социалдемократите и социалистите, се пада отговорността
единни, рамо до рамо, да наложим политическата промяна на
досегашния модел в Европа.
В очакване на скорошната
ни среща, оставам с най-сърдечни поздрави
Зигмар Габриел
председател
на Германската социалдемократическа партия“
Към Конгресния пресцентър бяха
акредитирани над 250 журналисти и
представители на средствата за масова информация, от които 15 представители на чуждестранни агенции.
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МОЛБИТЕ, ЖАЛБИТЕ
И ПИСМАТА
ДО 48-ия КОНГРЕС НА БСП
Постъпилите в Комисията по молбите, жалбите и заявленията до
48-ия конгрес на БСП молби, жалби
и заявления са различни по своя характер и естество, заяви в доклада на
Комисията пред конгреса нейният
председател КРАСИМИР КОСТОВ,
делегат от Шумен. Те условно могат да
бъдат групирани в следните направления:
Първо - въпроси, мнения и съображения, засягащи обществено-политическите процеси в България, състоянието на икономиката, аграрния сектор,
здравеопазването, социалните дейности, като към тях комисията причислява и тези писма, съдържащи в себе си
предложения за законодателни промени и инициативи.
Второ - въпроси и жалби от личен
характер, за които липсват конкретни
факти, което не позволява коментар и
предложения за конкретни решения
по повдигнатите въпроси.
Трето - въпроси от вътрешнопартиен характер, засягащи организационни трудности и междуличностни отношения в партийните структури.
Четвърто - жалби, засягащи хода
на отчети и избори в партията и проведените общински конференции.
И пето - писма с мнения и препоръки към работата на 48-ия конгрес на
партията и на Националния съвет на
БСП.
След като Комисията внимателно
се запозна с молбите, жалбите, писмата и препоръките, направени в тях,
предлага:
Постъпилото писмо на другарите
от Клуба на аграрниците социалисти
към Районния съвет на партията, район „Средец” – София, да бъде предоставено на новоизбрания Национален
съвет на партията, за да вземе предвид направените конкретни предложения.
Писмото от Камен Илчев, засягащо
предложенията за промени в Закона
за земеделските кооперации, Комисията предоставя на новоизбрания Национален съвет на партията и на
Парламентарната група на Коалиция
за България за обсъждане и становище в посока на подходящи законодателни инициативи в посочената сфера.
По отношение на писмата с личен
характер Комисията споделя тревогите и трудностите, изложени в тях, но
повдигнатите въпроси не са от компетенцията на Комисията и поради това
не може да предложи конкретни решения.
В отговор на постъпилите писма,
засягащи вътрешнопартийни въпроси
и теми, свързани с организационното
състояние на местните структури, Комисията предлага отправените критики и съображения в писмата на: Иван
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Видев Иванов от село Гита, община
Чирпан, Георги Димитров от район
„Илинден”, София, Любен Матов от
село Курново, област Враца, Ангел
Кюсепашев от Пловдив, инженер Никола Бонзурков от Червен бряг и
Николинка Карагьозова от Койнаре
да бъдат предоставени на вниманието
на съответните общински и районни
партийни съвети, които след обсъждането им да набележат мерки за преодоляване на възникналото напрежение и решаване на поставените проблеми.
По отношение на писмата, заявленията и становищата, засягащи работата на 48-ия конгрес на партията Комисията предоставя направените в тях
предложения в съответните работни
органи на конгреса.
Постъпили са шест жалби от:
- група делегати на Общинската
конференция в село Якимово, област
Монтана;
- група делегати на Общинската
отчетно-изборна конференция на партията в Ново село, област Видин;
- Стоян Велинов Янчев и Борис
Георгиев Грънчаров от София;
- и група делегати от Велико Търново, в които има изразени мнения от
страна на жалбоподателите, че в хода
на съответните конференции са допуснати нарушения на Устава на партията.
По повод горепосочените жалби
Комисията прави следната констатация, свързана със случаите на оспорване легитимността на конференции и
нарушаване на Устава: „Необходимо е
да се проверят всички случаи и да се
предприемат мерки за оздравяване на
партийните структури. Комисията приема за сведение изложените в жалбите съображения, но счита, че повдигнатите въпроси са от компетенциите
на Общопартийната контролна комисия, общинските контролни комисии и
Градската контролна комисия. По тази
причина предава за разглеждане и
решение на новоизбраната Общопартийна контролна комисия и на съответните общински и градски контролни
комисии по компетентност постъпилите жалби от Якимово, Ново село,
София, Червен бряг, Велико Търново.
Изразяваме своята увереност, че отправените препоръки и приетите решения ще бъдат изпълнени.
В Комисията са постъпили и два
анонимни сигнала, за които е взето
принципно решение - поради липсата
на автор да не се разглеждат по същество.
В Комисията са постъпили писма, в
които се изразяват лични становища
за развитието на публичния образ на
партията, както и вижданията за
държавността и политическата система, управлението на страната и ситуацията, в която се намираме. Приемаме изложенията с поставените въпроси и предложения и считаме, че много

от тях намират отговор в обсъжданите
от конгреса проекти и документи.
Има постъпили отворени писма до
48-ия конгрес на партията, които Комисията е предоставила на Секретариата на конгреса.
Комисията приключи своята работа
и предлага на 48-ия конгрес на партията да приеме нейния доклад.
Р Е Ш Е Н И Е
НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМИЯ
КОНГРЕС НА БЪЛГАРСКАТА
СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
19 И 20 МАЙ 2012 ГОДИНА
ПО МОЛБИТЕ, ЖАЛБИТЕ
И ЗАЯВЛЕНИЯТА ДО 48-ИЯ
КОНГРЕС НА БСП
1. Приема Доклада на Комисията по молбите, жалбите и заявленията на 48-ия конгрес на
Българската социалистическа
партия.
2. Възлага на Общопартийната
контролна комисия на БСП да
обсъди постъпилите жалби, писма
и предложения и да вземе решение по тях в съответствие с Устава
на Българската социалистическа
партия.
3. Възлага на Националния
съвет на БСП да проучи постъпилите предложения и да приеме
съответните решения.
Председателстващ
заседанието на конгреса:
/п/ Антон Кутев
КОМИСИЯ ПО МОЛБИТЕ,
ЖАЛБИТЕ И ЗАЯВЛЕНИЯТА
ДО 48-ия КОНГРЕС НА БСП
Красимир Благоев Костов-делегат
от Шумен – председател, Альоша
Маков Даков-делегат от район „Изгрев“, София, Антон Матеев Младеновделегат от Вършец, Валентин Георгиев Ламбев-делегат от Велико Търново,
Георги Методиев Злачев-делегат от
Перущица, Георги Петров Геров-делегат от Велики Преслав, Георги Ченков
Търновалийски-делегат от район „Северен“, Пловдив, Емил Минков Хумчев-делегат от Златоград, Иван Маринов Борисов-делегат от Кубрат, Йорданка Георгиева Слатинска-делегат от
Благоевград, Красимир Андреев Премянов-делегат от район „Сердика“,
София, Младен Петров Червеняковделегат от Самоков, Николай Борисов
Николов-делегат от Каспичан, Николай Димитров Пенев-делегат от Ямбол, Павел Димитров Полихронов-делегат от Симеоновград, Румен Данчев
Банков-делегат от Ямбол, Силвия
Николова Чопаринова-делегат от Панагюрище, Татяна Иванова Семковаделегат от Антон, Христо Георгиев
Костов-делегат от Елхово, Цветка
Димитрова Такова-делегат от Борино.
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ДЕЛОВА ХРОНИКА Евгений Узунов, Захари Георгиев, Катя (виж с. 46), Комисия по молбите, жал-

от район „Одесос“, Варна, Пламен
Димитров Чернев-делегат от Сухиндол, Росица Йорданова Янакиева-делегат от Перник, Румен Йорданов
Петков-делегат от Плевен, Румен Стоянов Овчаров-делегат от район „Триадица“, София, Светла Маринова
Бъчварова-Пиралкова-делегат от Хасково, Стефан Ламбов Данаилов-делегат от Кърджали, Стефка Борисова
Пенкова-делегат от Дряново, Стоян Георгиев Димитров-делегат от Върбица,
Явор Илиев Гечев-делегат от Младежко обединение, Янаки Боянов Стоилов-делегат от Лом.
СЕКРЕТАРИАТ
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Лъчезар Крумов Костов-делегат от
район „Триадица“, София – ръководител, Румен Данчев Банков-делегат от
Ямбол, Атанаска Михайлова Теневаделегат от район Южен, Пловдив,
Георги Дамянов Серафимов-делегат от
Павликени, Георги Рачев Рачев-делегат от Горна Оряховица, Иван Куртев
Кънев-делегат от Раднево, Иван Тодоров Ибришимов-делегат от Дупница,
Любомир Пенчев Пантелеев-делегат
от Бургас, Мария Станчева Вълканова-делегат от Асеновград, Николай
Георгиев Григоров-делегат от Габрово, Силвия Тодорова Стойчева-делегат от Самоков, Смиляна Николова
Нитова-делегат от Хасково.

Николова, Мичо Райковски, Николай
Малинов, Росен Малинов, Румен Овчаров, Румяна Сидерова, Светла Бъчварова и Явор Гечев. Работната група
проведе обстойно обсъждане на
възможните варианти на промени в
Устава. Направи и своеобразно допитване до всички областни съвети и единодушно предложи на Националния
съвет на това заседание на конгреса
да не се занимава с промени в Устава.
Националният съвет подкрепи това
становище. Аргументите за предложението са, че този нов устав в найважните си промени, а именно чл. 19,
чл.20 - мандатност и несъвместимост
на ръководни постове в партията, на
практика започна да действа от тази
отчетно-изборна кампания. Те не са
изпробвани в живота на нашата партия. Естествено има някои норми, които подлежат на промени и никой
нормативен акт не е съвършен. Ето
защо и работната група, и Националният съвет предлагат да отпадне т. 8
от дневния ред на днешното заседание. След едно широко обсъждане в
основните партийни организации и
общинските съвети бъдещият Национален съвет да определи друго заседание - през есента на тази или в
ранната пролет на следващата година, което да се занимае изцяло и
само с Устава и съответно да намери
онези норми, с които да синхронизира нашия Устав с Изборния кодекс.“
Прието бе

ГЛАВНИ ПРЕБРОИТЕЛИ
Стефан Венев Василев-делегат от
район „Банкя”, София, Атанаска Михайлова Тенева-делегат от район
„Южен”, Пловдив, Димитър Бориславов Капитанов-делегат от Петрич.

Р Е Ш Е Н И Е
НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМИЯ
КОНГРЕС НА БЪЛГАРСКАТА
СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
19 И 20 МАЙ 2012 ГОДИНА

ЕВГЕНИЙ УЗУНОВ, делегат от Троян, пое ръководството на първото заседание. Прието беше предложението
на Националния съвет на партията от
4 май 2012 г. т. 7 от предварително
определения дневен ред да се промени и вместо публичен апел да се
приеме Призив на 48-ия конгрес на
Българската социалистическа партия
„Изборите по волята на гражданите“.
НЕНКО ТЕМЕЛКОВ, делегат от
Перник, ръководител на работната
група на НС на БСП по предварително обявената в дневния ред т. 8 „За
промени в Устава на Българската социалистическа партия” предостави мотивите към предложението за нейното
отпадане. Той заяви: „На своето заседание на 18 февруари 2012 г. Националният съвет взе решение да се включи като т. 8 в дневния ред на днешното
заседание на конгреса обсъждане на
промени в Устава. В съответствие с
това Изпълнителното бюро определи
работна група в състав: Ненко Темелков - ръководител, Бойко Великов,
Веладин Битолски, Димитър Дъбов,

1. Приема предложението на
Националния съвет на БСП от Проекта за дневен ред на 48-ия конгрес
да отпадне точката за промени в
Устава на БСП.
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2. Възлага на новоизбрания
Национален съвет след широко
обсъждане в ОПО и общинските
съвети на БСП през пролетта на
2013 г. да свика заседание на
48-ия конгрес на БСП за необходимите промени в Устава на БСП,
съобразени с Изборния кодекс.
Председателстващ заседанието
на конгреса:
/п/ Евгений Узунов
След това бе приет Дневният ред
на 48-ия конгрес на БСП (виж с. 2).
Утвърдени бяха регламентът и
ориентировъчната програма за работата на конгреса. Избрани бяха и
неговите работни органи: Секретариат (виж с. 68), Мандатна комисия
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бите и заявленията до конгреса (виж
с. 67), Комисия по предложението за
нови състави на националните ръководни органи на партията (виж с. 62),
Комисия по Политическата резолюция „Съвременната криза и България
утре - позицията на социалистите”,
Комисия по резолюцията „Действена
партия - за демократична промяна”,
Комисия по Призива „Изборите - по
волята на гражданите“. (виж с. 58)
В края на тази част на заседанието
председателстващият представи, а
делегатите поздравиха сърдечно отзовалите се да участват в работата на
конгреса гости и партиите и организациите от страната и чужбина, които
изпратиха до него писмени поздравления. (виж с.66)
По точка първа от дневния ред
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ, председател
на НС на БСП, изнесе Политически
доклад пред 48-ия конгрес на партията „За състоянието на страната и
задачите на БСП“. (виж с.3-12) Непосредствено след него експозе по Отчета на Общопартийната контролна
комисия на БСП направи нейният
председател ВАЛЕНТИНА БОГДАНОВА. (виж с.3-14)
Следващата част на заседанието
бе ръководена от КАТЯ НИКОЛОВА,
делегат от район „Надежда”, София.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ-делегат от
район „Възраждане”, София, БОЙКО
ВЕЛИКОВ-делегат от Велико Търново
и МИХАИЛ МИКОВ-делегат от Кула,
представиха проектите по точки 5, 6 и
7 от дневния ред на политически
резолюции и призив на 48-ия конгрес на БСП. (виж с.51,55,58)
МАРИЯНА БОЯДЖИЕВА, делегат
от Велико Търново и председател на
Мандатната комисия на 48-ия конгрес на БСП представи нейния доклад, който бе приет от делегатите.
(виж с.46) С едноминутно мълчание
бе почетена паметта на наши другари,
които завършиха жизнения си път през
последната година.
МИЛКО БАГДАСАРОВ, делегат от
Кърджали и председател на Комисията на конгреса по предложенията
за нови състави на националните
ръководни органи на партията, предложи реда и начина на провеждане
на избора на делегирани членове на
Националния съвет на БСП. Делегатските съвещания се проведоха в почивката между втората и третата част
на заседанието.
Конгресната дискусия започна с
изказването на ЕМИЛ КОСТАДИНОВ
– делегат от Благоевград. Тя продължи
в третата част на заседанието, ръководено от ДЕНИЦА ЗЛАТЕВА. Изказаха се: НИКОЛАЙ ИВАНОВ, ИЛИЯНА
ЙОТОВА, МЛАДЕН ЧЕРВЕНЯКОВ,
ЛЮБОМИР ПАНТАЛЕЕВ, РУМЕН ПЕТКОВ, ЯНАКИ СТОИЛОВ, ЯВОР ГЕЧЕВ,
ДОНКА МИХАЙЛОВА, ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ, ЗАХАРИ ЗАХАРИЕВ, ПЕТЪР
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ДИМИТРОВ. (виж с.15-32)
Четвъртата част на заседанието бе
закрита и ръководена от ДИМИТЪР
ДЪБОВ. МИЛКО БАГДАСАРОВ - председател на Комисията по предложенията за нови състави на националните
органи, предложи реда и начина на
обсъждане на кандидатурите за членове на ръководните партийни органи.
Комисията предложи и конгресът
реши Националният съвет на БСП да
се състои от 181 членове, в т. ч. 62
делегирани на териториален принцип
и 8 - на функционален принцип. Те
бяха избрани по време на делегатските съвещания, които се проведоха в
почивката между третата и четвъртата
част на заседанието на конгреса.
За делегирани членове на Националния съвет по региони са избрани:
Благоевград
Йорданка Атанасова-младежка квота
Владимир Пандев
Бургас
Атанас Зафиров
Петя Джендова-младежка квота
Варна
Красимир Янков
Светлана Такева-младежка квота
Велико Търново
Мариана Бояджиева
Стефан Стефанов-младежка квота
Видин
Мариана Петрова
Филип Попов-младежка квота
Враца
Силвия Чорбаджийска-младежка квота
Николай Иванов
Габрово
Кристина Сидерова-младежка квота
Николай Григоров
Добрич
Пламен Желязков-младежка квота
Сияна Фудулова
Кърджали
Назми Мюмюн
Кристиана Арабаджиева-младежка квота
Кюстендил
Станислав Павлов
Елеонора Христова-младежка квота
Ловеч
Евгений Узунов
Елена Казанджиева-младежка квота
Монтана
Васил Калинов
Ивета Станкова-Пенкова-младежка квота
Пазарджик
Десислава Карамитрева-младежка квота
Георги Мърков
Перник
Евдокия Асенова
Станислав Владимиров-младежка квота
Плевен
Румен Петков
Яница Йорданова-младежка квота
Пловдив-град
Ия Петкова
Атанас Петков-младежка квота
Пловдив-област
Георги Гергов
Нина Найденова-младежка квота
Разград
Таня Тодорова-младежка квота
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Даниел Йорданов
Русе
Антон Данаилов-младежка квота
Милена Хинкова
Силистра
Вяра Йорданова-младежка квота
Нели Стоилова
Сливен
Деян Дечев-младежка квота
Йоана Димитрова-младежка квота
Смолян
Рабие Кьосева-младежка квота
Емил Кумчев
София-23-и район
Анна Янева
Орлин Ваташки-младежка квота
София-24-и район
Димитър Данчев-младежка квота
Румяна Сидерова-Стоева
София-25-и район
Деница Златева
Калоян Паргов-младежка квота
София-област
Кирил Добрев
Анна Тодорова-младежка квота
Стара Загора
Борис Боричев-младежка квота
Зоя Кълвачева-Цветкова
Търговище
Албена Рашева
Пламен Петков-младежка квота
Хасково
Светла Бъчварова
Галя Спасова-младежка квота
Шумен
Димитър Дъбов
Нурай Верджикова-младежка квота
Ямбол
Атанас Мерджанов
Милена Йорданова-младежка квота
Делегирани членове на функционален принцип са:
Сергей Дмитриевич Станишевпредседател на Парламентарната група на Коалиция за България;
Георги Георгиев Пирински-заместник-председател на Народното събрание;
Явор Илиев Гечев-председател на
Младежкото обединение в БСП;
Катя Димитрова Николова-председател на Обединението на женитесоциалистки;
Владимир Владимиров Топенчаров-председател на Движението на
ветераните;
Бойко Стефанов Великов-ръководител на Националния политически
институт;
Александър Василев Лилов-ръководител на Центъра за стратегически
изследвания;
Лиляна Петрова Канева-ръководител на Центъра за исторически и
политологически изследвания.
Със 738 гласа „за”, без гласове
„против” и с 4 „въздържали се” делегатите препотвърдиха избора на делегираните членове на НС на БСП и
техните кандидатури бяха извадени от
листата за таен избор на останалите
членове на НС на БСП.
На проведените отчетно-изборни

конференции са направени 637 предложения за членове на Националния
съвет на БСП. В началото на работата
на конгреса, съгласно приетия регламент, бяха дадени нови предложения.
След оживена дискусия конгресът
реши за останалите 111 места в НС на
БСП да се състезават 568 кандидати,
които бяха включени в листата за
тайното гласуване.
Общинските отчетно-изборни конференции са предложили 172 кандидати за членове на Общопартийната
контролна комисия на БСП. Конгресът
реши тя да се състои от 31 членове.
След проведената дискусия в листата
за тайния избор бяха включени 161
кандидати.
За председател на Общопартийната контролна комисия на БСП бяха
издигнати 12 кандидати: Валентина
Василева Богданова, Владко Русков
Влаев, Емил Цветанов Войнов, Марио Томов Трайков, Мая Божидарова
Манолова, Мая Иванова Раданова,
Петя Георгиева Манева, Рада Панайотова Иванова, София Стефанова Торолова, Стефка Недкова Бойчева, Стоян Кирилов Колев и Татяна
Дончева Тотева. След направените 69
самоотводи и проведената дискусия в
листата за председател на Общопартийната контролна комисия на БСП
бяха включени осем кандидати: Валентина Василева Богданова, Владко
Русков Влаев, Емил Цветанов Войнов, Марио Томов Трайков, Мая Божидарова Манолова, Рада Панайотова 05
Иванова, София Стефанова Тороло- 12
ва и Стефка Недкова Бойчева.
След проведените отчетно-изборни конференции на БСП до конгреса
бяха постъпили 27 предложения за
председател на Националния съвет
на БСП. Предварително в комисията
депозираха своите самоотводи: Ваня
Чавдарова Добрева, Георги Георгиев
Пирински, Георги Тодоров Гергов,
Жельо Иванов Бойчев, Илия Атанасов Баташки, Корнелия Петрова
Нинова, Кристиан Иванов Вигенин,
Мая Божидарова Манолова и Стефан
Ламбов Данаилов. Румен Йорданов
Петков, Красимир Андреев Премянов, Антон Константинов Кутев,
Иво Първанов Атанасов, Кирил Николаев Добрев, Дора Илиева Янкова,
Михаил Райков Миков, Ивелин Николов Николов, Илияна Малинова Йотова, Костадин Стоянов Паскалев,
Янаки Боянов Стоилов, Стефан Венев Василев,
Георги Седефчов
Първанов, Татяна Дончева Тотева и
Румен Стоянов Овчаров се оттеглиха
от съревнованието, след като изложиха пред делегатите своите съображения за това.
След затваряне на листите за тайния избор делегатите избраха Комисия
за провеждане на избора (виж с. 62)
и членове на изборните бюра. Те изслушаха изложенията на кандидатите
за председател на НС на БСП Георги
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Стоянов Кадиев, Драгомир Велков
Стойнев (впоследствие също оттеглил
кандидатурата си) и Сергей Дмитриевич Станишев. В крайна сметка кандидати за поста председател на НС на
БСП останаха Сергей Станишев и
Георги Кадиев. От възможността да
представят пред делегатите своите виждания се възползваха кандидатите за
председател на Общопартийната контролна комисия на БСП: Валентина
Василева Богданова, Емил Цветанов
Войнов и Мая Божидарова Манолова.
В първите минути на 20 май
2012 г. заседанието на конгреса бе
ръководено от АНТОН КУТЕВ.
РОСЕН МАЛИНОВ, председател на
Комисията за провеждане на избора,
разясни реда и правилата, по които
той ще стане. Тайният избор на новите
ръководни органи на Българската
социалистическа партия се проведе
във времето до 02.30 часа на 20 май
2012 г.
На 20 май 2012 г. петата част на
заседанието на 48-ия конгрес на БСП
бе ръководена от АНТОН КУТЕВ. Изказаха се: КРИСТИАН ВИГЕНИН, АТАНАС МЕРДЖАНОВ, АНГЕЛ НАЙДЕНОВ, НОЙКО КУТЕВ, ИВАЙЛО КАЛФИН, ВАНЯ ДОБРЕВА, ЛЪЧЕЗАР
ЕЛЕНКОВ, РОСИЦА ЯНАКИЕВА, ДОРА
ЯНКОВА, ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ, БРИГО
АСПАРУХОВ (виж с. 32-45)
РОСЕН МАЛИНОВ представи

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ
05 НА
20 МАЙ 2012 Г. ТАЕН ИЗБОР
12 на председател на Националния съвет
на БСП, на председател на Общопартийната контролна комисия на БСП,
на членове на Националния партиен
съвет и на Общопартийната контролна
комисия. Той заяви:
Уважаеми другарки и другари,
Днес, 20 май 2012 г., се проведе
таен избор на председател на Националния съвет на БСП, на председател на Общопартийната контролна комисия на БСП, на Национален партиен съвет и на членове на Общопартийната контролна комисия. Резултатите
от проведените избори са:
За председател на Националния
съвет на БСП е избран Сергей Дмитриевич Станишев (продължителни
ръкопляскания). Общ брой делегати
по списък – 846; брой гласували делегати – 800; брой недействителни бюлетини – 34; брой действителни бюлетини - 766. За др. Станишев са гласували 593 делегати на конгреса, или
77,42% от гласувалите (ръкопляскания.), а за Георги Стоянов Кадиев 173 гласа (ръкопляскания), или
22,58%.
За председател на Общопартийната контролна комисия на БСП е
избрана Мая Божидарова Манолова с
394 гласа (ръкопляскания.) На второ
място е Валентина Василева Богдано-
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ва с 301 гласа. (ръкопляскания.) Общ
брой делегати по списък – 846; брой
гласували делегати – 800; брой недействителни бюлетини – 23; брой действителни бюлетини - 777.
Резултатите от избора на членове
на Националния съвет на Българската социалистическа партия са: брой
делегати по списък – 846; брой гласували делегати – 802; брой недействителни бюлетини – 11; брой действителни бюлетини - 791. За членове на
Националния съвет на БСП са избрани:
1. Янаки Стоилов 552/69,79%
2. Георги Първанов - 536/67,76%
3. Дора Янкова 507/64,10%
4. Ангел Найденов 480/60,68%
5. Велислава Дърева - 478/60,68%
6. Антон Кутев 454/57,40%
7. Милко Багдасаров - 421/53,22%
8. Илияна Йотова 414/52,34%
9. Младен Червеняков - 412/52,34%
10. Борислав Гуцанов - 411/51,96%
11. Корнелия Нинова - 408/51,58%
12. Кристиан Вигенин - 403/50,95%
13. Георги Божинов - 401/50,07%
14. Димчо Михалевски - 397/50,19%
С тайно гласуване бяха избрани 14
от определените от конгреса 111 членове на Националния съвет на БСП.
Резултатите от избора на членове
на Общопартийната контролна комисия на БСП са: брой делегати по
списък – 846; брой гласували делегати
– 802; брой недействителни бюлетини
– 16; брой действителни бюлетини 786. За членове на Общопартийната
контролна комисия са избрани:
1.Валентина Богданова - 480/61,07%
2. Мая Манолова - 461/58,65%
След оживена дискусия делегатите
решиха с 663 гласа „за“, 11 гласа
„против“ и 9 гласа „въздържали се“ да
приемат предложението на Комисията
по избора останалите членове на
ръководните органи на партията до
определения по-рано техен пълен
състав да стане с явно гласуване и „ан
блок“.
С 676 гласа „за“, без „против“ и с
2 „въздържали се“ в състава на НС на
БСП бяха включени и:
1. Бриго Аспарухов
395
2. Ваня Добрева
393
3. Георги Кадиев
393
4. Михаил Миков
392
5. Румен Овчаров
381
6. Атанаска Тенева
377
7. Костадин Паскалев
373
8. Радослав Гайдарски
373
9. Донка Михайлова
369
10. Юрий Асланов
368
11. Любомир Панталеев
363
12. Петър Мутафчиев
357
13. Евгений Желев
356
14. Альоша Даков
355
15. Асен Гагаузов
348
16. Анна Ананиева
343
17. Драгомир Стойнев
343
18. Маруся Любчева
342
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.

Весела Лечева
Татяна Дончева
Захари Георгиев
Иво Атанасов
Петър Димитров
Жельо Бойчев
Асен Златев
Ненко Темелков
Юрий Борисов
Валери Жаблянов
Емил Райнов
Баки Хюсеинов
Димитър Горов
Руси Статков
Гергана Алексова
Любен Корнезов
Жара Пенева
Боян Чуков
Илия Баташки
Иван Таков
Николай Малинов
Румен Такоров
Атанас Папаризов
Веладин Битолски
Красимир Костов
Явор Куюмджиев
Красимир Мирев
Георги Свиленски
Мирослав Попов
Евгений Кирилов
Стефан Юруков
Иван Ибришимов
Пенко Атанасов
Силвия Стойчева
Росица Янакиева
Ангел Вълков
Радослав Илиевски
Венелин Узунов
Делян Дамяновски
Захари Захариев
Валентин Вълов
Емил Костадинов
Анна Байчева
Елеонора Петрова
Младен Костов
Алекси Алексиев
Иван Кебанов
Лъчезар Костов
Иван Станчев
Ивелин Николов
Емилия Масларова
Георги Тодоров
Венцислав Василев
Светлана Шаренкова
Александър Александров
Валентин Ламбев
Йордан Стойков
Емил Караиванов
Мая Шишкова
Чавдар Георгиев
Антония Костова
Росен Малинов
Петър Колев
Асен Димитров
Борис Цветков
Росен Карадимов
Георги Близнашки
Сали Карамахмуд
Катерина Янчева
Любомир Петков
Стефан Бадев
Жори Алексиев
Димитър Кунов

340
330
325
312
302
301
298
296
295
294
291
288
288
284
283
280
273
271
271
269
266
266
262
253
253
252
251
250
250
248
248
246
245
245
243
242
241
240
239
237
235
235
230
230
230
229
229
229
228
226
224
224
217
217
216
216
216
214
214
214
212
211
202
201
199
199
197
194
191
191
189
188
184
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92.
93.
94.
95.
96.

Смиляна Нитова
Сашка Тръпкова
Васил Антонов
Стефан Василев
Владимир Москов

ÕÐÎÍÈÊÀ

184
181
180
180
179

При проведеното тайно гласуване повече от половината плюс един
глас получиха двама кандидати –
Валентина Богданова и Мая Манолова от приетата да се състои от 31
членове Общопартийна контролна
комисия на БСП. Според резултатите от тайното гласуване по вишегласие и с подкрепата от 671 делегати,
при 1 „против“ и 2 „въздържали се“,
в нейния състав влязоха и:
1. Емил Бехар
334
2. Динко Желев
307
3. Добринка Монева
291
4. Ванелина Арнаудова
278
5. Мая Раданова
265
6. Любка Игнатова
261
7. Ангел Батаклиев
247
8. Гергана Михалчева
242
9. Иванка Петкова
242
10. Ралица Андреева
241
11. Нина Геринска
229
12. Марио Трайков
227
13. Райна Райчева
219
14. Димитър Димитров
217
15. Данчо Коруев
213
16. Катя Петрова
212
17. Калоян Монев
210
18. Жана Иванова
209
19. Детелин Духлински
205
20. Валентин Петков
202
21. Дарина Пачева
199
22. Юсуф Чаушев
196
23. Иван Апостолов
195
24. Ирина Симеонова
191
25. Деян Дяков
187
26. Ирина Аврамова
182
27. Лилия Дернева
174
28. Тодорка Мурджева
165
29. Станислав Младенов
161
Преди края на заседанието МАЯ
МАНОЛОВА благодари на делегатите
за гласуваното доверие. (виж с. 61).
След нея КРАСИМИР КОСТОВ, делегат от Шумен и председател на
Комисията на 48-ия конгрес на БСП
по молбите, жалбите и заявленията
до конгреса, представи нейния доклад, а конгресът прие решение по
него. (виж с. 67)
ГЕОРГИ КАДИЕВ поздрави Сергей Станишев за избирането му за
председател и благодари на всички,
подкрепили неговата кандидатура в
проведения таен избор. Кметът на
Белене ПЕТЪР ДУЛЕВ прикани делегатите и гостите след приключването на заседанието на конгреса да
се присъединят към митинга на жителите на града пред НДК под мотото „Аз не се отказвам от АЕЦ „Белене“, а ти?“ (виж с. 72)
ШЕСТОТО заседание на конгреса бе ръководено от КОРНЕЛИЯ
НИНОВА. Последователно ГЕОРГИ
ПИРИНСКИ, БОЙКО ВЕЛИКОВ И

Р Е Ш Е Н И Е
НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМИЯ
КОНГРЕС НА БЪЛГАРСКАТА
СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
19 И 20 МАЙ 2012 ГОДИНА

МИХАИЛ МИКОВ представиха докладите на ръководените от тях комисии за резултатите от конгресната дискусия по проектите за документи, направиха предложения за
бележки, корекции и допълнения в
техните текстове. Конгресът гласува
решения за приемането им. (виж
с.47, 53, 57).
След това последователно бяха
приети и следните решения на конгреса:

ПО ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА
НА ОБЩОПАРТИЙНАТА
КОНТРОЛНА КОМИСИЯ НА
БЪЛГАРСКАТА
СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
Приема Отчета за дейността
на Общопартийната контролна
комисия на Българската социалистическа партия за периода между 47-ия и 48-ия конгрес на партията.
Председателстващ
заседанието на конгреса:
/п/ Корнелия Нинова
Р Е Ш Е Н И Е
НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМИЯ
КОНГРЕС НА БЪЛГАРСКАТА
СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
19 И 20 МАЙ 2012 ГОДИНА

Р Е Ш Е Н И Е
НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМИЯ
КОНГРЕС НА БЪЛГАРСКАТА
СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
19 И 20 МАЙ 2012 ГОДИНА

ПО ОТЧЕТА ЗА
ПАРЛАМЕНТАРНАТА ДЕЙНОСТ
НА БЪЛГАРСКАТА
СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
Приема Отчета за парламентарната дейност на Българската
социалистическа партия за периода между 47-ия и 48-ия конгрес
на партията.
Председателстващ
заседанието на конгреса:
/п/ Корнелия Нинова

ПО ПОЛИТИЧЕСКИЯ ДОКЛАД
ПРЕД 48-ИЯ КОНГРЕС
Приема Политическия доклад
„За състоянието на страната и
задачите на БСП”, изнесен пред
48-ия конгрес от председателя на
Националния съвет на Българската
социалистическа
партия
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ.
Председателстващ
заседанието на конгреса:
/п/ Корнелия Нинова

Думата за заключително слово бе
дадена на СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ,
председател на НС на БСП
(виж с.63). То бе изпратено с
продължителни аплодисменти. Поради изчерпване на дневния ред заседанието на 48-ия конгрес на Българската социалистическа партия бе закрито на 20 май 2012 г. в 14.05 ч. под
звуците на песента „Моя страна,
моя България” в изпълнение на Емил
Димитров.

Р Е Ш Е Н И Е
НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМИЯ
КОНГРЕС НА БЪЛГАРСКАТА
СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
19 И 20 МАЙ 2012 ГОДИНА
ПО ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА
НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ
НА БЪЛГАРСКАТА
СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
Приема Отчета за дейността
на Националния съвет на Българската социалистическа партия за
периода между 47-ия и 48-ия конгрес на партията.
Председателстващ
заседанието на конгреса:
/п/ Корнелия Нинова
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КОНГРЕСЪТ ПОДКРЕПИ БЕЛЕНЕ
ПЕТЪР ДУЛЕВ
кмет на Белене
Уважаеми другарки и другари,
Другарят Станишев отправи покана към всички делегати и гости
да се включат и да подкрепят
протеста на гражданското движение: „Аз не се отказвам от АЕЦ
„Белене”, а ти?”. Смятам, че с тази
наша подкрепа днес, по времето на
конгреса, ние наистина ще приемем
каузата за продължаване строителството на АЕЦ „Белене” като национална кауза. Като кауза на Българската социалистическа партия.
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