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В броя:
ЗАДАЧИТЕ НА БСП И НА ПГКБ ПРЕЗ НОВИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ СЕЗОН
ЗА ХОДА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКАТА РЕЗОЛЮЦИЯ НА 48-ИЯ КОНГРЕС НА БСП
„СЪВРЕМЕННАТА КРИЗА И БЪЛГАРИЯ УТРЕ – ОТГОВОРЪТ НА СОЦИАЛИСТИТЕ: БЪЛГАРИЯ – НОВА
СОЦИАЛНА ДЪРЖАВА“
ОЦЕНКА НА ПОЛИТИКАТА НА ГЕРБ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ И
ПРИВАТИЗАЦИЯТА
БЮДЖЕТ 2013:
- СТАНОВИЩЕ НА НС НА БСП
- АЛТЕРНАТИВНИЯТ БЮДЖЕТ – ПРОГРАМА ЗА РАСТЕЖ НА ЗАЕТОСТТА И ДОХОДИТЕ
- ПОЛИТИЧЕСКИ АКЦЕНТИ В СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА НА ГЕРБ
- ЦЕЛЕНАСОЧЕНА ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА НА СТИМУЛИРАНЕ НА ОТГОВОРНО МАЙЧИНСТВО
И РОДИТЕЛСТВО И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЗДРАВО И ПОДГОТВЕНО ПОКОЛЕНИЕ
- ЗА МЛАДЕЖКАТА БЕЗРАБОТИЦА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ПАРЛАМЕНТАРНА ТРИБУНА
ДА СЛОЖИМ ТОЧКА НА КАТАСТРОФАТА ГЕРБ!
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ЗА АКТУАЛНАТА ПОЛИТИЧЕСКА
ОБСТАНОВКА И ЗАДАЧИТЕ НА БСП ПРЕЗ НОВИЯ
ПОЛИТИЧЕСКИ СЕЗОН
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ
председател на НС на БСП
Уважаеми другарки
и другари,
Добре дошли на
първото заседание на
Националния съвет на
БСП след лятната ваканция! Преди да започна със същината на
това, което искам да
споделя с вас, искам
да ви разкажа за една
случка от тези дни.
Знаете, че завчера
и вчера бях в Лондон
на среща с лидера на
партия.
2 Лейбъристката
Там проведохме заседание на Президиума
на Партията на европейските социалисти,
който подготвя политическите документи и
11 организацията на кон12 греса на ПЕС в края на
този месец. На летището, преди да отпътуваме с Кристиан Вигенин
и Деница Златева за
София, срещнах стар
познат, който от дълги години живее в чужбина, работи
там и малко се е пооткъснал от българската действителност. И ме пита той: “Разкажете какво се случва
в България напоследък?” Опитах се да синтезирам
в един кратък разговор това, което се случва през
последните дни, а то е много показателно. Започнах
от поредицата вицове, които се появиха в общественото ни пространство, пряко свързани с управляващите и техните злоупотреби. Предполагам, че са ги
прочели по вестниците, а и в наши изявления, в т.ч.
на пресконференцията във вторник Явор Гечев разказа един от тях. Човекът се смее: “Много хубави
вицове, значи е живо гражданското общество.” Разказах му как през последните няколко дни стана
известно, че Европейската комисия е предупредила
България, че само по Програма за развитие на
селските райони има риск до края на годината да се
загубят 385 милиона евро. Разказах му, че за тази
година от планираните по бюджета европейски средства, които трябва да се разплатят от правителството,
са платени до края на август само 12% от 3 милиарда
и 800 милиона евро. Споделих, че има реален риск
—————————
Доклад пред заседанието на НС на БСП
на 15 септември 2012 г.
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1 милиард лева по
Програмата за развитие на селските райони
да не бъдат възстановени. Тоест да бъдат
плащани от всеки данъкоплатец. И това само
в рамките на една
седмица като новини.
И човекът ме пита: “И
каква е реакцията на
правителството?” Казвам му, че има два
вида реакции: “Вземаме мерки”. – А досега
какво са правили? възниква въпросът. И
втората – „Общините са
виновни, затова тях ще
ги санкционираме.” Споделих му и за големите
международни бисери,
които сътвори правителството през последните дни. Министърът
на финансите и вицепремиер на България
само за няколко дни
успя да заплаши Русия, че “ще я напляска”, а също така към Холандия
- че “ни играела по нервите и търпението ни свършвало”. Човекът ме гледа така, все едно, че съм паднал
от Луната и казва: „Разбира ли г-н Дянков къде се
намира, в кой свят - заплашва Русия, заплашва
Холандия и пита какъв Шенген, ще дразниш една
държава, която и без това има немалко претенции към
работата, свършена от това правителство?” И аз му
казвам: чакай, чакай, това не е всичко. Министърът
на икономиката и енергетиката г-н Делян Добрев
съвсем се оплете в своите обяснения за “Белене”. Те
имали план „Б”, който отдавна готвели. Едва ли не
обвинява БСП, че ние сме предизвикали и сме знаели
за иска на “Атомстройекспорт”.
Разбира се, и
министър-председателят, който е специалист по всичко, не изостана в своите изявления. Вини Русия във
вероломство, заплаши Путин с трудни разговори през
ноември. Както разбирам, няма планирано посещение
на руския президент. Накрая призова ОЛАФ да се
занимава с един проект, който не се финансира с
европейски пари. Естествено от Брюксел веднага му
отговориха, че ОЛАФ не се занимава с това.
Разказвам тези неща, защото това е, което вижда
всеки българин, което четат хората във вестниците,
гледат по телевизията. И човекът се залива от смях,
ама се смее на глас. Казва: “Как може? Те са като
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малки кучета, които лаят, за да им обърнат внимание
и да мислят, че са страшни?! Но никой не им обръща
внимание.” Ясно е, че всичко това се прави за
вътрешна употреба, за да изглеждат ГЕРБ и правителството делови, силни, да мислят, че всеки се
съобразява с тях в света и естествено да се замислят
българските граждани.
И така, двамата се смеем на тези истински случки,
факти. По едно време той се смее, а аз вече не се
смея и мисля: добре, той идва в България за няколко
дни и ще се върне на другата си работа. Ами всички
ние, хората, които живеем в България, българските
граждани, които сме тук? За тези глупости, безобразия, безотговорности и некомпетентност кой плаща в
крайна сметка? Всеки един от българите, при това
много скъпи сметки, от собствения си джоб.
Във вторник дадохме пресконференция, свързана
пак с енергийната политика, нагласената процедура за
VII блок на АЕЦ “Козлодуй”, с предизвестен резултат,
да не говорим, че е много опасен от чисто техническа
гледна точка. И направихме една груба сметка, че
всъщност в резултат на политиката на ГЕРБ през
следващите 15-20 години всеки българин - от наймалкото бебе, до най-възрастния пенсионер, ще плати
по 5500 лева минимум повече сметка за ток. И изобщо
не е смешно!
Всички виждаме, и това не се крие, то е начин
на мислене и на г-н Борисов, и на управляващите като
цяло, че държавата се управлява като лична собственост, принадлежаща на един човек. Държавността е в разпад, а хората - в мизерия и в безпросветност. Икономиката - абсолютно в точката на
замръзване, независимо от всичките хвалби на управляващите. Защото, какво означава да има потребление от 2 хиляди мегавата? В нормална ситуация,
без някакви икономически чудеса винаги сме потребявали около 3 хиляди мегавата на ден. Имало е много
повече пикове в годините на икономически растеж.
Какво означава това? Че енергетиката работи само
за потребление, за туризма и основни търговски
обекти, че няма реално производство и това е страшно. Отгоре на всичко се краде открито, безогледно и
безнаказано. И днес, на 15 септември 2012 г., можем
да кажем ясно и категорично:
БЪЛГАРИЯ Е ДЪРЖАВА, ОГРАБЕНА ОТ ГЕРБ!
Ограбени са парите на хората, ограбени са свободите ни, ограбени са нашите надежди. България се
превръща в страна, в която дори „да си гербер, е
трудно”, както се пее в поредния химн на политическото самодоволство и самохвалство на управляващите. В България младите хора нямат работа и напускат
страната. В България да си лекар, е мръсна дума. И
лекари, и медицински сестри масово заминават и се
изнасят в чужбина. В България да си учител, учен,
интелектуалец, означава да оцеляваш на инат. В
България на ГЕРБ да си предприемач, производител,
земеделец е ежедневно състезание за оцеляване на
живот и смърт. Да не говорим, че в България да си
пенсионер или безработен, е истинска човешка трагедия. Това е картината в резултат на повече от 3
години управление на ГЕРБ.
И, разбира се, някой от вас и публичното пространство ще запита: „Добре, вие постоянно казвате, че
ви предстои най-тежка кампания, политическа кампа-
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ния, най-тежки манипулирани и контролирани избори.
Защо смятате така? Та нали тази картина, която не
е измислена, тя не е съчинение, не е научна фантастика, би трябвало да води до ерозиране на доверието
към ГЕРБ, би трябвало да води до едва ли не
автоматична победа на опозицията?”
Да, тази картина е истинска, но тя отразява само
част от действителността. Тя не изчерпва действителността, в която живеем,
и която ще формира
нагласите за изборите. Защото сме наясно и трябва
да бъдем откровени, че постоянното пропагандиране,
налагане на темата за магистралите, метрото, строежите, за вечната вина на тройната коалиция, измислена от ГЕРБ, дават своя ефект. Има немалко хора,
които още вярват на всички тези измислени приказки.
Наясно сме, че управляващите са заделили и са
планирали гигантски финансов ресурс - държавен и от
бизнеса, който ще бъде насочен към изборите, към
тяхното купуване. Действа се много ясно, както и в
случаите на местните и президентските избори - с
рекет към бизнеса чрез разпределения и задания кой
бизнесмен колко гласове трябва да осигури. И хората
- едни по неволя, други доброволно, защото получават
облаги, действат. Защото сме наясно, че медийната
пропаганда и ресурсът, и контролът върху немалка
част от медиите не само се запазва, но и се засилва
от страна на правителството и на властта. Ясно е, че 3
МВР работи най-вече и все повече като изборен
инструмент за страх, за натиск, в т.ч. и за фалшификация на изборите. Освен това хората са в такава
мизерия, че са готови да повярват и в обещанията
за чудесата на г-н Цветанов, който обещава и заявява
само и само да ги изберат при следващ мандат. А
немалко хора дори са готови да продадат гласа си, 11
въпреки че със сигурност разбират, че тази сметка 12
ще им излезе после през носа.
Наясно сме също с реално съществуващата немалобройна клиентела на управляващите, с гигантския
брой “Калинки” в администрацията, които си пазят
хляба, които знаят, че при друго управление няма да
могат да реализират своите лични интереси.
Видимо е и, че ГЕРБ готвят сериозна политика,
партийно инженерство и строителство за разпиляване
на протестния вот с всевъзможни мюрета, с партията
на Яне Янев, с новоучредената партия на г-н Марешки.
Водят се разговори и с други - “Лидер” и пр. Убеден
съм в това. С предварителни договорки и за преди,
и за след изборите, с подкрепа от страна на ГЕРБ
за подобни формирования - финансова, медийна и
всякаква.
Наясно сме че действа и ще действа все по-силно
машината за дискредитация на БСП, на фигури от
нашата партия и това е един гигантски арсенал,
машина за избори. Тя е подредена, ешелонирана,
стратегията е измислена и е в изпълнение. И ще
продължи да работи много здраво през следващите
10 месеца. Ясно е, че след като не могат реално да
представят на хората убедителни резултати, реални,
ГЕРБ ще залагат на една кампания на манипулациите
и на технологиите.
Затова следва друг въпрос: ако са толкова мощни,
каквито са, ние имаме ли силите да се противопоставим на това безобразие? Аз съм убеден, че да.
Защото все повече българи осъзнават какво се
случва. Огромна е вече ножицата между виртуалния
свят, представян от ГЕРБ, и реалния живот на всеки
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човек - безработен, младеж, пенсионер, от дребния
и средния бизнес, мислещ човек, който вижда какво
му се случва на него и на неговото семейство. И
хората търсят алтернативна информация и се оглеждат
за политическа алтернатива.
Няма да се спирам днес върху основните теми на
нашите политически действия през този сезон. Те
бяха ясно очертани и от Парламентарната група при
откриването на сезона - 10 водещи теми, които са
актуални за страната, за гражданите. Но искам да се
спра върху двете основни направления на нашата
работа - двата стожера за постигане на нашите
политически задачи.
Първият е категоричната опозиционност с конкретни факти и данни срещу злоупотребите, безобразията, некомпетентността и гафовете на това правителство и на ГЕРБ като цяло. Разкриване на самата
същност на тази власт. Защото същността, моделът
са порочни и вредни за страната. Ние трябва да
помогнем и на тези, които още не го осъзнават, да
го разберат.
Второ - конкретност в алтернативните политически предложения и платформи. Нашата последователна опозиционност в продължение на повече от
три години е огромен капитал за нашата партия. Това
се случва в условия, когато отношението към ГЕРБ
4 все повече се поляризира и негативният полюс към
управляващите се разраства. Това пролича още на
президентските избори, когато на първи тур получихме
почти 1 милион гласа именно защото хората видяха
в БСП предсказуемост именно в тази опозиционност.
Не на Кунева повярваха, не на други, не на Яне Янев,
който щеше да уволнява Борисов - знаете какво се
11 случи. И затова милион и половина гласуваха за
12 Ивайло Калфин и Стефан Данаилов на втори тур.
Убеден съм, че сме постигнали немалко, но трябва
да бъдем още по-активни и динамични, и адекватни
в нашата опозиционност. И вчерашният парламентарен
ден и контрол са много добро доказателство, че
можем да го правим.
Аз искам да благодаря на всички, които участваха
във вчерашния парламентарен ден пред очите на
българските граждани - и на Георги Пирински, и на
Пламен Орешарски, на Илияна Йотова и Петър Курумбашев, на Корнелия Нинова (извинявам се, ако изпускам някого, защото имаше и други депутати,
следях от президиума на ПЕС тези неща, които се
случват). Да, имаше много силно съчетание и на тези
сериозни теми лъсна абсолютната неподготвеност,
неадекватност на премиера и на правителството по
европейската тематика и по интересите на България.
Най-вече - какво защитават, какви приоритети имат.
Лъсна и безобразието с Авиоотряд 28, който премиерът призна, че го дава на всеки, който го поиска,
защото били лоши самолетите. Ами защо се вози
тогава с тях? И не е толкова трудно, както виждам.
И тази линия трябва да продължи и да се засили.
НАШАТА АЛТЕРНАТИВНОСТ
Вече е достатъчно развита, убеден съм и съм го
казал при формирането на този Национален съвет, при
формирането на съветите, очаквам още по-голяма
конкретика. Както споделих - всеки съвет трябва да
има по една сериозна, реална реформа, която подо-
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брява работата на съответния сектор. Водеща задача
към всеки съвет е да бъдат привлечени външни
експерти, не да се затваря в себе си. Да прави
публични, а преди това непублични обсъждания по
същината на политиките. Да поема ангажименти,
защото крайният продукт на това, което ще произведем, трябва да имаме във всеки един сектор на
икономиката, социалната сфера, обществения живот
- обществени договори с неправителствените организации и тези, които имат отношение, със съсловия,
синдикати, работодатели. Да знаят - БСП печели
изборите, прави това и това и няма мърдане. Ние не
сме като ГЕРБ и сме доказали, че ако поемем
ангажимент, го изпълняваме. Не си меним позицията
на 24 часа. И затова този сезон е изключително важен
от гледна точка на продукцията и работата на съветите.
Третият водещ инструмент в нашето противопоставяне на ГЕРБ е организацията, защото е основно
оръжие в политическата битка, особено за гарантиране на честността на изборите. Ние много обичаме
да говорим за нашата организационна сила или немощ
- в двете крайности. Нещата не са нито в едната, нито
в другата крайност. Много са различни картините по
места. Много зависи от централното ръководство, но
немалко зависи и от местните ни структури и тяхната
адекватност, от техния хъс за работа.
Аз настоявам, и то не само аз, в Изпълнителното
бюро го обсъдихме, всеки общински съвет трябва
да си направи свой анализ за резултатите от
подписката за Белене. Това не е единственият
универсален показател за кондиция. Но всеки усети
в кампанията къде са ни слабостите, къде са ни белите
петна, къде имаме почва. И съм сигурен, че усетихте
и резервите, и потенциала. Такъв анализ и такива
мерки трябва да бъдат взети във всяка община и във
всяка област през следващия месец, месец и половина, за да се извърви целият процес. И това е
изключително важно от гледна точка на подготовката
на кампанията. Вече имаме решение и готвим и
системата за обучение на нашия обновен изборен
актив, тъй като тези хиляди и хиляди наши активисти
ще имат изключително тежката мисия и отговорност
да бъдат преградата срещу фалшифицирането и подмяната на резултатите от изборите. Не само за
кампанията - и това трябва да го довършим докрай,
защото това е наша отговорност пред страната.
Неведнъж съм говорил и продължавам да говоря,
че на места имаме партийни структури, които са си
затворени в “своя сос”. Гигантски потенциал от
разговори, диалог с хора, не само от лявото пространство, със съсловия - с учители, с лекари, с местни
авторитети, за да направим и адекватните листи, и
адекватните послания и да знаят какво да се очаква
от нас след изборите. Хората да бъдат въвлечени в
нашата кауза, която не е просто партийна. За всичко
това ще говорим на отделно заседание на Националния съвет.
Искам да се спра и върху медийното ни поведение. Сега БСП има много по-добро самочувствие като
политическа сила отпреди 2 или 3 години. Всеки го
вижда. Изчезнаха в много отношения и страхът, и
стъписването пред арогантността, наглостта и лъжите
на ГЕРБ, но същевременно трябва да кажем, че
средата, в която работим и ще трябва да говорим и
да убеждаваме хората, ще бъде все по-трудна. Все
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повече канали за комуникации ще ни бъдат запушвани
и отрязани, което се случва. В някои национални
медии вече трудно може да се намери политическо
предаване, където може да пробиеш, освен в сутрешните блокове, може би, и да се чуе автентичният глас
на БСП. Това е голям проблем, което означава, че
ние трябва да отговорим на тази политика на управляващите за контрол върху медиите чрез много поголяма гъвкавост и динамичност, чрез много по-бърза
кратка и ясна реакция, защото няма как само чрез
пресконференции на групата или на Бюрото след
няколко дни да даваме тежка политическа оценка.
Трябва на деня да има реакция от съответните
говорители на съвети, естествено на говорители на
Националния съвет и всички водещи фигури. Потенциалът не е малък. И когато имаме ясни тези и събития,
които създава, колкото и да контролира ГЕРБ, не
могат да запушат всичко. Тази тема трябва отделно
да се разгледа най-малко и на Изпълнително бюро,
разбира се.
Обръщам внимание и върху нуждата от разширяване на диалога и взаимодействието с всички
други политически партии, синдикати, неправителствени организации. По този въпрос отговорниците
в Изпълнителното бюро са водили специални обсъждания и заседания и всеки има план за действие. Но
това трябва да се структурира във времето. Не всичко
трябва да бъде публично и официално, важното е да
имаме реален диалог. Аз много се радвам, че призивът, който отправих през пролетта в Народното
събрание към всички други политически сили, започва
да набира сила и да се възприема. И г-жа Кунева
вчера говори за нечестни избори, които ще бъдат и
ни предстоят, и в декларацията на ДПС го има. На
тази тема говорят и всички други партии в опозиция.
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Стига сме се жалили, нека да седнем и да разговаряме и да взаимодействаме реално - и по Изборния
кодекс, и в политическите движения, и в медийното
говорене, защото има неща, които, както съм казал,
са над разделението ляво и дясно, които са същностни
за бъдещето на България, за свободата в страната,
за нашата демокрация.
Съществува и още един все по-голям ресурс, който
БСП никога не е имала в този мащаб - това е
външната подкрепа за нашата партия. Другарки и
другари, в Европа правителството на Бойко Борисов
все повече губи доверие. Минаха периодите на потупвания по рамото, радостта от екстравагантността на
българския премиер и реалните очаквания, че нещо
ще направи в борбата с организираната престъпност,
корупцията или в икономиката. Има огромно разочарование, невинаги се декларира и явно. И България,
за съжаление, в очите на все повече европейци и
институции, и политически структури изглежда твърде
екзотично и като страна, която няма нищо общо с
европейските ценности и политики.
Тенденцията в Европа се променя и не само в
резултат от изборите във Франция, в много провинции
в Германия, в Англия - за регионалните власти. Преди
два дни лейбъристите в Холандия постигнаха найдобрия си резултат от 10 години, увеличиха значително своето представителство, най-вероятно ще участ- 5
ват в следващото правителство, защото проведоха
ясна проевропейска кампания. И действително в Европа
върви процес на разочарование от дясната, от консервативната политика, цената на която плаща всеки
обикновен европеец. И ние сме длъжни да се възползваме и да бъдем част от това, от оформящата се лява
11
вълна.
Искам да кажа във връзка с това, че моята 12
позиция като президент на ПЕС и досега, и ако
получа доверието на всички тези авторитетни, сериозни, влиятелни партии - управляващи и опозиционни
в Европа, ще използвам, разбира се, на първо място
за България, за интересите на нашата страна, за
отстояване на нашите интереси пред всички европейски институции. Но също така и като политически
капитал за БСП. Това е водещо в моите мотиви да
се кандидатирам за президент на ПЕС за пълен
мандат. Това доверие ще е израз на европейското
доверие и европейския мандат за БСП. Ще разпознават в нас европейската сила в нашата страна. И
ние нямаме право да пропилеем или да подминем този
потенциал, хората да не знаят какво означава. Ние
да не сме го разяснили в кампанията, а извън нея
- преди това.
Тази позиция разглеждам също и като сериозен
инструмент за гарантиране на честни и свободни
избори в нашата страна. Казвал съм го много пъти
- всичко, което е в интерес на България и правителството, въпреки че сме в опозиция, ще има моята
подкрепа. Но по една тема - начина на правене на
изборите, безобразията им - не може да има компромис! Не може в Европа в ХХI век, в Европейския съюз
да се допускат такъв тип избори! Всички институции
в Европа ще знаят за плановете и действията на ГЕРБ
и ще имаме много сериозна външна подкрепа и много
наблюдатели, практическо съдействие от партиите от
нашето семейство. Да не си мислят от ГЕРБ, че живеят
в Османската империя или че са в България в края
на миналия век и изборите ще се правят и никой няма
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да им скача, както е писал Алеко Константинов. Искам
това да го знаете и действително да го използваме това
не за нас, а в името на страната.
Другарки и другари,
И БСП, и аз лично винаги сме търсили национално
съгласие, в името на интересите, диалог - да, когато
сме били в опозиция, в т.ч. и по отношение на ГЕРБ
по редица въпроси. Но всичко има граница. Настанало
е време разделно. Време, в което всеки трябва да
избира - да приеме покорно властта на ГЕРБ и
всички тези безобразия или да бъде свободен. И
както преди десетилетия този избор не е просто
политически или икономически, това е избор за
самото ни съществуване като общество. Това е избор
на себеуважението и свободата ни. Избор да останем
хора, а не кученца, които ги водят на каишка и ако
нещо не слушаме, я дърпат, а ако сме послушковци
- хвърлят ни по една пържолка, както обича да се
изразява министър-председателят на България. Това
е екзистенциалният избор, използвам тази фраза.
Аз съм оптимист, другарки и другари, защото в
България има много хора, които мислят, които не се
страхуват или които имат силата да превъзмогнат страха.
И подкрепата за подписката за „Белене” показва, че
ХОРАТА ИСКАТ ТЕХНИЯТ ГЛАС ДА БЪДЕ ЧУТ

6

Искам да се поклоня пред всеки един, който си
сложи подписа, личните данни, адреса под тази
подписка, въпреки че знаят, че ги наблюдават и
анализират Цветанов и неговата кохорта. Хората го
направиха и това много ни задължава нас като партия,
която беше в основата на целия процес на събиране
11 на подписите. Битката на тези избори е между БСП
12 и ГЕРБ. Трябва ясно да го кажем и да го осъзнаем,
защото всичко друго са допълнителни сюжети и
интриги. И трябва да кажем и да сме наясно, че ако
ГЕРБ има и един народен представител повече от
БСП, тези юнаци ще направят всичко възможно и
невъзможно, ще купуват, шантажират, притискат,
разбиват групи, за да си осигурят комфортно мнозинство, както е сега, за безконтролна и неограничена
власт. И ние обаче добре разбираме, че това означава
още четири години безвремие. Това ще съсипе България. И го казвам не като лидер на БСП, а като човек,
който иска да живее тук, в бъдеще децата да останат
тук и да има бъдеще за страната. Нека го почувстваме
като алтернатива, всеки един от нас.И аз питам днес,
готов ли е всеки един от нас да си сложи главата
в торбата, без задни мисли и интереси, в името на
страната, не просто на БСП, както направиха това
гражданите, които подписаха подписката за „Белене”.
Защото, ако не сме готови, другарки и другари, кой
ще тръгне след нас?
Ако ние не дадем пример, как ще вдъхнем кураж на
другите хора? Затова съм категоричен - всички, всеки
и всяко действие оттук нататък може да има само
един критерий: за или против ГЕРБ работи? От
личната позиция на всеки един от нас, във всеки един
ден през следващите месеца, през позициите и работата
ни като партийни дейци, депутати, кметове, общински
съветници, коалиционни партньори - единственият критерий е този. Времето е разделно и пред България не
съществуват никакви оправдания и аргументи да търпим
повече това управление. Злото не просто чука на вратата
ни, то е настанено в дома ни и се разхожда със
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самочувствие в живота на всеки човек.
Излизайки от тази зала, искам всеки да е взел
своето решение. Надявам се всеки да бъде част от
БСП, която тръгва към победа. Второ, да е изпълнен
с ясното съзнание, че всяко действие, позиция от днес
до изборите са насочени единствено към постигането
на тази победа. И всичко друго - вътрешни спорове,
критики, проблеми, мнения, има си механизми партийни, вътрешни, не медийни първо, да се споделят, да
се разискват и да се решават. Трето, всяко решение
от Националния съвет, Изпълнителното бюро до всяка
общинска организация ще се вземат само съобразно
един-единствен критерий - полезни ли са и помагат
или пречат за постигането на нашата цел. Времето
е малко, какво са 300 дни? Какво са 300 дни - един
миг в живота на един човек, камо ли в развитието
на една страна. Но тези 300 дни ще бъдат решаващи.
Предстоят ни дни на лична битка и противопоставяне. Не го казвам, защото искаме да приличаме
на опонентите си или да се отдаваме на пиар опиянение. Лична е, защото тя е и трябва да бъде битка
на всеки един от нас. Лична е, защото кампанията
на БСП е лична битка на всеки политик, активист и
привърженик на нашата партия, на левите идеи за
доверието на конкретните живи български граждани.
Всеки един от нас е отговорен пред този момент за
своя избор. Аз съм готов да работя, да вложа всички
сили за успеха на предстоящата кампания, очаквам
това от всеки член на БСП. Толкова енергия сме
хвърлили през годините, в т.ч. и през последната
година за вътрешни разпри и разправии. Моля ви,
дайте да минем в друга фаза.
И винаги съм казвал - не виждам врагове за себе
си в БСП, но това трябва да бъде общо разбиране.
И разчитам всеки да направи същото. Но ще съм
безкомпромисен и към всичко, което пречи и ни
отклонява от нашата голяма цел. Не ни стигат външните опоненти и тяхната сила и атаки, ние сами ще си
ги създаваме. Няма да го приема по никакъв начин!
Ясно ще се противопоставям на всяко такова действие! Това не е лично, това е интересът на БСП.
Време е да преодолеем и нашата инертност и
рутина, която идва и от добрите ни неща, от
политическия опит. Време е да заровим различията, да вървим заедно и убедено към целта. И
време е да преодолеем лични разочарования и
вражди, защото в нашата къща има място за всеки,
който споделя голямата кауза и голямата цел за
следващите избори, в т.ч. и лична перспектива.
Дошло е време да разчитаме безусловно на нашите другари и е дошло време да приемаме техните
грешки и да не толерираме предателствата. Да
имаме доверие на себе си, че можем да се справим
и да имаме доверието на българския народ, защото
нашият народ е преживял много и както всеки
човек и както всяка нация е допускал и грешки,
но винаги в крайна сметка е тръгнал по правия
път. И това, което говорим, за което се борим, е
добро за България. В това съм убеден. Но не е
достатъчно, трябва да убедим другите.
В тази кампания, другарки и другари, е ценен всеки
човек и всеки ден, защото всеки ден трябва да
постигаме поне една малка победа над безвремието,
над арогантността и над унищожаването на България.
Това е нашата мисия, това е пътят към успеха ни,
така че, уважаеми другарки и другари, призовавам ви
да се хващаме на работа и да не губим време.
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ПОЛИТИЧЕСКИ И ЗАКОНОДАТЕЛНИ
ПРИОРИТЕТИ НА ПГКБ ПРЕЗ ДЕСЕТАТА СЕСИЯ
НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ
председател на ПГКБ
Уважаема госпожо
Председател, уважаеми
дами и господа народни
представители!
Логично беше да
чуем господин Велчев с
приоритетите на партията ГЕРБ, на управляващите. Пролича от реакцията на залата, че
неговото изказване привнесе немалко веселие
особено сред опозицията. Сред българските
граждани обаче подобно
изказване и подобно
описание на състоянието на държавата, икономиката, социалната сфера може да предизвика
само гняв, защото ГЕРБ
следва максимата „Не
ме гледай какво правя,
слушай ме какво ти
говоря”. Беше нарисувана една изключително радостна, оптимистична картина. Бих
продължил това с изказването на господин Цветанов, който преди дни
заяви: „Само ни изберете и в страната ще станат
чудеса!”.
Само че имахте повече от три години да реализирате Вашата предизборна програма. Тя не е реализирана в своите основни обещания и послания нито
за икономиката, нито за справедливостта в държавата, нито за увеличаването на доходите. На всички ни
е ясно, че действията на ГЕРБ, на правителството,
на мнозинството не само оттук нататък, но и през
цялата година досега са подчинени изцяло на предизборни цели – да управляват, след като загубят
реалното доверие на българските граждани.
Ние слушаме изказванията на министрите. Изведнъж всички заговориха за увеличаване на заплатите – министърът на отбраната, министърът на образованието, естествено, министър Цветанов. Само че
на всички е ясно, че това е чиста демагогия, защото
повече от три години замразихте доходите на българските граждани масово, което означава обедняване.

————————Декларация на ПГКБ в Народното събрание,
4 септември 2012 г.

Когато се хвалите
за финансите, трябва
да кажете цялата истина: 4 милиарда от фискалния резерв са похарчени и 5 милиарда
нови дългове за запушване на дупките в
бюджета, които произтичат от неспособността на правителството
да събира приходи, от
покровителство на контрабанда – това трябва
да бъде ясно казано!
Имам усещането, че 7
ГЕРБ се опитват да
създадат нова виртуална реалност, напомняща названието на една
книга „Корабът на глупаците”, в която в ролята на глупаците ис- 11
кате да сложите огром- 12
ната част от българските граждани, а вие
умно да ни управлявате в свой личен и групов интерес.
Само че все по-малко хора вярват на такава
демагогия, защото както казах, тя рязко се разминава
с реалността и с действията на правителството.
Наскоро проучване на синдикатите ясно посочи, че
27% от българските граждани незабавно биха напуснали страната при първа възможност. Нали това
трябваше да спрете?! При това близо една трета от
тях имат за основен мотив, че изобщо не искат да
живеят в България, която се управлява от господин
Борисов и от ГЕРБ. Това ли е изпълнението на вашите
обещания?!
За БСП в този сезон ще има два водещи
политически приоритета.
Първо, да бъдем много ясна политическа опозиция на вашето управление и на вашите безобразия
с конкретните факти, които все повече излизат наяве,
въпреки пропагандата, пиара и контрола върху голяма
част от медиите. Няма как да се скрие, че полетът
на отряд 28 е незаконен – за една прищявка на
министърпредседателя. Няма как да се скрият безобразията на Мирослав Найденов, когато негови бивши
пиарки получават огромни и сериозни поръчки и
успехи, което си е чиста форма на корупция и
конфликт на интереси. Няма как да се скрие, че искате
набързо да се разпродадат 134 хиляди декара държавна земя на безкрайно ниски цени – с компенсаторни
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инструменти. Всичко това ще бъде ясно назовано и
казвано от БСП и Коалиция за България, както и много
други безобразия на ГЕРБ.
Вторият приоритет е да покажем, че има друг
начин, че е възможна алтернатива. В този смисъл,
имаме десет ключови политически теми и приоритети.
Първият е реализацията на първия в историята
на модерна България референдум – допитване до
всеки български гражданин на темата „Белене”, за
да могат хората осъзнато и информирано да вземат
своето решение. Искам да заявя, че допитването до
гражданите оттук нататък ще бъде водещ приоритет
на БСП като партия, защото само това може да бъде
реална промяна в политически модел.
Второ, гарантирането на условия за честни и
свободни избори. Предстои гледането на Изборния
кодекс. Сега ще видим дали ГЕРБ сериозно смятат
да отразят препоръките на Организацията за сигурност
и сътрудничество и на други международни институции
за гарантиране на честните избори или не. Моята
прогноза е, че вероятно ще се опитате да минете с
театрални минимални корекции, които да гарантират,
че ще можете да манипулирате, фалшифицирате или
да купите изборите. Ние ще наблюдаваме много
внимателно този процес, ще заемаме ясни позиции и
8 ще информираме и европейските ни партньори, ако
тръгнете по този безобразен път, по който вървяхте
за президентските и местните избори.
Естествено, големият политически сблъсък между Коалиция за България и ГЕРБ ще бъде бюджетът. Бюджет 2013 г. ще правите предизборно, това
11 ни е ясно, с хвърляне на някакви средства на хората.
12 Това обаче никак не може да затвори онова, което
не сте направили през последните три години. Ние ще
предложим сериозно подготвен и мотивиран алтернативен бюджет. Той трябва да отговори на въпросите,
които са наши приоритети: как да се постигнат
инвестиции в реалната икономика, да се създават
работни места и доходи на хората. Истината е, че
имаме над 400 хиляди безработни, 250 хиляди обезкуражени, които не могат да свържат двата края –
това е резултатът от управлението на ГЕРБ. За втора
поредна година изтичащите от България капитали са
повече от инвестициите – това е официална статистика
на държавните институции.
Цените и начинът, по който живеят хората, са
другият приоритет на БСП. Не можете да обяснявате
всичко с международни фактори! Но през 2008 г.
цените за един барел петрол бяха стигнали над 170
долара. Сега цената е около и малко под 120 долара.
Защо тогава цените на горивата не скочиха над 3
лева? Защото имаше реална конкуренция, правителството вземаше мерки, в това число и социални за
компенсиране на хората. Сега има само гола риторика,
обещания за замразяване, за други действия, само
че нищо не се прави.
Да не говорим за социалната сфера, която е
естествен приоритет на левицата. За догодина обещавате „може би”, „ако позволяват възможностите” – това
са просто сладки приказки. Ние искаме категорично
компенсиране на пенсионерите със 150 лв. от октомври. Искаме индексация на техните пенсии с 11%
догодина – това е минимумът, за да могат изобщо да
оцеляват. Искаме увеличаване на минималната работна заплата до 350 лв.
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Когато говорим за здравеопазването, какво направихте, каква реформа за три години? Един милион
българи издържат на своя гръб цялата система. Тя не
работи, блокирала е, а с вашата погрешна политика,
липсата на реформи и на система в здравеопазването
имаме 350 и повече милиона лева, макар това да не
са пълните данни, задължения на болниците. За какви
успехи говорите в тази сфера?! Системата е в разпад.
Ние ще представим своите алтернативни виждания и
по този въпрос.
Образованието е изключително важно за левицата. Ние ще настояваме Законът за предучилищно и
училищно образование да се гледа сериозно, а не
експериментално. Ще настояваме да се реализира
конституционният принцип за равен достъп и качество
на образованието, а не това, което Вие искахте да
направите чрез закона: държавата да финансира найзаможните българи и частните училища на гърба на
общото. Това е недопустимо!
Естествено е темата „Сигурност” да бъде в центъра на дискусиите в парламента. Защото сме пред
провал за Шенген. Това е истината, колкото и да се
хвали господин Цветанов. И много скоро ще стане
видимо това. Всички сигнали от Европейската комисия
говорят за липса на доверие. Това е основният
проблем. Да не споменавам терористичния акт в
Бургас. (Реплики от ГЕРБ.) Петнадесети септември
наближава. Не получихме отговор нито тук на закритото заседание, нито на Консултативния съвет какви
мерки са били предприети превантивно, защо все пак
се е стигнало дотук, кой носи отговорност, да видим
дали нещо ще бъде предприето ясно, системно, за да
се избегне тази трагедия повторно. И когато говорим
за сигурността, разбира се, рамков закон е нужен за
работата на службите.
Споменахте Висшия съдебен съвет и главния
прокурор. Ще бъдем безкомпромисни към всякакви
политически заигравания и намерения с цел да се
гарантират имунитетите и интересът на управляващите
от ГЕРБ за следващ период от време. Това трябва
да бъде ясно казано.
И приключвам с темата еврофондове. Вчера излезе
доклад на сенатори от Френския сенат, които казват:
България, както и нашата съседна Румъния, пропусна
шансовете да оползотвори възможностите от еврофондовете. Колкото и да се хвалите, да назовавате 80,
98%, истината е различна – към януари тази година
Има 12% усвояване по данни на европейските институции. Затова ние ще бъдем безкомпромисна алтернативна опозиция и българските граждани ще имат
реална възможност за избор на следващия вот за
парламент.
Благодаря ви за вниманието.
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ЗА РАЗВИТИЕТО НА ПРИОРИТЕТНИТЕ ЗА РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ ТЕМИ И ДОСИЕТА ПО ВРЕМЕ НА ДАТСКОТО
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
(ЯНУАРИЮНИ 2012 г.) И ОСНОВНИТЕ ПРИОРИТЕТИ ПО
ВРЕМЕ НА КИПЪРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ЮЛИДЕКЕМВРИ 2012 г.)
ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ
народен представител

Уважаеми господин Премиер, госпожо Министър, уважаеми колеги!
Шеста година България е член
на Европейския съюз и вече в
преобладаващата част от този
период страната ни се управлява
от мнозинство и правителство на
„Граждани за европейско развитие
на България”. В същото време нито
една от значимите цели на правителството не бе реализирана. Забави се, вместо да се ускори,
цялостното социално-икономическо
развитие. Задълбочиха се проблемите в областта на заетостта и
социалната интеграция. Инвестици————————
Изявление от името на ПГКБ
по повод на доклада на министър-председателя на Република България в Народното
събрание на 14.09.2012 г.

онният климат бе осезаемо влошен, намаляха инвестициите, стагнираха доходите. Не бе реализирано по нататъшно интегриране на
страната в европейските структури. Провали се широко прокламираното членство в ERM II и Еврозоната. Още по-голям провал бе
инкасиран при друго широко прокламирано членство – Шенгенското
пространство. И докато първата цел
по дефиниция не бе реалистична,
то вторият провал свидетелства за
отсъствие на партньорско доверие
в правителството.
Днес правителството и министърпредседателят ни представиха настоящия доклад относно развитието
на приоритетните за България теми
и досиета по време на Датското и
настоящото Кипърско председателство. Всъщност този доклад, ако
внимателно го прочетете, дава и
част от отговорите, защо правителството търпи неуспехи в най-приоритетното си направление – европейското развитие на страната.
В по-общ план – докладът е
богат на исторически преглед, тоест
какво се е случило по време на
Датското председателство, и е доста по-беден по темата „Какво ще
се случи и какви приоритети ще
отстоява страната ни по време на
настоящото Кипърско председателство”. Всъщност очаквах да е обратното.
Докладът е структурно небалансиран – второстепенни въпроси са
развити в по-големи детайли за
сметка на значимите за страната
ни теми, които са маркирани в пообщи щрихи: подкрепяме, не подкрепяме, без дори да са загатнати
аргументите в едни бъдещи преговорни позиции. Друг е въпросът, че
тези преговорни позиции трябваше

отдавна да са готови, защото това
не са и нови теми.
Нито една дума не се споменава
при подхода за отстояване на
българските позиции – как ще убеждаваме нашите партньори, с кои от
тях ще търсим общи действия,
защо, как определени мерки и 9
инструменти от наш интерес ще
спомогнат за постигане на общоевропейски цели.
По отношение на многогодишната финансова рамка. Безспорно е
най-важната тема и по време на
Кипърското председателство. Тази 11
рамка предопределя финансовите 12
приоритети на Общността и размера на европейските средства, които
ще използват следващите две
български правителства, поради
което има и първостепенно значение по време на Кипърското председателство. Върху тази тема следва да бъде поставен фокусът и на
българските позиции. Вместо това
ние откриваме една доста пасивна
позиция. Тя включва преди всичко
предложението на водещите страни
донори за намаляване на бюджета
на Европейския съюз и не защитава активно запазването на средства по водещи за България приоритетни политики.
Пример: при най-важната за
България структурна политика –
кохезионната политика, откриваме
какво не се подкрепя от правителството. Правилно не подкрепяме
хоризонтален таван от 2,5 от брутния вътрешен продукт. Също така
правилно не подкрепяме и създаването на допълнителен таван на
средствата – така наречената обратна предпазна мрежа, но какво
всъщност подкрепяме и какво точно искаме – не е ясно. Как да
разберат нашите партньори и Евро-
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пейската комисия?!
Още един пример. Защо не
подкрепяме възможността за временно увеличаване на съфинансирането от европейските фондове за
държавите, прилагащи програми за
финансова подкрепа? Защото се
ръководим от прословутата българска сентенция „И на Вуте да му е
зле!”. Верният подход е да подкрепим тези страни и да търсим подобен смекчен подход и за страни,
които са например с най-ниска
степен на конвергенция, каквато е
и нашата страна. Но дори и да не
успеем, защо да пречим на другите
и как да очакваме от тях подкрепа
по други приоритетни за нас теми,
след като ние не ги подкрепяме в
техните?
Още няколко коментара за Кохезионната политика. Като нов член
нашата страна не стартира добре
при усвояване на европейските
фондове. Въпреки това, в средата
на 2009 г. заемахме места в сре10 дата на класациите на Европейската комисия по степен на усвояване
на фондовете. Оттогава досега устойчиво се смъкнахме до последните места. Сами преценете каква
стойност имат големите приказки
за ускореното усвояване. Ускорено
11 спрямо кого – спрямо нас самите
12 или спрямо другите страни? Верният подход е спрямо другите страни,
но там ускоряване няма, има забавяне. Нещо повече, съществува вече
реална опасност да загубим част от
заделените за страната средства,
защото изтичат сроковете. На този
фон в доклада не формулираме
какви средства искаме за следващия период; какви местни политики
ще подкрепяме с тях; как реализацията на тези политики ще способства за нашето икономическо развитие и социална кохезия; например като аргумент: как това ще
намали емиграцията към развитите
европейски центрове и страни и ще
отслаби натиска върху техния пазар
на труда. И още редица други фактори, с които би могла да се аргументира нашата позиция.
По отношение на искането ни,
което подчерта и премиерът, за
увеличение на помощта за извеждане от експлоатация на старите
ядрени мощности. Българската позиция се свежда до разчитане,
цитирам: „на солидарността на Европейския съюз и настояване за
преразглеждане на сумата при реално отчитане нуждите на държавите членки, спрели значителни ядре-
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ни мощности с политически решения в процеса на присъединяване”.
В същото време сме се съгласили с настояването на Литва първоначалното законодателно предложение на Датското председателство
да се раздели на два инструмента
с идентично съдържание и различно
правно основание съответно за АЕЦ
„Козлодуй” и АЕЦ „Бохунице”, от
една страна, и АЕЦ „Игналина”, от
друга страна.
За сведение, досега винаги за
АЕЦ „Игналина” са издействани
допълнителни средства и винаги са
удовлетворявани тези искания поради един прост аргумент – голямата значимост на тази централа за
латвийската икономика. И ние защо
се отделяме от нея?! Защо сме се
съгласили с латвийското предложение?!
По отношение на евентуално
въвеждане на данък върху финансовите сделки. Тук българската позиция е правилна в глобалните измерения на проблема. Тоест, опасностите за бягство на финансовия
капитал от Европа е реален, ако
бъде въведен този данък. Но да
погледнем и по-прагматично, ако
все пак бъде въведен. В края на
краищата голям финансов бизнес в
България няма от мащабите, каквито цели преследва този данък. Тогава
дали си струват сериозните ни
възражения, които са отбелязани в
доклада, с глобални аргументи, а не
по-прагматичният подход – да си
замълчим? Няма да изгубим, особено ако се намалят вноските на
страната за сметка на постъпленията в общата каса на Общността от
този данък. Тези постъпления няма
да дойдат от нас, ще дойдат от
други страни.
По отношение на общата селскостопанска политика. Преобладаваща част от позициите на правителството са приемливи от гледна точка
на нашия интерес – да не се намаляват средствата, до които ще
имат достъп българските фермери.
В същото време по никакъв начин
не личи ние да участваме в дебата
за бъдещето на общата селскостопанска политика – дебат, който
много оживено се води в рамките
на Общността. Най-често защитата
на нашите интереси се свежда до
отказ от подкрепа на някои нови
предложения, при това не ми се
струва винаги да сме прави. Например не е ясно защо не подкрепяме
предложението 25 на сто от програмите за развитие на селските рай-
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они да се използват за смекчаване
последиците от изменението на
климата? Може би изменението на
климата нас не ни засяга, сами
преценете?! Както и за управлението на земите чрез агроклиматични
мерки. Защото считаме, че подмяната на плочките на селския мегдан
е много по-важно мероприятие,
отколкото хидромелиоративни мерки, които да доведат до по-устойчиво развитие на селското стопанство и по-високи добиви на фермерите? Не го разбирам!
По отношение на наука и иновации. В доклада е отбелязано важното значение за нас от участието
ни в „Хоризонт 2020”. Това ще
позволи, цитирам доклада: „достъп
на български учени до водещи
лаборатории, центрове, достъп до
ноу-хау знания” и така нататък.
Абсолютно правилно. Щеше да бъде
много добре, ако то бе подкрепено
съответно и от местни политики.
Вглеждайки се обаче, ще видим,
че на практика се получава обратното. През последните няколко години най-големите фискални рестрикции се отнасят точно за университетските научни програми и изследователски центрове (не само
университетски). При такъв подход
не е трудно да се прогнозира слабото ни представяне и в тази област. Нашата наука се отдалечава.
Имах още няколко коментара, но
ще спра дотук, за да направя едно
обобщение. Представеният ни доклад е формален в доминиращите
раздели и области. Липсва обвързаност на местни и европейски политики, доколкото въобще са налице
местни политики. В отделни случаи
формираните позиции не защитават
еднозначно нашия интерес. Очевидна е необходимостта от съществена
доработка на темите и позициите.
Надявам се да приемете настоящите коментари откъм тяхната градивна функционалност.
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ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ГЕРБ НЕ ПОСТИГНА ЦЕЛТА –
ЧЛЕНСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ШЕНГЕН

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ
председател на ПГКБ

Уважаеми господин Председател,
уважаеми дами и господа народни
представители, уважаеми господин
Министър!
Наблюдаваме спокойствието в
пленарната зала по време на контрола – нищо не се случва, страстите от вчера са уталожени, няма
емоции и вълнения. Само че искам
да Ви припомня, както и на медиите, и на хората, които гледат
парламентарния контрол, че днес
сме 21 септември 2012 г. Ако се
вярваше на оптимистичните прогнози на управляващите, към днешна
дата вече трябваше да има заключение на Съвета по вътрешни работи на Европейския съюз, който да
реши за членството на България в
Шенгенската зона. В продължение
на три години управляващите от
ГЕРБ заявяваха, че всичко е наред, че това е водещ приоритет на
държавата, лично на министър-председателя, естествено и на министъра на вътрешните работи, и че
Декларация на ПГКБ в Народното
събрание, 21 септември 2012 г.

всички сигнали и притеснения са
без основание. Защото – ние си
вършим работата, преборена е организираната престъпност, корупцията, има доверие в България. И
оставаше по едно време, близо
преди две години, да се измаже
една стена с боя, за да бъдем в
Шенген. Да, ама не!
Минаха три години от управлението на ГЕРБ. България си беше
поставила за цел през март 2011 г.
да бъде пълноправен член на Шенгенското пространство. Това беше
заявено като водещ приоритет на
правителството. Въпросът е, защо
този национален приоритет не се
изпълни към днешна дата и няма
ясна перспектива да се случи до
края на този мандат? Причините са
ясни и видими.
След първоначалното доверие
към партия ГЕРБ, след констатациите на Европейската комисия за
политически устрем в борба с корупцията, организираната престъпност, започнаха да изплуват на
повърхността реалните факти, реалните тенденции в това управление.
Именно поради некомпетентността,
поради развихрянето на контрабандата, организираната престъпност и
несправянето с корупцията за първи
път членството ни в Шенген беше
обвързано с резултатите от проверките в механизма за правосъдие и
вътрешни работи. Това не беше
допускано от предишното правителство, защото това са две различни
теми. Само че сега се случи!
Още през есента на 2010 г.
започнаха да се появяват негативните сигнали – първо, от френския
министър по европейските въпроси,
след това през ноември 2010 г. от
тогавашния френски президент Никола Саркози, който изрази позиция, че трябва не само да се
обвърже членството в Шенген с
мониторинговия доклад на комисията, но и членството в Шенген да
се случи при отпадане на механизма по правосъдие и вътрешни работи.

Как реагира правителството?
Лекомислено – проблем няма, имаме доверие. И всеки следващ сигнал беше подминаван или с усмивка, или с конфронтация с европейски държави, от чиято позиция
зависеше членството на България в
Шенген. Защото пак през есента на
2010 г. Франция, Германия и Холандия официално заявиха позиции за
обвързване на двата механизма –
на членството в Шенген и резултатите на България в правосъдието и
вътрешните работи. Нямаше никаква адекватна реакция.
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Искам да Ви припомня, че членството на България в Шенген беше
приоритет, поне на хартия, на четири вече председателства на Европейския съюз и трябваше, аха,
да се случи, но не се случи. Не се
случи по време на Унгарското пред- 11
седателство, не се случи при Пол- 12
ското председателство, не се случи
при Датското председателство, явно
няма да се случи и при Кипърското
председателство, което тече сега.
Защото въпросът е свален като
несвоевременен и по който няма
съгласие.
Каква е реакцията на правителството? Къде е отговорността на
правителството за всичко това?
Реакцията е мълчание, хвалби. Само
че позата на щраус, заровил главата в пясъка, който смята, че няма
проблем, по никакъв начин не помага на България и на българските
граждани, за които това е важно.
Все пак възниква логичният
въпрос: защо се обвърза Шенген с
борбата
с
организираната
престъпност и корупцията? Защото
след първоначалните окуражаващи
признаци на все повече държави и
институции в Европейския съюз,
стана ясно, че резултати няма,
истински системни резултати, а се
правят показни арести, PR акции.
Но наред с това има огромна селекция и всъщност държавата се
превръща в част от механизма и на
корупцията, и на организираната
престъпност, при това като систе-

Информационен бюлетин на НС на
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ма, която прониква навсякъде, във
всички обществени поръчки, в цялото законодателство.
Неслучайно независими наблюдатели като Института за модерна
политика констатира 80 лобистки
закона, обслужващи конкретни икономически интереси в различни
сектори – закони, гласувани от
мнозинството. Когато има обслужен
интерес, има някой, който е взел
парите, за да може този интерес да
получи печалби.
Много са констатациите, в това
число е последният юлски доклад
на Европейската комисия, който
дава изключително тежки, убийствени политически характеристики.
Един ден преди него вицепремиерът
господин Цветанов обяви, че са
разбити 660 организирани престъпни
групи. Смях в залата! Защото на
следващия ден Европейската комисия каза, че има 12 големи организирани престъпни групи, които
имат оборот близо 2 милиарда лева
годишно и очевидно функционират
необезпокоявани и с покровителство.
Има ли отговор на този въпрос,

поставен от Европейската комисия?
Няма! Няма, защото отговорите
няма да са удобни за правителството и управляващите.
Кой плаща сметката за всичко
това? Сметката плащат обикновените български граждани. Първо, с
невъзможността да се възползват
от предимствата на участието на
България в Шенгенското пространство, да могат да пътуват из цяла
Европа, както вътре в България.
Отговорност за този провал носи
правителството на ГЕРБ – точка.
Това е единственото правителство
от повече от десет години, което не
е постигнало нито една европейска
национална цел. Правителството на
господин Костов постигна началото
на преговорите, правителството на
Сакскобургготски постигна приключване на преговорите за членството
в Европейския съюз, моето правителство постигна пълноправното
членство в Европейския съюз и
отвори възможностите България да
печели от него. Това правителство
какво постигна, след като заявявахте, че имате толкова голяма
европейска подкрепа? Заявявахте,
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но фактите говорят обратното.
Ясно е, че европейската подкрепа вече я няма. По-лошото и подраматичното обаче е, че българските граждани ще платят и всеки
ден плащат сметката затова, че при
това управление монополизацията в
икономиката, облагодетелстването
на близки икономически кръгове и
техните интереси и корупцията станаха истинска държавна политика –
това е тежката констатация.
След като в четири председателства на Европейския съюз не се
постигна членството в Шенген, последният доклад на Европейската
комисия от юли тази година дава
едно заключение: следващият доклад за напредъка на България по
правосъдие и вътрешни работи ще
бъде, след като приключи този
мандат. Това означава само едно:
доверието на Европа в ГЕРБ е
свалено, чакат се избори, чака се
промяна, за да може нещо реално
да се свърши в тази посока.
Благодаря ви за вниманието.
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ЗА ХОДА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
НА ПОЛИТИЧЕСКАТА РЕЗОЛЮЦИЯ
НА 48ия КОНГРЕС НА БСП
„СЪВРЕМЕННАТА КРИЗА И БЪЛГАРИЯ УТРЕ –
ОТГОВОРЪТ НА СОЦИАЛИСТИТЕ: БЪЛГАРИЯ –
НОВА СОЦИАЛНА ДЪРЖАВА”
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ
зам. председател на НС на БСП
На заседанието си на 20
май 2012 г. 48-ият конгрес
на БСП гласува решение, с
което:
• Първо – прие Политическата резолюция „Съвременната криза и България утре
– отговорът на социалистите:
България – нова социална
държава”;
• Второ – възложи на
Националния съвет на партията да организира по-нататъшната разработка и конкретизация на основните постановки на Политическата
резолюция, като отчете и
конгресната дискусия;
• Трето – въз основа на
резолюцията и по-нататъшните разработки Националният
съвет да организира подготовката на кратки и ясни
предизборни послания, разбираеми за всички български граждани.
В изпълнение на решението на Конгреса, на две
свои заседания на 9 и на 23 юни Националният съвет
обсъди и утвърди предмета на дейност и състава на
25 съвета на НС на БСП, групирани в четири основни
блока – социален, икономически, институционален и
финансов. На заседанието на 23 юни председателят
на Националния съвет Сергей Станишев припомни, че
предишните съвети подготвиха голям брой проекти,
които са добра основа за бъдеща управленска програма. Той набеляза и водещите принципи за предстоящата дейност на съветите:
– в съответствие с политико-експертния характер
на съветите основна задача на всеки председател е
да привлече максимално широк брой авторитетни
експерти в съответната област, още по-целенасочено
да се търси допълнителен потенциал; чрез свободни
дискусии да се набелязват верните управленски решения;
– основна функция на съветите е и постоянното
——————————————————————
Доклад пред НС на БСП на заседанието му,
проведено на 27 октомври 2012 г.

наблюдение на сегашното
управление, реакцията с
позиции и подготовката на
предложения за въпроси и
дебати в парламента, както
и за извънпарламентарния
контрол чрез пресконференции и публични прояви;
– ключово значение придобива задачата за форму- 13
лиране на нашата предизборна платформа на базата
на конгресните решения въз
основа на нашия анализ на
съвременната криза и перспективата за страната и на
нашата управленска алтер- 11
натива.
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В съответствие с тези
водещи принципи съветите
да съсредоточат дейността
си за изпълнение на следните главни задачи:
– да разработят ясен план
за управленски действия с
конкретни мерки за първите 100 дни след изборите;
– едновременно с това да изготвят управленска
програма за първата година, като се концентрират
върху една-две приоритетни реформи в съответния
сектор, които да дадат практически резултат в края
на периода;
– да утвърдят свои планове за работа с конкретни
срокове и отговорници в изпълнение на основните
принципи и на приоритетните задачи на дейността им
за периода до предстоящите парламентарни избори.
В изпълнение на взетите решения в периода юнисептември бе извършено следното:
- на 26 юни Изпълнителното бюро на НС на БСП
прие решение за организацията и дейността на съветите, с което конкретизира непосредствените им
задачи и структурното им изграждане (ръководства,
отчетност, работни органи). С решението бе определен
и редът за обща координация и насочване на дейността на съветите. За целта бе утвърдена Работна група
с председател Сергей Станишев, включваща ръководителите на водещите съвети по четирите проблемни
блока. Бяха определени и експертите от отделите
„Секторни политики” и „Анализи и медийни политики”,
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които да подпомагат дейността на съветите;
- на 11 юли бе проведено пленарно заседание на
председателите на съветите, на което бе утвърден
план-график за разработката на конкретни теми по
съвети за периода юли 2012 – първо полугодие на 2013
година. Темите следват текста на Политическата
резолюция на 48-ия конгрес, като разработките,
становищата и управленските предложения и проекти
трябва да отговарят на основните идеи, заложени в
нея. На заседанието бе препоръчано при старта на
дейността на съветите да се ползват Годишният
доклад на Министерския съвет за състоянието на
националната сигурност за 2011 г. (като текстът,
внесен в парламента, бе предоставен на председателите), както и отчетите и докладите на правителството
по държавния бюджет и по бюджетите на здравната
каса и на държавното обществено осигуряване;
- през август, в изпълнение на задачата за активна
критика на управлението на ГЕРБ, Пресцентърът на
БСП организира поредица от пресконференции с прякото участие на ръководителите на редица съвети по
актуални въпроси от дневния ред на обществото –
енергетиката, земеделието, транспорта, регионалната
политика. Медийните изяви на представителите на
партията през посочения период имаха определен
положителен за БСП отзвук в публичното пространство.

В изпълнение на приетия план-график, в периода
юли-септември в Изпълнителното бюро и в Националния съвет бяха разгледани няколко първоначални
разработки и позиции:
- в Изпълнителното бюро: от Съвета по членство
11 в ЕС - по съобразяването на националните програми
12 с европейските норми (като първи етап от изпълнение
на задачата за синхронизиране на секторните политики на БСП с европейските програми и стратегии);
от Съвета по енергетика – информация по проекта
„АЕЦ „Белене”; от Съвета по младежка политика –
информация за младежката безработица; от Съвета по
социална и демографска политика – по политиката за
насърчаване на отговорно майчинство и родителство.
По-нататъшната работа по материалите следва да се
съсредоточи по обосновката на конкретни управленски
мерки и на структурни реформи в съответните сектори;
- на заседанието на Националния съвет на БСП на
15 септември т.г. бе обсъден Тезис за оценка на
политиката на ГЕРБ в управлението на държавната
собственост и приватизацията, представен от Съвета
по управление на публичната собственост и насърчаване на кооперирането. Работата по посочената тема,
както и дискусията по тезисния материал на самото
заседание на Националния съвет, отразяват сложността на разработката на позиции и предложения по
проблеми с първостепенно принципно значение, както
и необходимостта от ясна ориентация в по-нататъшната работа по изпълнение на Политическата резолюция
на 48-ия конгрес на партията.
В предстоящия период до края на годината и през
първото полугодие на 2013 г. съветите следва максимално да активизират дейността си в изпълнение на
главната политическа задача, произтичаща от конгресната резолюция - обосновката на нова стратегическа алтернатива за развитието на България като
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съвременна социална държава. За целта е целесъобразно да се обсъдят следните предложения за решения на ръководните органи на партията:
1. Да се обсъди и утвърди концептуална рамка на
политическия проект на БСП за развитието на България като нова социална държава. Такава рамка е
необходима за работата на отделните съвети като
принципна основа за мерките и реформите, които
предлагат, както и като ориентир за контекста, в който
съответната разработка следва да се впише (прилага
се проект на такава рамка).
2. Да се организира дискусия по линия на Комисията по идейното и програмното развитие на БСП по
принципните въпроси на същността на социалната
държава като алтернатива на неолибералния модел,
както и на конкретните насоки на политическата
дейност за реализацията на такава алтернатива в
България днес. Проведеното на 12 септември т.г. първо
заседание на тази Комисия отново показа необходимостта от постигане на принципна яснота относно
съдържанието на Политическата резолюция на 48-ия
конгрес като верния ляв проект за България на
сегашния етап от развитието на страната.
3. Да се осигури пълен синхрон между дейността
на съветите и работата на представителите на партията в парламента. Ръководството на парламентарната група ежеседмично да заседава с членовете на
Работната група за подпомагане дейността на съветите с цел текущата дейност на последните пряко да
осигурява внасянето на законодателни инициативи и
на въпроси и питания по линия на парламентарния
контрол, които отразяват политиката и позициите на
БСП, съответстващи на конгресните решения.
4. Да се организира приоритетно изготвянето на
проекта на БСП за алтернативен държавен бюджет за
следващата година, който да отразява предлаганата
от партията нова посока за развитието на страната.
За целта Съветът по бюджетна и данъчна политика,
публични разходи и контрол да изготви рамкова
позиция, включваща предложенията на останалите
съвети, която да бъде обсъдена в Националния съвет
на партията до края на октомври т.г.
5. Да се проведат мероприятия за свързване на
работата на съветите с дейността на партията по
области и общини, като за целта се организират
изнесени заседания на съветите по места в зависимост от актуалните въпроси в съответния район.
Приоритетно да се проведе среща с кметовете, излъчени или подкрепени от партията, по въпросите от
непосредствено значение по линия на местното самоуправление.
В оперативен план е необходимо допълнително да
се усъвършенства текущата координация на дейността
на съветите, както и спазването на сроковете за
изпълнение на поставените задачи.
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БЪЛГАРИЯ – НОВА СОЦИАЛНА ДЪРЖАВА
ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ПРОЕКТ НА БСП
(КОНЦЕПТУАЛНА РАМКА)
Промяната, която предлагаме, е: смяна на неолибералния модел
със социалната алтернатива – човешко развитие за достоен
живот на всеки и на всички (Програмата на БСП „За България –
свободни граждани; справедлива държава; солидарно общество”)
Нашата заявка за алтернатива е ясна – левият проект за
социална държава. (Политическата резолюция на 48-ия конгрес на БСП
„Съвременната криза и България утре – отговорът на социалистите:
България – нова социална държава”)

ДЪРЖАВАТА
Силни власти за добро управление
На сегашния етап отдаваме приоритет на необходимостта да се осигури добро управление за
гражданите. Социалната държава, която си поставяме за цел да градим, трябва да бъде в състояние
да предотвратява формирането на монополно високи цени на основни продукти и услуги, като хранителните стоки, горивата, комуникационните
услуги и др.; да поддържа и развива преки връзки
между образованието, иновациите и бизнеса; да
защитава стратегическите интереси на обществото в сектори като енергетиката, селското
стопанство, опазването на околната среда, високите технологии и външноикономическите отношения (от Програмата на БСП „За България”).
Нужни са силни публични власти по цялата
демократична верига от местно, регионално и
национално ниво на управлението на ЕС. Заедно те
опазват публичните блага, гарантират общите
интереси и насърчават справедливостта и солидарността в обществата. Доброто управление, върховенството на закона, отчетността и прозрачността са стълбовете на силните обществени институции (от Декларацията за принципите на ПЕС)
Приоритети:
Ускорено въвеждане на електронни публични
услуги и сериозна административна реформа.
(10-те приоритета са приети с Решението на 48-ия
конгрес по Политическия доклад „За състоянието на
страната и задачите на БСП”).
1. Комплексни действия за организирането и провеждането на избори като неподправен израз на
волята на избирателя – основа за излъчване на
парламент, правителство и власти с необходимото
обществено доверие. СЗСВБПК, Мл. Червеняков –
декември.
2. Всеобхватна реформа на институционалните
структури и на
държавната администрация, като се започне от
Народното събрание. Формиране на органи и служби
————————————————
Приета от НС на БСП с решение от
27 октомври 2012 г.

с прякото участие на гражданските инициативи. СДОАЕПГУ, Ч. Георгиев – декември.
3.Развитие на информационно-комуникационни мрежи, гарантиращи сигурност, надеждност и скорост по
последните международни стандарти. СИОСМС, Ю.
Асланов – I пг. 2013 г.
15
4. Категоричен отпор срещу повсеместната корупция, както и срещу разбирането за нея като неизбежен спътник на демокрацията. Създаване на бариери
срещу „проектите на интереса”, подменящи морала в
политиката. СЗСВПБК, Мл. Червеняков – декември.
5. Безапелационна борба срещу „мутренския” тип
управление, изтласкване на грубиянската демонстра- 11
ция на „правото на силата” от улицата, както и на 12
подигравката със закон и справедливост от властимащите. СОРПУБА, М. Миков - декември.
6. Развитие на 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 и при
надеждна защита срещу всякакъв род дискриминация.
СПЧГОВ, В. Дърева – I пг 2013 г.
7. Широко обществено обсъждане и съгласуване на
основни параметри за функционирането на медиите и
развитието на медийната среда, които защитават
медийната свобода от покупко-продажбата на съвест.
СМППИ, Ил. Йотова - декември.
8. Развитие на пълноправни и дееспособни общини,
които са в състояние да решават проблемите на
гражданите. СРПТДМС, Д. Михалевски - декември.
9. Цялостно развитие на България като „държава
на духа”. Програми за развитието и разпространението
на българската култура като постоянен спътник в
ежедневието и водеща доминанта в празниците. СКДР,
Ст. Данаилов – I пг 2013 г.
10. Съобразяване на националните програми и
планове с европейските норми с оглед постигане на
параметрите на стратегията „Европа 2020”. СЧЕСНПЕФ,
Ат. Папаризов - юли.
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ОБЩЕСТВОТО
Равни права с еднакви отговорности
За нас на първо място стои задачата да осигурим условия за развитието на обществото въз
основа на ценностите и принципите на хуманността и солидарността. Това означава да
формираме общество, в което не парите, а политиката определят шансовете за достоен живот,
последователно да ограничаваме и изолираме пазарния натиск в политиката и държавното управление
(от Програмата на БСП „За България”).
Нашата обновена визия за солидарност е съвместна инвестиция в нашето общо бъдеще. Тя означава трайна справедливост и солидарност между
поколенията. Означава ние да запазим планетата,
да закриляме възрастните и да инвестираме в
младите. Достъпът до всеобщо безплатно образование е повратната точка в усилията ни нашите
деца и внуци да имат нужните средства за своята
еманципация (от Декларацията за принципите на ПЕС).
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Приоритети:
Програма за приоритетно развитие на науката и висшето образование.
Обсъждане на цялостна промяна на здравния
модел. Въвеждане на данъчен модел за финансиране на системата на здравеопазване.
Отмяна на пенсионната реформа и връщане
на предишните норми за възраст при пенсиониране.

1. Осигуряване на пълен обхват и безплатно обу11
12 чение на децата от предучилищна възраст до завършване на средно образование и съкращаване на отпада-

щите от училище до под 10%. СНОИК, В. Добрева септември.
2. Развитие на социалната функция на държавата
за равен достъп до висше образование, за системи
за професионална квалификация и за учение през
целия живот. Нов подем на националните академични
центрове. СНОИК, В. Добрева – I пг 2013 г.
3. Приоритетно гарантиране на качествено и надеждно майчинско и детско здравеопазване, включващо достъпна стоматологична грижа за всички на
възраст до 18 години. СЗ, Ем. Райнов - септември.
4. Целенасочена държавна политика за стимулиране на отговорно майчинство и родителство за възпитание и отглеждане на здраво и подготвено поколение.
ССДПЗЦД, Др. Стойнев – септември.
5. Изграждане на нова социално-ориентирана здравна система с превес на профилактиката. СЗ, Ем.
Райнов – I пг 2013 г.
6. Национална програма „Здрав дух в здраво тяло”
за развитието на жизнена нация. ССЗЖХНП, Г. Мърков
– I пг 2013 г.
7. Развитие на нови възможности за жените да се
учат и работят в условията на грижи за децата и
подрастващите, както и за равноправно включване на
жени в структурите, решаващи за развитието на
страната. ССДПЗЦД, Др. Стойнев – I пг 2013 г.
8. Коренно осъвременяване на програмите за социално включване, за активно обучение и привличане
на работа на ромите. Активна политика на интегриране
на етнически и религиозни общности в българското
общество. СЕИТ, – септември.

ИКОНОМИКАТА
Индустриално развитие за достойна работа
Конкретен израз на програмиране на икономиката
трябва да станат ясно дефинирани индустриална
и експортна политика. Чрез тях да се осигури
генерирането на високи нива на добавена стойност
в индустриалния сектор, в частност в преработващата промишленост и в производството
на електроенергия от традиционни и от възобновяеми енергийни източници, а в сектора на
услугите – в сферите на информационните
технологии и туризма (от Програмата на БСП „За
България”).
Достойният труд е крайъгълният камък в
стремежа да гарантираме, че хората ще градят
собствената си съдба. За да осигурим еманципацията на гражданите и да им върнем чувството за
достойнство, е нужно най-вече да придадем реално
значение, реална стойност и последователност на
труда в живота (от Декларацията за принципите на
ПЕС).

Насърчаване и стимулиране на предприятия
за откриване на нови работни места.
Държавно участие в инвестициите за създаване и привличане на високотехнологични производства.
Програма за възраждане и насърчаване на
земеделските, трудово-производителните и потребителските кооперации.
1. Приоритетни действия на държавата като отговорен стопанин, насочени към пълна „инвентаризация”
на публичната собственост и за предприемане на
мерки за възстановяване на неправомерно отнети
права и имущество. Съхраняване и развитие на публичната собственост, отказ от приватизация без
обективна необходимост. СУПСНК, П. Димитров –
октомври.
2. Приоритетна стратегия за насърчаване на различните видове кооперации като перспективна форма
за стопанска дейност и социален напредък. ССГСРСР,
Св. Бъчварова; СУПСНК, П. Димитров – октомври.
Приоритети:
3. Развитие на енергетиката както при рязко
Рестартиране на проекта за АЕЦ „Беле- снижаване на енергоемкостта, така и чрез паралелна
модернизация на енергопроизводството и снабдяванене”.
Финансови стимули за учение и първа ра- то. Цялостно гарантиране на публичния интерес в
енергийния отрасъл. СЕЕР, Я. Куюмджиев – ноември.
бота на завършилите образованието си.
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4. Реализиране на проекта за АЕЦ „Белене”, както
и на 7-и и 8-и блок на АЕЦ „Козлодуй”. СЕЕР,
Я. Куюмджиев - юли.
5. Създаване на Агенция 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. СИЕПИТ, Р.
Овчаров – I пг 2013 г.
6. Създаване на Агенция за земята, която да спре
със законови средства по-нататъшното раздробяване
на земята и да реализира стратегия за комасация,
създаваща условия за ефективно земеделие и гаранции за продоволствената сигурност на страната.
Цялостна стратегия, осигуряваща съхранението и
възпроизводството на земята като особено национално богатство под специалната защита на държавата
и обществото. ССГСРСР, Св. Бъчварова – ноември.
7. Осигуряването на гаранции 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. СМПМД, Р. Кьосева
- юли.
8. Правила за „гъвкава сигурност” на работната сила
при съхранено заплащане – освобождаване при налагащо се престрктуриране в съчетание с активни мерки
за пренасочване към незаети или създаващи се
работни места. ССДПЗЦД, Др. Стойнев – ноември.
9. 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. Срочно
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възстановяване на пазарните принципи в икономиката
и борба с монополите като необходима среда за ръст
на
конкурентоспособността.
СИЕПИТ,
Р. Овчаров – октомври.
10. Активна държавна политика за подкрепа на
вътрешното търсене, на експортната експанзия и на
инвестирането и реинвестирането в дълготрайни активи в печеливши отрасли и дейности. СИЕПИТ, Р.
Овчаров - октомври.
11. Незабавен ръст на заплатите чрез увеличаване
на дела на фонд работна заплата в брутния вътрешен
продукт, осигурено с помощта на тристранното сътрудничество при гарантирана равнопоставеност между
синдикати и работодатели с активната подкрепа на
държавата. Актуализация на пенсиите и социалните
плащания. ССДПЗЦД, Др. Стойнев - ноември.
12. 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. Повишаване на резултатите за хората от оползотворяване на богатствата на страната. СИЕПИТ, Р. Овчаров – ноември.
13. Разработка на програми и проекти на зелената
икономика, представляващи интегрална част от цялостна индустриална стратегия, които насърчават изпреварващи темпове на развитие и по-висока конкурентоспособност. СЗИОСКП, Г. Божинов – ноември.
14. Изграждане на модерна транспортна инфраструктура, балансирано развитие на пътната мрежа и
ускорено оздравяване на железопътния транспорт
като водещ елемент на комплексна транспортна стратегия. СТТСИ, П. Мутафчиев – октомври.

СИГУРНОСТТА
Колективна сигурност и стратегически партньорства
Изграждането на съвременна отбранителна система в
контекста на пълноценно членство в НАТО. СНСО, А.
Найденов - декември.
2. Развитие на нова динамика в стратегическото
партньорство и взаимоотношения с новите центрове
на динамичен растеж и развитие – с Руската федерация, както и с Република Турция, Китай, Индия,
Бразилия. СНСО, А. Найденов – I пг 2013 г.
3. Активна политика на България на Балканите и
в Черноморския регион в полза на мира, добросъседството и сътрудничеството. Защита на националните интереси в отношенията със съседните страни,
в т.ч. отстояването на историческата истина и защитата на имуществените интереси на бежанците от
Източна Тракия и Мала Азия. СВППД, Кр. Вигенин –
I пг 2013 г.
4. Активни действия за формулиране на европейските норми и параметри като опори на европейския
1. Изграждане на работеща система, гарантираща социален модел на новото столетие, благоприятстващ
приемането на национално-отговорни решения по стра- догонващото развитие на страни като България.
тегическите въпроси на сигурността на страната. СЧЕСНПЕФ, Ат. Папаризов – I пг 2013 г.
За нас приоритетно значение имат развитието
и утвърждаването на действена система за колективна сигурност на глобално равнище, в основата на която се намира, реформирана и дееспособна, Организацията на обединените нации.
Системата на ООН следва да интегрира многостранните институции и програми за овладяване на
главните рискове пред съвременното човечество –
бедността, гладът, болестите, природните бедствия и климатичните промени, както и международните престъпни мрежи, безвластието в разпадащите се държави (от Програмата на БСП „За България”).
Нашето споделено самочувствие в обществото
гарантира споделената ни сигурност. Свободното,
мирно и справедливо общество е обществото, в
което хората се чувстват сигурни през целия си
живот (от Декларацията за принципите на ПЕС).
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ФИНАНСИТЕ
Стабилен бюджет за догонващо развитие
Паралелно с нарастването на конкурентността
на икономиката и укрепване на данъчната система
и другите приходоизточници на бюджета, трябва
да отпада и практиката на програмирани превишения на приходите над разходите, да се преминава
към поддържане на широко балансиран бюджет с
необходимите резерви и ясно разпределение на
разходите в съответствие със законово закрепени
национални приоритети (от Програмата на БСП „За
България ....“).
Ясният принцип в Европа е, че само солидарна
икономика, основана на повече работни места и подобри публични финанси, е в състояние да доведе до
успех хората в Европа в бъдеще. Като първи приоритет всички държави-членки трябва, като част
от общия европейски подход, да насърчават балансирана и стабилна икономика, като избягват прекомерния дефицит, докато в същото време създават
растеж и по-добра заетост (от Общата политическа
резолюция на ПЕС от 24 ноември 2011 г.).

18

най-ниските доходи.
1. Гарантиране на бюджетните приходи чрез събиране на всички дължими данъци и плащания към
бюджета, в т.ч. плащания по приватизационни, концесионни и други договори с предмет публична държавна собственост. Утвърждаване на програмираното
бюджетиране на разходната част по ясно определени
приоритети въз основа на задължителни програми за
преструктуриране на бюджетните системи. СБДППРК,
Пл. Орешарски - октомври.
2. Провеждане на данъчна реформа, основана на
прогресивното облагане на доходите, както и включваща намаляване на косвеното за сметка на прякото
данъчно облагане и увеличеното облагане на доходите
от капитал и на потреблението лукс. СБДППРК, Пл.
Орешарски – декември.
3. Осигуряване на устойчив баланс на консолидирания бюджет на страната като задължително условие
за догонващо развитие и постигане на европейските
стандарти за стабилност и конкурентоспособност.
СБДППРК, Пл. Орешарски – септември.

Приоритети:
Данъчна реформа, предвиждаща замяна на
пропорционалното с прогресивното облагане при
определен праг за освобождаване от данък на
Стратегията за човешко развитие, която предлагаме за развитието на България в перспектива, може да има успех само въз основа
на широко съгласие в обществото около водещите приоритети за
високо качество на образование, широкодостъпно здравеопазване и
достоен стандарт на живот. Затова ние ще търсим активния
социален диалог и политическо взаимодействие с всички участници
в обществения и политическия живот на страната, споделящи тези
цели (от Програмата на БСП „За България”).

11
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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 (от Политическата
резолюция на 48 конгрес на БСП).
Просто и ясно нашият политически проект се гради на пет „стълба”:
· Държавата – силни власти за добро управление!
· Обществото – равни права с еднакви отговорности!
· Икономиката – индустриално развитие за достойна работа!
· Сигурността – колективна сигурност и стратегически партньорства!
· Финансите – стабилен бюджет за догонващо развитие!
27 октомври 2012 г.
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ЗА ПОЛИТИКАТА НА ГЕРБ В УПРАВЛЕНИЕТО
НА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ
И ПРИВАТИЗАЦИЯТА
ПЕТЪР ДИМИТРОВ
председател на Съвета на НС на БСП по управление на публичната
собственост и насърчаване на кооперирането
Другари,
Подготовката на материала „За оценка на политиката
на ГЕРБ в управлението на
държавната собственост и
приватизацията“ произтича от
Политическата резолюция на
48-ия конгрес на БСП, където
изрично е поставена задачата
да се утвърди ролята на
държавата в правата й 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 на обществото.
Материалът е подготвен
като тезис по една проста
причина. Направихме опит за
краткото време, с което разполагахме, да прегърнем
необятното, но това се оказа невъзможно. Поставяме
примерно въпроса за ВиК-тата, няма я държавната
собственост от сферата на регионалното развитие.
Няма ги данните за МНО, за МВР, за Външно
министерство. Затова го направихме като тезис, с
изричната уговорка практически всички съвети на
Националния съвет на БСП да се включат в обработката на материалите и за един кратък период лявата
партия на България да има ясна концепция по отношение на държавната собственост: какво има, какво
ще наследим от сегашното управление и какво се
готвим да правим с тази собственост.
Тезисът започва с въпроса за неефективното управление от ГЕРБ на държавната собственост. ГЕРБ
менажира държавната собственост. Не някой друг, те
са тези, които трябва да управляват и те носят
отговорността за нейната ефективност. От тази гледна
точка изводът е категоричен: ГЕРБ не само че не се
справя с тази задача. Той съзнателно или поради
некомпетентност, или поради липса на образование,
на квалификация, на ценности, ако щете, на обща
култура, води държавната собственост към разруха.
Няма нито една сфера, в която ГЕРБ да има някакъв
успех в умножаването и модернизацията на държав———————
Доклад на заседанието на НС на БСП,
проведено на 15 септември 2012 г.

ната собственост.
Особено тревожно е състоянието в енергетиката, която
засяга абсолютно всички
българи и целия бизнес на
България. Задълженията на
НЕК през полугодието на
тази година са за 1 милиард
и 140 милиона лева. Това е
НЕК, който доставя електроенергия на всеки българин,
на всяко българско семейство, на бизнеса в България.
Подобна е ситуацията с дру- 19
гия ключов играч в енергетиката. Загубите на „Булгаргаз“
само за първото полугодие
на тази година са 142 млн.
лева. И това не са загуби от
дейност на „Булгаргаз“, тъй
като той няма дейност. „Бул- 11
гаргаз“ плаща на входа и 12
получава парите на изхода,
препродавайки този газ. Това
е работата на „Булгаргаз“. И с тази „работа” да изгубиш
142 милиона лева, има една причина - това е ДКЕВР,
който по нареждане на премиера и министъра на
икономиката играе с цените. Тоест с популистки цели
цените не се увеличават с толкова, с колкото се
увеличават на входа и „Булгаргаз“ купува по-скъпо,
а продава по-евтино. Тези 142 млн. лева са влезли
в нечии частни джобове, тъй като, повтарям, „Булгаргаз“ си плаща газа по реалната цена, а я продава по
по-ниска цена на корпоративни потребители.
Трагично е положението в транспортния сектор,
„Български пощи“, продажбите на пощенски услуги са
намалели с 95% за полугодието. Летище „София“ продажбите падат с 3,5%, печалбата с 11%. Пристанище „Бургас“ - приходите падат с 16%. НКЖИ пътническите превози са спаднали с 22% за полугодието, а товарните са спаднали с 12,5%. Драматично
е положението в холдинг БДЖ, където превозените
пътници от 34 милиона при нашето управление са
намалели на 29 милиона през миналата година, а
обещанието на управляващите е да ги доведе до 2627 милиона. Тоест с 10 милиона горе-долу се очаква
да намалеят пътниците. Орязва се броят на влаковете
и броят на вагоните в състава им, като по много
дестинации пътниците пътуват прави. Картина, която
беше забравена в България и е характерна за други
дестинации на света. За първи път в историята на
БДЖ са спрени спалните вагони. Тази година курортният ни сезон мина без спални вагони. Отменят се
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пътувания на влакове в последния момент, билетите
са продадени. Отивайки на гарата, хората чак тогава
научават, че пътуването ще бъде отменено. Разпродават резервни части. По-нататъшните действия на
БДЖ също са фрапиращи - съкращаване на персонала
от 14 хиляди на 7 хиляди през следващите години;
съкращаване на вагонния парк и на локомотивите
наполовина. Знаете, че в отрасъла се поддържа
постоянна стачна готовност.
Само две думи ще кажа за здравеопазването.
Правителството на Сергей Станишев за четири години
управление инвестира капитални вложения в здравеопазването за 600 милиона лева.
Какви са капиталните вложения на това управление? През 2010 г. са 0 лева. През 2011 г. са 8 милиона
и 100 хиляди лева. И около 240 милиона европейски
пари са в процес на усвояване, но не е сигурно дали
ще бъдат усвоени. Тоест ако съберем всичко, ще се
получи 248 милиона лева, ако усвоят европейските
пари, срещу 600 милиона лева, които е изразходвало
правителството на Сергей Станишев.
В селското стопанство картината също е интересна. Държавната земя е 2 милиона 243 хиляди декара.
Почти всички се стопанисват от една фирма, но от
тази земя реално се стопанисват само 900 хиляди дка.
Парадоксалното е, че за 1 милион и 300 хиляди дка
20 няма никаква информация. Нашите депутати напразно
задават въпроси - няма информация къде е тази земя,
какво се случва с нея. Най-вероятно пустее, но е
възможен и обратният вариант, някой да я обработва
и да печели от нея. Особено скандално беше, че
Министерството на земеделието „продаде“ чрез търгове срещу компенсаторни бонове 154 хил. дка земя от
11 Държавния поземлен фонд във всички райони на
12 страната. По информация от местните структури на
БСП това са земи край курорти, изключително атрактивни земи, които след това ще бъдат препроданени.
Така че фирмите, близки до ГЕРБ, снабдили се с
компенсаторки благодарение на личната информация,
не сега, в бъдеще ще спечелят милиони и милиарди
от този подарък, който им направи ГЕРБ.
Вторият раздел на тезиса засяга приватизацията
и следприватизационния контрол. В началото на
мандата на ГЕРБ изглеждаше, че темата е изчерпана,
тъй като онова, което трябва да се продава, почти
беше продадено. 99,9% според оценката на Световната банка от 1995 г. вече бяха продадени. Изглеждаше, че ГЕРБ има само един вариант - да сложи
ударението върху следприватизационния контрол, върху
контрола на съмнителни сделки и евентуално да
въздаде справедливост на ограбените чрез несправедливи сделки.
Разбира се, че нищо такова не се случи. Да сте
чули някой приватизационен милионер да е наказан?
Да му е взето нещо? Някоя сделка да е анулирана
или да е обявена за нищожна? Тоест и в тази сфера
е валидна всеобщата картина, при която се повтаря
как миналите са виновни за всичко, което се случва,
но няма никакви практически действия за въздаване
на справедливост.
Какви са основните изводи, които ви предлагаме
в рамките на този тезис?
На първо място, това е неефективното управление на държавната собственост, което реализира
ГЕРБ, и един безогледен лобизъм и използване на
държавната собственост за частни интереси. Като
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започнете от търговете за земеделска земя, минете
през подаръците чрез Закона за горите, приватизационните продажби на един купувач и т.н.
Вторият извод е провеждане на бюджетна
политика чрез използване на държавните предприятия и търговските дружества. Тоест събират се
пари за запълване на дупки в бюджета. За тези три
години управление на ГЕРБ от държавните дружества
са събрани 630 млн.лв. На практика беше иззета
цялата печалба на държавните предприятия и дружества. Нещо повече, посегна се и на неразпределената
печалба за минали години. Всички тези 630 млн.
отидоха за прикриване на некадърността на управляващите, така че те да изглеждат по-добре в очите на
хората.
Третият извод - популистки опити за провеждане на социална политика чрез задържане цените
на държавните дружества. Преди всичко това са
НЕК и „Булгаргаз“, в резултат на което рязко се
влоши финансовото им състояние. На практика и НЕК,
и „Булгаргаз“ са в несъстоятелност.
Четвърто - приватизация на безценица по време
на криза. Според оценка на експертите държавата е
изгубила най-малко 1 млрд. лв. от занижени приватизационни оценки. Експертите твърдят, че оценката на
„Булгартабак“ е занижена най-малко с 500 млн.лв., на
„Техноекспортстрой“ и „Промишлено строителство“ с
около 200 млн. лв. На миноритарните дялове на ЕРПтата - около 300 млн.лв. И общо, повтарям, се
получава една сума от около 1 млрд. лв.
Пети извод. По закон средствата от приватизация
трябваше да постъпват в Сребърния фонд. Знаете
колко сълзи проля господин премиерът за стабилността на Сребърния фонд, знаете как вдигнаха възрастта.
И всичко това се обясняваше, че се прави в името
на пенсионерите и стабилността на пенсионната система. 440 млн.лв. от приватизацията трябваше да
влязат в Сребърния фонд. В буквалния смисъл на
думата управляващите ги откраднаха от пенсионерите, от пенсионната система, и ги хвърлиха също в
дупки в бюджета.
Шести извод - хаос в следприватизационния
процес. Тук картината също е изключително пъстра.
Губят се документи за приватизацията на 2500 приватизирани обекта. Разбирате каква безотговорност.
Държавата в момента не е събрала около 500 млн.лв.,
които са й присъдени от съд за неизпълнение на
приватизационни ангажименти. И бавно, и мудно
протичат исковите производства по отношение на
изпълнение на приватизационни задължения, където
размерът на държавните претенции също е около 500
млн.лв.
Седмият извод - най-негативните резултати от
приватизационната политика се свеждат до няколко
неща: незапазване и неразкриване на нови работни
места в повечето приватизирани обекти; липса на
значими инвестиционни програми за модернизация на обектите; загуба на извоювани пазарни
позиции в страната и в чужбина; задълбочаване
на деиндустриализацията на страната и повишаване на безработицата; задушаване на родното производство и широко отваряне на вратите за внос
на заместващи стоки и услуги по цени много повисоки от местните, което пряко понижава стандарта
на живот на всеки българин.
Имаше доста предложения по този тезис. След
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консултации с много от нашите ръководители на
икономически комисии решихме да сведем предложенията до три основни.
Първото предложение: равнопоставено третиране
на държавната собственост и създаване на условия
за функциониране на собствеността на корпоративна
основа. Не трябва да има разлика между управлението
на държавната собственост и частната собственост.
Това са стопански субекти, които функционират в една
и съща среда и ако условията се различават, то
некадърните ще останат в държавния сектор, а
кадърните ще отиват в частните компании.
Второто предложение е преразглеждане на
философията за цялостно либерализиране на сектора на естествените монополи. Сегашният модел е
порочен, силов и позволява злоупотреби. Необходимо
е формиране на нова концепция за защита на обществения интерес чрез цялостна промяна на работата
на регулаторните органи на основата на принципите
на независимост, прозрачност и представителност.
Във връзка с това ние предлагаме ДКЕВР да се
избира от Народното събрание с 2/3 от гласовете на
народните представители; в ДКЕВР да бъдат представени потребителските организации, синдикатите, организациите на работодателите; всички решения на
ДКЕВР да бъдат публични и достъпни за обществото.
И най-същественото предложение е да се промени
методиката, по която ДКЕВР определя цените. Методиката сега е: харчиш и върху тези разходи ДКЕВР
ти начислява гарантирана печалба, за да не губят
енергийните дружества. По тази причина EVN, който
оперира в Южна и Югоизточна България, има офис
в центъра на София, в сградата на „Славия“. ЧЕЗ също
е в София, бившите ЕОН, понеже „Енергопро“ токущо се появиха, най-напред се бяха настанили в
луксозния Бизнесцентър във Варна, сега се готвят да
ходят на ново място. Там се раздават фантастични
възнаграждения. ДКЕВР не поглежда, а българинът плаща. Цените растат всяко тримесечие и хората
плащат. Нашето предложение е да се смени методиката така, че ако ЕРП-то прави икономия, тя да остава
в дружеството, да не му се изземва. Но да не му
се признават разходи за разкош, тоест философията
да се обърне, за да може да се отиде към друго
отношение към разходите в тези дружества.
И последното, трето предложение засяга Парламентарната група на Коалиция за България. Препоръчваме да предприеме следните политически
действия:
- да внесе в Народното събрание предложение за
приемане на дългосрочна стратегия за управление и
развитие на държавната собственост;
- да внесе искане за спиране на незаконните
приватизационни процедури на БДЖ „Товарни превози“, на военната индустрия „Терем“, ВМЗ - Сопот) и
на миноритарните държавни дялове в ЕРП-тата. Внасяне искания за спешна парламентарна проверка на
приватизационната оценка на АДИС, тъй като според
нас тя е скандално занижена.
Внасяме искания за възлагане менажирането на
държавните предприятия и търговските дружества в
затруднено финансово състояние чрез конкурс на
опитни менажерски екипи. Това са БДЖ, НЕК, ВМЗ
„Сопот“. Внасяне на законодателни предложения, които
да поставят приватизацията във всички сфери, в т.ч.
отбрана, външни работи, здравеопазване и пр., под
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контрола на Агенцията за приватизация. Сега всеки
министър си приватизира и не подлежи на контрол
дори от Агенцията за следприватизационен контрол.
И последната препоръка към групата - осигуряване
на непрекъснат парламентарен контрол върху дейността и ефективността на държавната консолидационна
компания. Мнението е, че тази компания не прави
абсолютно нищо. Тя беше създадена, само за да може
тези 440 млн. от продажбата да не влязат в Сребърния
фонд, а в тази компания и Дянков да ги прибере през
републиканския бюджет. Тази компания на практика
не само че не върши нещо полезно, тя играе само
паразитна роля и естествено струва пари на данъкоплатците.
В заключение, смятам, че първо, решението трябва
да се ориентира към това, че материалът е тезисен,
очертани са съветите, които трябва да работят по него
и в тази насока смятам, че можем да го одобрим.
И второ, да се изготви цялостен проект на БСП
за стопанисване и управление на държавната собственост. В този цялостен проект ние трябва да се
постараем да покажем предимствата на държавата
като по-добър стопанин, като един нормален стопанин,
който в някои ситуации се оказа единствен.
Безспорно предимство на държавната собственост
е, че особено по време на криза тя не слага
ударението върху печалбата, а върху това, че тази 21
дейност трябва да се осъществява, за да се правят
услуги на гражданите, да се пази пазарен дял, да се
пазят работни места и т.н.
В този проект обезателно трябва да направим
инвентаризация на държавната собственост - какво
има, тъй като сега не е ясно. Не можем дори някакво
приблизително число да кажем - богата ли е, бедна 11
ли е нашата държава, с какво разполага? Естествено, 12
че е добре ние като лява партия да кажем какво
смятаме, че трябва да бъде държавно. Да дадем
нашата дефиниция. И най-важният елемент - как
смятаме да го управляваме, като получим властта.
В този материал най-вероятно трябва да има нещо
и за възмездието, което всички българи чакат. Непоносимо беше това разделяне за 22 години на много
малко много богати и много много бедни. Ако лявата
партия не потърси отговора на този въпрос, не мисля,
че ще се намери някой, който да се занимава с него.
Това е задача на почти всички партийни съвети и на
част от партийните комисии. И смятам, че обществото
чака нашия отговор на този въпрос.
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ЗА ОЦЕНКА ПОЛИТИКАТА НА ГЕРБ
В УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНАТА
СОБСТВЕНОСТ И ПРИВАТИЗАЦИЯТА
ТЕЗИС
В Политическата резолюция на 48-ия конгрес на
БСП е поставена задачата „да се утвърди ролята на
държавата в правата й на стопанин на собственика;
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”.
Днес правим първата стъпка към изпълнение на
тази задача, като внасяме в НС на БСП този проект
на тезис за оценка на политиката на ГЕРБ в управлението на държавната собственост и приватизацията.
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I.
НЕЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ ОТ ГЕРБ (разработва се от
Съвета по управление на публичната собственост и
насърчаване на кооперирането (СУПСК) под ръководството на Съвета по експортна политика, индустрия
и туризъм (СЕПИТ):
Провалът на ГЕРБ в управлението на държавната
собственост е съпоставим с провала в управлението
на цялата икономика. ГЕРБ няма нито един важен
проект в стабилизирането и модернизацията на държавната собственост. Бяха провалени проектите за АЕЦ
„Белене”, за нефтопровода „Бургас-Александруполис”,
за газопровода НАБУКО. В латентно състояние е
проектът „Горна Арда”, междусистемните връзки с
Гърция, Турция и Румъния, а проектите за големите
ХЕК по р. Дунав са забравени изцяло. Единственото,
което ГЕРБ прави по отношение на държавните
предприятия и търговски дружества, е да ги “източва”,
да ги води към обезценка и несъстоятелност и продава
за жълти стотинки на свои хора;
За 3 години управление правителството на ГЕРБ
“източи” от държавните предприятия и търговските
дружества над 630 млн. лв. от:
- РВД – 197 млн. лв.;
- БЕХ – 182 млн. лв.;
- “Булгартабак холдинг” – 97 млн. лв.;
- Летище - София – 54 млн. лв.;
- ТЕРЕМ – 17 млн. лв.
- 13 млн. лв. бяха иззети дори от ВиК дружествата,
и т.н.
Парите бяха използвани за запълване на дупки в
републиканския бюджет.
Особено тревожно е състоянието в енергетиката.
Финансовият резултат на НЕК за първото полугодие
на 2012 г. е отрицателен - минус 128 млн. лв.,
докато през същия период на предходната година е
положителен, плюс 49,5 млн. лв. Към 30 юни 2012 г.
———————————————————
Приет от НС на БСП на заседанието,
проведено на 15 септември 2012 г.
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задълженията на НЕК са от порядъка на 1 млрд. и
140 млн. лв. След прекъсването на проекта “Белене”
компанията няма никакви реални шансове да си
възстанови направените разходи по проекта. Ако
международният арбитраж признае за основателен и
иска на “Атомстройекспорт”, финансовото състояние
на НЕК става драматично. Загубите на “Булгаргаз” за
първите шест месеца на тази година възлизат на
минус 142 млн. лева. За сравнение за същия период
на миналата година финансовият резултат на дружеството е плюс 17,5 млн. лв. Загубите не са от
“дейност”, а от занижените цени от ДКЕВР, чрез
които правителството се опитва да прави популистка
социална политика;
В държавните предприятия в транспортния
сектор също се наблюдават трайни тенденции на
влошаване на икономическите резултати и недобро
управление. Това се потвърждава и от
отчетите за полугодието на тази година. Всички
предприятия отчитат по-ниски показатели в сравнение
с първото полугодие на 2011 г. В Български пощи
приходите от продажби за пощенските услуги са 92%
от миналогодишните, а нетната загуба от 3 млн. лв.
се увеличава два пъти. От Летище - София приходите
от продажби спадат с 3,5%, печалбата - с 11%,
самолетодвижението - с 6,4%, въпреки че пътниците
нарастват с 0,7%. В Пристанище - Бургас приходите
спадат с 16%, нетната печалба - от 6 млн.лв на 1,7,
обработените товари - от 1,5 на 1 млн.тона. В РВД
приходите от продажби спадат с 1%, нетната печалба
- от 4,2 на 0,9 млн.лв.
Най-тревожни тенденции се наблюдават в Холдинг
БДЖ. В пътническите превози пътниците намаляват от
34 млн. (при нашето управление) на 29 млн. за 2011
г. с тенденция към 26-27 млн. през 2012 г. В товарните
превози спадът е близо два пъти. За полугодието на
т.г. холдингът отчита продължаващ спад на приходите
от продажби - от 114 на 103 млн.лв. Отчетена е над
9 млн. загуба. Инфраструктурната компания НКЖИ
отчита за полугодието 22% спад за пътническите
превози и 12,5% за товарните.
БДЖ продължава да използва все по-малко и с все
по-леки влакове. Понижи се и продължава да се
влошава качеството на предлаганите транспортни
услуги, включително и с риск за безопасността на
движението. Намали се броят на влаковете и броят
на вагоните в състава им, с което по много дестинации
пътници пътуват прави. За първи път в историята на
БДЖ бяха спрени от движение спалните вагони.
Влакове закъсняват постоянно и не спазват обявените
разписания, в т.ч. и от начална гара, отменят се
пътувания непосредствено преди тръгването. Зачести
спирането на влакове по средата на маршрута поради
повреди. Повсеместно е занижена хигиената в пътническите влакове. На бизнеса се отказват ежедневно
заявени за натоварване вагони - в определени периоди
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до 100 вагона на ден.
Ръководството на БДЖ предприе по своя инициативи и редица действия под името „реформи”, като найфрапиращите от тях са спирането на плановата ремонтна дейност в локомотивните и вагонните депа,
както и обществените поръчки за капитален ремонт
от външни изпълнители. Обществените поръчки се
възобновиха в края на миналата година, но поради
неудачни процедури няма резултати. Организирана е
разпродажба (от депа и складове) на резервни части.
Тази безумна техническа политика доведе до
невъзможност остарелите вагони и локомотиви да
изпълняват и без това свития до минимум график за
движение. По-нататъшните действия на ръководството
на БДЖ също са известни: съкращаване на персонала
от 14 до 7 хиляди през следващите години и съкращаване на вагонния парк и локомотивите наполовина.
Поради масово и безпринципно съкращаване на персонал редовите железничари и техните ръководители
по места са демотивирани. Организираха се поредица
от стачки, поддържа се постоянна стачна готовност.
Всичко това срива технологичната дисциплина,
стопанския авторитет на фирма БДЖ и бъдещето на
предприятието.
·
Отношението на държавата към държавната
собственост в здравния сектор намира израз в
капиталовите разходи на МЗ към областните, университетските и психиатричните болници, към болниците
от рехабилитационния комплекс, домовете за медикосоциални грижи за деца и структурите в спешната
помощ. В голямата си част материалната база на
здравеопазването е амортизирана и далеч от европейските стандарти и не може да предлага качествени
услуги. Непрекъснатата рехабилитиция и обновяване
на материалната база в здравеопазването би трябвало
да е важен ангажимент на държавата.
За четирите години от своя мандат тройната коалиция инвестира в здравеопазването близо 600 млн.
лв. Тук не влизат парите от европейски фондове,
защото през този период се подготвяха договорите по
съответните програми.
През управлението на ГЕРБ инвестициите в здравеопазването са:
- 0 лева през 2010 г.;
- 8 100 000 лв. през 2011 г.;
- около 240 мвлн. лв. по европейски програми (за
целия мандат), чието усвояване е под въпрос.
За целия период на своето управление ГЕРБ ще
инвестира по-малко от половината от средствата,
инвестирани от предходното правителство, като основната част от тях са европейско дарение, а националното участие е символично.
В сектор селско стопанство държавата разполага с 2,243 млн. дка държавна земя - огромна
собственост, която се стопанисва основно от държавната фирма „Земинвест”. От тази земя само 900 хил.
дка са дадени под наем. За останалите 1,3 млн. дка
няма никаква информация. Особено скандално е решението на ГЕРБ да продаде чрез търгове срещу
компенсаторни бонове 154 хил. дка земя от Държавния
поземлен фонд във всички региони. Това е найарогантният подарък, който ГЕРБ прави на „свои”
фирми. Близки до ГЕРБ фирми, разполагащи с предварителна информация и закупили своевременно компенсаторни бонове, ще придобият тези земи на без-
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ценица. Държавата няма да получи нито лев, а хората,
на които са предоставени компенсаторните инструменти, за пореден път ще бъдат излъгани. По информация
от областните структури на БСП земята, която е
заделена, е в особено атрактивни местности и в
бъдеще ще донесе огромни доходи на новите си
собственици.
Паралелно с това МЗХ реализира още няколко
схеми за източване и заграбване на държавна собственост:
- Чрез разбиване на Селскостопанската академия
се цели разграбването на нейните земи, сгради и
имущество;
- По лично разпореждане на министъра на земеделието върви демонтаж на тръбите от напоителните
системи и предаването им за скрап. Върви и престъпното нарязване на скрап на помпените станции по р.
Дунав и на много други места;
- Безотговорно е решението за пълно разбиване на
Агенцията по градушките;
- Продават се чрез търгове ветеринарните лечебници, вместо да се предоставят на ветеринарните
лекари по места и т.н.
II. НЕЕФЕКТИВНА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ (разработва се от
СУДСК съвместно с другите съвети по т. I.):
В началото на мандата на управлението на ГЕРБ
изглеждаше, че потенциалът за приватизация е изчерпан (вече бяха приватизирани 99,9%от всички активи,
подлежащи на приватизация) и правителството ще
премине към нормален режим на стопанисване и
управление на държавната собственост в икономиката, а в приватизацията ударението ще се сложи върху
следприватизационния контрол и въздаването на справедливост на онези, които са се обогатили несправедливо чрез приватизацията.
Нищо подобно не се случи.
Въпреки гръмките обещания за ревизия и възмездие, нито една приватизационна сделка не беше
проверена и ревизирана, нито един „приватизационен”
милионер не беше разследван и наказан. ГЕРБ със
същото настървение като СДС и НДСВ продължи в
буквалния смисъл да преследва държавната собственост и да я заграбва чрез кръгове, приближени до нея.
По тази схема беше приватизиран “Булгартабак”. Пак
по нея върви приватизацията на миноритарните пакети
от акции на електроразпределителните предприятия
(ЕРП), на “Техноекспортстрой”, БДЖ, АДИС и др. Не
се прикриват апетитите на близките до властта да
приватизират РВД, Летище-София, ТЕЦ 2, Булгаргаз
и дори АЕЦ „Козлодуй”. Тихомълком беше приватизиран държавният дял в проекта „Горна Арда” и т.н.
“Новите” моменти в приватизацията на ГЕРБ са
два:
- за първи път има “приватизация” само с един
кандидат. Такова арогантно раздаване на държавна
собственост на свои хора не е имало през всички
години на прехода;
- никой досега не посмя да посегне на държавната
собственост от забранителния списък. ГЕРБ го направи, с което застраши стратегически национални интереси (приватизацията на БДЖ, ВМЗ - Сопот и др.).
За трите години от управлението си ГЕРБ
планира приходи от приватизация и следприватизаци-
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момента не са събрани около 500 млн. лв. Бавно и
мудно протичат исковите производства за неизпълнение на приватизационни задължения, където размерът
на държавните претенциите също е за над 500 млн.
лв.;
Седмо. Най-негативните резултати от приватизационната политика се свеждат до:
незапазване и неразкриване на нови работни
места в повечето приватизирани обекти;
липса на значими инвестиционни програми за
модернизация на обектите;
загуба на извоювани пазарни позиции в страната
и чужбина;
задълбочаване на деиндустриализацията на страната и повишаване на безработицата;
задушаване на родното производство и широко
отваряне на вратите за внос на заместващи стоки и
услуги по цени, много по-високи от местните, което
III. ОСНОВНИ ИЗВОДИ ПО ПОЛИТИКАТА НА пряко понижава стандарта на живот на всеки бългаГЕРБ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНАТА СОБСТ- рин.
ВЕНОСТ И ПРИВАТИЗАЦИЯТА (материалът се готви
от Съвета по собственост)
IV. ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА БСП В СФЕРАТА НА
Първо. Неефективно управление на държавната УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНАТА СОБ-СТВЕНОСТ
собственост. Политиката на правителството на ГЕРБ И ПРИВАТИЗАЦИЯТА (разработва се от СУДСК съвмедоведе редица държавни предприятия и търговски стно с другите съвети по т. I.)
24 дружества до фактическа несъстоятелност (НЕК, “Булгаргаз”, БДЖ, ВМЗ - Сопот и др.). Безогледен лобизъм
1. Равнопоставено третиране на държавната собсти използване на държавната собственост за частни веност. Създаване на условия за функциониране на
интереси (“търговете” за земеделска земя с компен- собствеността на корпоративна основа:
саторки, скандалните “подаръци” чрез Закона за гоВъзлагане управлението на изпаднали в затрудрите, приватизационните продажби на един купувач и нение държавни предприятия и фирми на частни
т.н.);
компании или мениджърски екипи на конкурсно-до11
Второ. Провеждане на бюджетна политика чрез говорна основа;
12 използване на държавните предприятия и търговските
Ограничаване със закон произволното изземване
дружества за събиране на пари за “запълване на на печалбата на държавните предприятия и дружества;
дупки” в бюджета (над 630 млн. лв., събрани от РВД,
Създаване на законови възможности за реалиБЕХ, АЕЦ “Козлодуй”, “Булгартабак”, Летище - София, зация на мениджмънта в държавния сектор, равнопо“Терем” и т.н.).
ставени с тези в частния сектор. Премахване на
Трето. Популистки опити за провеждане на соци- административните държавни ограничения и регулации
ална политика чрез задържане цените на държавните върху стимулирането на работещите в държавните
дружества (НЕК, “Булгаргаз”), в резултат на което предприятия и дружества.
рязко се влошава тяхното финансово състояние;
Четвърто. Приватизация на безценица по време
2. Преразглеждане на философията за цялона криза. Ощетяване на държавата с над 1 млрд. лв. стно либерализиране на сектора на естественисамо от занижени приватизационни оценки (“Булгар- те монополи. Сегашният модел е порочен, силов
табак” – над 500 млн. лв., “Техноекспортстрой” – над и позволява злоупотреби. Формиране на нова
200 млн. лв., миноритарните дялове на ЕРП – над 300 концепция за защита на обществения интерес
млн. лв., и т.н.). Съзнателно „разпарчетосване” на чрез цялостна промяна на работата на регуладържавните ресурси с цел непрозрачна приватизация торните органи на основата на принципите за
(БДЖ, “Булгартабак”, “Техноекспорт-строй” и пр.);
независимост, прозрачност и представителност.
Пето. По закон средствата от приватизация трябва В тази връзка предлагаме:
да постъпват в Сребърния фонд – в подкрепа на
ДКЕВР да се избира от Народното събрание с
стабилността на пенсионната система. Вместо това 2/3 от гласовете на народните представители (незаправителството ги “конфискува” и парите отидоха за висимост от изпълнителната власт);
пробойни в Републиканския бюджет – 440 млн. лв.
В ДКЕВР да бъдат представени потребителските
буквално бяха откраднати от пенсионната система и организации, син-ди-катите, организациите на работопохарчени оперативно, за да прикрият некадърността дателите (представителност);
на управляващите;
Всички решения на ДКЕВР да бъдат публични
Шесто. Хаос в следприватизационния процес, в (прозрачност);
който не се решават продължаващи с години и
Методиката за определяне цените на стоките и
задълбочаващи се проблеми. Независимо от обеща- услугите на естествените монополи да стимулира
нията, че ще бъде изяснен броят на приватизацион- намаляването на разходите (като не се изземват
ните сделки, досега това не е направено. Губят се направените икономии), а не (както е сега) да се
документи за приватизацията на близо 2500 обекта. стимулират по-високите разходи, върху които гаранОт присъдените окончателно в полза на държавата в тирано се начислява по-голям обем печалба.
онен контрол в размер на 780 млн. лв. Реалните
приходи са около 440 млн. Особено показателна за
този процес е 2010 г., когато планираните приходи са
в размер на 200 млн. лв., а реалните - по-малко от
3 млн. лв.
·
Паралелно върви странна вълна на прогонване
на надеждни чужди инвеститори и настаняване на
тяхно място на съмнителни местни групировки. Страната напуснаха такива важни инвеститори като ЕОН,
ЕНЕЛ, ВАЦ, РВЕ и много други.
Премиерът изговори тежки думи срещу приватизацията на ЕРП. В същото време правителството не
направи дори лицемерни усилия да си върне обратно
ЕРП на ЕОН. Нещо повече, то продаде и продължи
да продава миноритарното си участие в тези дружества, с което направи частния монопол в тях недосегаем.
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3. Създаване на самостоятелна инвестиционна компания, която да стопанисва държавните дялове в търговските дружества, да бъде
гарант за генерирането на необходимите ресурси и за успеха на стопанските проекти на
държавата. Пример за такова начинание може да
бъде осигуряването на необходимия ресурс за рестартирането на проекта за АЕЦ „Белене”. Очевидно е, че
в новата ситуация финансовите затруднения на НЕК
няма да позволят той да изиграе успешно ролята си
на водеща страна по проекта. Проектът „Белене” ще
позволи на България да запази и укрепи позициите
си в сферата на ядрената енергетика, ще осигури
пряка заетост по проекта (над 10 000 работни места),
ще стимулира бизнеса не само в Плевенския регион,
но и в цялата страна, ще осигури поръчки за стотици
български фирми.
Сегашната Агенция за приватизация и следприватизационен контрол може да стане поделение на тази
държавна инвестиционна компания.
НС НА БСП ВЪЗЛАГА НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА
ГРУПА НА КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ ДА ПРЕДПРИЕМЕ СЛЕДНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ДЕЙСТВИЯ
(разработва се от СУДСК и ПГКБ):
15 септември 2012 г.
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Внасяне на предложение в НС за приемане на
дългосрочна стратегия за управление и развитие на
държавната собственост;
Внасяне на искания за спиране на незаконните
приватизационни процедури (БДЖ – Товарни превози,
военната индустрия (“Терем”, ВМЗ - Сопот) и на
миноритарните държавни дялове в ЕРП;
Внасяне на искания за спешна парламентарна
проверка на приватизационната оценка на АДИС;
· Внасяне на искания за възлагане менажирането
на държавните предприятия и търговските дружества
в затруднено финансово състояние (БДЖ, НЕК, ВМЗ
- Сопот и др.) чрез конкурс на опитни менажерски
екипи;
Внасяне на законодателни предложения, които да
поставят приватизацията във всички сфери (в т.ч.
отбрана, външни работи, здравеопазване и пр.) под
контрола на АПСПК;
Осигуряване на непрекъснат парламентарен контрол върху дейността и ефективността на Държавната
консолидационна компания.
НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ
НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
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БЪЛГАРИЯ СЕ НУЖДАЕ ОТ ПРОМЯНА
ПОЛИТИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, СОЦИАЛНА
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ
председател на ПГКБ
Както слушах мотивите в подкрепа на
предложения от правителството на г-н Борисов бюджет, се оказва,
че сме задминали една
след друга почти всички страни в ЕС и хората би трябвало да бъдат
доволни в крайна сметка. Така се получава.
Не е ясно, обаче защо
купувате специални
машини за МВР за
разпръскване на демони протести,
26 страции
както се прави в
Гърция.
Впрочем има една
добра новина в този
бюджет - че това е
последният бюджет на
11 г-н Бойко Борисов.
12 Неговото отсъствие тук
от пленарна зала няма
как да снеме отговорността на министърпредседателя за политиката на неговото правителство.
Този бюджет е добър повод да се обобщят резултатите и наследството, което ще остави Бойко Борисов на всички българи. Все пак става дума за
четири години от живота на всеки гражданин в
нашата страна. Какво ще завещае властта, когато
си тръгне през юли следващата година? Преди всичко
трябва да си припомним какво всъщност обещаваха
преди и след изборите. Първо - увеличаване на
доходите и догонване на средноевропейските доходи.
Второ - нови работни места. Трето - справедливост
и грижа за бедните и нуждаещите се. Четвърто увеличена събираемост на приходите в бюджета.
Пето - икономическо развитие, растеж. Шесто фискална стабилност. Седмо - казахте - няма да
вдигаме данъците. Така ли е, това ли бяха обещанията на ГЕРБ? Така е.
Какво се случи в действителност?
Първо - линията на бедността за 2010 г. е 273лв.
на лице от домакинство. При това ниво под прага не
—————————————————————
Изказване в Народното събрание на 8 ноември
2012 г. при първото четене на проекта на
Закон за държавния бюджет на Република
България за 2013 г.
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бедност остават 1 682
000 български граждани. В материални лишения живеят 43% от
хората в
България, а 30%
едва си покриват разходите за жилището.
Осъзнавате ли какво
означава тази статистика? След управлението на г-н Борисов
огромна част от българите ще живеят много
по- бедно, отколкото
преди четири години.
Това е факт. България
се превръща в гето на
бедността в Европа. И
току-що чухме каква е
стратегията за сближаване на доходите със
средноевропейските не да се вдигат нашите, а да спадат доходите на другите. Така
смятате да догоните и
да изравните доходите.
Не става.
Второ - заетостта се срива катастрофално и
българите, които работят и се осигуряват, намаляха
с 386 000 души. Безработицата се удвои - от 6,3%
на 12,4% - един от най- бързите темпове на нарастване
на безработица в целия ЕС. А общо българите без
работа са над 650 000 души. Давате ли си сметка
какво означава тази статистика за всеки един от тези
граждани? Липса на перспектива, отчаяние, унижение
- за него и за неговите близки. А разходите за активна
политика на пазара на труда бяха намалени три пъти.
Не с 3%, не с 30%, а с 300% - от 190 млн. лв. на
73 млн.лв. годишно. Това се предвижда и за следващата година и безработицата няма да намалее, напротив - ще се увеличи.
Трето - пенсионерите трета година преживяват
замразяване на техните пенсии. Фактически се отмени
швейцарското правило за индексация на пенсиите.
Натрупаната инфлация е 12,6% и пропагандната индексация с 9,8%, при това не за всички пенсионери, не
покрива дори инфлацията, да не говорим за специфичните разходи на възрастните хора, които имат друга
потребителска кошница.
Всички социални плащания три години са замразени. И това се предвижда и за 2013г. Нали обещавахте солидарност, справедливост, подкрепа на нуждаещите се? Четири поредни години работещите майки
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получават за отглеждане на дете от 1 до 2 години
само 240лв., при условие че минималната работна
заплата се вдига на 310лв. Всеки месец взимате от
всяка майка на деца в тази възраст по 70лв. Отпадна
обезщетението за дългосрочна безработица.
Повече от 30 социални права и придобивки бяха
отнети по време на мандата на ГЕРБ. Какво означава
това - че вие докарвате вашите бюджетни баланси,
като икономисвате на гърба и за сметка на обикновения българин. Разделихте социалните плащания от
минималната работна заплата и когато се хвалите, че
вдигате минималната работна заплата, няма последица
за тези, които получават социални плащания. Това е
ваше нововъведение, ваша политика.
Спомням си, че в началото обещавахте политика
на много строги икономии на изпълнителната власт.
Министрите щяха да си плащат кафетата сами в
министерствата - днес това звучи като виц. Само за
деветте месеца за тази година правителственият
авиоотряд е похарчил с 1,5 млн.лв. над бюджета за
цялата година. Превърнахте този авиоотряд в лични
превозни средства на МС, не в таксита дори, защото
за тях се плаща, а в собственост - самолета и
вертолетите на Бойко Борисов. Лични - все едно
държавата е негова бащиния и собственост. Това ли
е справедливостта и солидарността в обществото от
страна на властта? Разбира се, че не.
Четвърто - събираемостта на приходите през
всички тези години остава изключително ниска. А
какви обещания валяха? Спомняте ли си - само от
връзването на НАП и Митниците трябваше да дойдат
2 млрд.лв. повече приходи. Само от това, без другите
мерки. Истината е, че за 2013г. планирате данъчните
постъпления като дял от БВП, тоест от всичко, което
България произвежда, да бъде малко над 20% от БВП.
Как стояха нещата преди? Кризисната 2009г. - 21%
от БВП, по- висока събираемост от сега. Да не говорим
за 2008г., която е недостижима мечта за ГЕРБ 23,5%. Къде ви е високата събираемост? Няма я.
Защо се случва това?
Защото има покровителство и на контрабанда, и
на сива икономика. Много ясно личи това и по
приходите на ДДС като дял от БВП - те са намалели
от 2008г. с 18%. Това са източени пари от бюджета
и от хората. Наскоро министър Цветанов направи
забележително самопризнание - че България е оазис
на организираната престъпност. Кой казва това? Найвластовият и силовият човек в държавата - министърът
на вътрешните работи. Той наблюдател на ООН ли е,
или министър на вътрешните работи? Защо България
е оазис на организираната престъпност и защо няма
събираемост? Защото има чадър над същата тази
организираната престъпност. Ако се вярва на вашата
събираемост, българите по време на управлението на
г-н Борисов са намалили пушенето почти наполовина.
Вие шегувате ли се? Кого заблуждавате? Никой не
го вярва. Това са резултатите в тази област.
По отношение на икономическото развитие - не
знам колко планирате растеж - 1,9% или 1,2% постоянно се обърквате. Истината е, че нито един
бюджет досега през тези три години, който сте
планирали, не е изпълнен по начина, по който сте го
планирали и гласували. Дори един беше актуализиран
безпрецедентно от 1997 г. насам. Не умеете да
планирате и да прогнозирате икономическо развитие.
Три пъти г-н Дянков обявяваше края на кризата. Каква
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криза, г-н Дянков? Нали обявихте, че са приключили
кризисните години? Само че кой вярва?
Нито една от вашите антикризисни програми не
проработи, няма резултат. Това е факт. Дори тази,
личната на г-н Борисов, който заяви, че най-голямата
и най-добрата антикризисна програма са арестите.
Само че сеирът хора не храни. Истината е, че вие
смазахте средния и дребния бизнес в България чрез
системен тормоз набези от вашите администрации,
ръководени от ГЕРБ, които се възприемат като башибозуци; чрез неплащане на обществени поръчки;
чрез забавяне и невръщане на ДДС към фирмите; чрез
нагласени конкурси за обществени поръчки. Държавата стана най-непредсказуемият и най-рисковият фактор - и за икономиката, и за хората. Не се чудете
тогава защо няма растеж. Не заради световната
криза, а заради кризата, която вие създавате чрез
вашата политика и поведение. Липсва доверие. Дори
фирмите, които имат някакви ресурси, не ги влагат,
не ги инвестират, защото не знаят какво да очакват
утре или вдругиден от правителството. Каква поредна
промяна ще поднесете на гражданите?
Освен всичко останало навсякъде целенасочено
създавате монополи и картели, във всеки един сектор.
Над 80 закона, които мнозинството в този парламент
прие, са лобистки, сиреч корупционни и създават
привилегии на определени фирми или групи фирми. Не 27
може да има икономическо развитие при такава
политика.
По отношение на бюджета вашият подход е счетоводителски. Бюджетът има смисъл, когато са заложени цели и политики, които чрез разходите на
държавата трябва да доведат до положителна промяна
- в обществото, в икономиката, в живота на хората. 11
Вие си напасвате приходи разходи, гледате на това 12
като на събиране и изваждане. Бюджетът е Прокрустово ложе. Ако не знаете какво е - ложе, в което,
който не са напасва, му режат глава, ръце, крака. Вие
режете жива плът, цели системи в държавата за
сметка на хората и услуги, които те не получават.
Говорите за фискалните си успехи. Слава Богу,
България не е в позицията нито на Гърция, нито на
повечето страни, които се нуждаят от финансова
помощ, само че резултатите в края на мандата на
г-н Борисов ще бъдат 6 млрд.лв. минус от фискална
гледна точка. Ще сте похарчили 6 млрд.лв. повече
приблизително, отколкото сте събрали като приходи.
Харчите на версия, само че тези непокрити разходи
кой ще ги плаща? Всеки български гражданин приблизително по 680 лв. на всеки жив човек в
България, от бебето до най- възрастния човек.
По отношение на данъците - знаете, че са увеличени акцизите върху цигарите, върху алкохола, само
че не ги събирате. Ами данъкът върху лихвите по
депозитите? Нали нямаше да вдигате данъци? Отчаян
опит да съберете приходи в бюджета, който не сте
сигурни, че ще можете да закърпите поради причините, които описах. Вдигането на минималните осигурителни доходи за самоосигуряващите се лица от 260
лв. на 420 лв. също е форма на данък. И на
земеделските производители от 65лв. на 130 лв. Щяхте
да въвеждате данък богатство, какво въведохте данък колиба. Вдигате данъците.
Нито едно от обещанията ви не е изпълнено по
същество. Завещанието на Бойко Борисов на следващото правителство ще бъде - по-беден народ, най-
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бедна в ЕС и през 2013 г. срината икономика и
опразнена хазна. Това е наследството, за което ще
отговаряте пред хората на изборите.
България се нуждае от промяна, от политическа
промяна с държавни институции, които се отчитат на
гражданите и възстановяване на демократичния обществен живот; икономическа промяна, където държавата не е просто нощен пазач и счетоводител, а
активен фактор за икономическа политика чрез управление на държавната собственост и чрез създаване
на условия за свободна конкуренция, за разлика от
монополистичната политика, която провеждате; държава, която подкрепя инвестициите на дребния и средния
бизнес и ограничава произвола на монополите чрез
регулации - това не го правите; разбира се - социална
промяна - активна политика за пазара на труда е
крайно необходима и ние ще я реализираме, фокусирана социална подкрепа на най-нуждаещите се и
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справедливост в данъчната политика, в събирането на
данъци и в разпределението на приходите.
България трябва да стане европейска социална
държава. И това е в основата на нашия алтернативен бюджет, който ще предложи повече и реалистични приходи до 1 млрд. лв. - това е реалистична
цел. И разходи, които постигат конкретни резултати
за промяна в страната в посоките: заетост и ограничаване на безработицата, активни мерки срещу бедността, доходи за достоен живот, насърчаване на
майчинството, грижи за младите хора и тяхното първо
работно място и младежка политика, просвета, квалификация и наука. Конкретните предложения ще
внесем в НС за второ четене на бюджет 2013 г. За
да знаят българските граждани, че алтернатива има.
Тя няма да е лесна, но тя е възможна. Но преди това,
както ясно обосновах досега, ще гласуваме против
последния бюджет на г-н Бойко Борисов.

От началото на ноември т.г. Националният и общинските
съвети на Българската социалистическа партия организират
в цялата страна срещи-разговори на граждани с членове на
НС на БСП, народни представители от ПГКБ, кметове, общински съветници и експерти по актуални въпроси под наслов
„АЛТЕРНАТИВА ИМА!“. Задачата е да се чуе мнението на хората
по актуални политически, икономически и социални проблеми
и да се представят позициите по тях на Българската социалистическа партия и на Парламентарната група на Коалиция
за България. Диалотът е посветен на проекта за държавен
бюджет на Република България за 2013 г. и алтернативата на
левицата, която предлага растеж на заетостта и доходите;
на предстоящия национален референдум за развитието на
ядрената енергетика и изграждането на АЕЦ „Белене“; на
разнообразните проблеми, които вълнуват хората по места и
др. Специално внимание се обръща на перспективите за ускорено развитие на България в социална Европа, които дава
изборът на Сергей Станишев за президент на Партията на
европейските социалисти. С тези срещи се поставя началото
на една практика на постоянен диалог с хората в рамките на
преминаващите една в друга последователни политически
кампании във връзка с националния референдум, с европейската
гражданска инициатива и т.н. до кампанията за парламентарните избори в средата на 2013 година.

28

11
12

ÑÚÂÐÅÌÅÍÅÍ

ÏÎÊÀÇÀÒÅË

ÁÞÄÆÅÒ

2013 - ÏÎÇÈÖÈßÒÀ

ÍÀ

ÁÑÏ

ПРОЕКТЪТ ЗА БЮДЖЕТ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2013 ГОДИНА
СТАНОВИЩЕ
на Националния съвет на БСП
Макрорамката, върху която е съставен проектобюджетът за следващата финансова година, показва, че и през 2013 година българската икономика
ще продължи да се възстановява изключително
бавно. Прогнозиран е сравнително нисък темп на
икономически растеж - 1,9%, което на този етап
изглежда максимално възможното поведение на
икономиката. Предвижда се ускоряване на инфлацията до 3,4% средногодишно. Нивото на безработица
се запазва на настоящото равнище от 12,4%. Не се
очаква и осезаем ръст на преките чужди инвестиции
– 1,7 млрд.евро при очаквани за настоящата година
1,5 млрд.евро.

рани данъчни приходи по РБ в размер на 20,4%.
Въпреки това обаче за степента на събираемост
остават резерви.

Предвижда се разширяване на обхвата на подоходното облагане с включване в него на лихвите от
депозитите на физически лица, както и повишаване
на акцизните ставки на дизела, газьола и керосина,
с незначителен фискален ефект (до минималните
ставки на ЕС).
Осигурителните вноски се увеличават с 20% за
работещите в специалните ведомства, но източник
на тези плащания е бюджетът, поради което могат
да се разглеждат като форма на бюджетни трансПРИХОДИ
фери.
Повишава се минималният размер на месечната 29
За следващата година са предвидени приходи по работна заплата от 290 на 310 лв., както и максиКФП в размер на 30, 5 млрд.лева, което съдържа малният месечен размер на осигурителния доход от
ръст от 1,8 млрд.лева, като той е изцяло за сметка 2000 на 2200 лева.
на данъчните приходи. Планът за неданъчни приходи
е увеличен с 200 млн.лева, но той компенсира
РАЗХОДИ
очакваното по-слабо усвояване на помощите (ЕФ) с
приблизително същата сума.
Разходите по консолидираната фискална програ- 11
При прилагане на действащата данъчна система ма нарастват с близо 1,8 млрд. лв. Най-големият 12
са планирани данъчни приходи, които са по-амбици- прираст е насочен към социалните разходи (795
озни в сравнение с очакваните да бъдат събрани млн.лв.) в частност за финансовото осигуряване на
през настоящата година, с отчитане на темпа на индексирането на пенсиите (589 млн.лева).
номинален растеж (реалният ръст и инфлацията).
Предвиден е ръст на заплатите и стипендиите със
За пример: През настоящата година планираните 165 млн.лева.
данъчни приходи по републиканския бюджет възлиКапиталовите разходи нарастват със 110 млн.лезат на 19,8% от актуализираната към момента ва и достигат 5 388 млн.лева (вкл. евро средствата).
оценка на БВП. За следващата година са планиУвеличават се единните разходни стандарти за
финансиране на обучението на деца и ученици с 5%
- общо 120 млн. лева прираст на финансирането на
—————————————————образованието.
Прието от НС на БСП на 27 октомври 2012 г.
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ДЕФИЦИТ И ПРАВИТЕЛСТВЕН ДЪЛГ
Планираният бюджетен дефицит от 1,1 млрд. лева
ще се финансира чрез увеличение на вътрешния
дълг или чрез намаляване на фискалния резерв.
Понастоящем общият размер на правителствения
дълг възлиза на 7544 млн.евро, а фискалните резерви на 6,9 млрд. лева, при дълг от 5044 млн.
евро в средата на 2009 година и резерви от 8,2 млрд.
лева, или реализиран ръст на дълга досега от близо
5 млрд. лева и намален резерв от над 1 млрд.лева
През следващата година с част от резерва (1,6
млрд. лева) ще се изплати външен дълг, което ще
доведе до намаляване на дълга с 800 млн. евро, но
ще се намали и фискалният резерв. Финансирането
на дефицита ще увеличи обратно дълга или ще
намали резерва.
ИЗВОДИ
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За поредна година Правителството ни представя
проектобюджет, в който отсъства съдържание – не
са ясни целите, отсъстват и целенасочени политики.
Не икономическата криза, а ниската събираемост
както при ДДС, така и при акцизите са един от
основните проблеми, с които правителството на
ГЕРБ не можа да се справи откакто е поело
управлението на страната. В този аспект е по-лесно
да се коментира какво отсъства в проектобюджет,
в който числата доминират над съдържанието.
По отношение на макрорамката

11
За разлика от предходни години, прогнозата за
12 поведението на българската икономика е по-сдържана. Посочен е оптимистичен, но не невъзможен
растеж, въпреки, че от една страна се залага спад
в броя на заетите, което е предпоставка за ръст
на безработицата и по-ниско използване на труда
като фактор за производството, а от друга страна,
имайки предвид факта, че производителността на
труда у нас е на най-ниското равнище измежду
всички държави-членки на ЕС, остава неясно как с
по-ниско използване на трудовите ресурси може да
бъде постигнат реален ръст от 1.9%. Очакванията
са за леко ускоряване на инфлационния натиск.
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По отношение на целите
Водещата цел, която съставителите извеждат на
преден план, е продължаването на фискалната консолидация. Бюджетният дефицит обаче остава на
ниво от 1,3% - същият, както планираният за
настоящата година и по-висок от очакваното изпълнение за годината 1,1%.
Втората основна цел е приоритизиране на разходите към сектори, които насърчават икономическия
растеж. Като единствен аргумент в тази насока е
посочено 5% увеличение на разходните стандарти
за издръжка на един ученик. Ефектите от подобна
мярка имат дългосрочен ефект.
С оглед на безработицата от 12,4%, която се
очаква през 2013 г., това не би имало нужния
позитивен ефект върху заетостта на новозавършилите висшисти в идните години в тази тежка икономическа обстановка.
Самият преход - от висше образование към
заетост, е труден процес, в който важна роля има
самата подготовка за трудовия живот (стажове,
практически занимания по време на обучението),
както и трансферът към заетостта. Тук ключова роля
има държавата с помощта на средствата, които
отделя за тази цел, както и реформите, които
извършва в това направление. Вследствие на липсата на адекватна намеса от страна на държавата
във висшия образователен сектор се наблюдава
засилено несъответствие между търсенето и предлагането на работна сила. Този проблем върви ръка
за ръка с други проблеми, като например ниска
конкурентоспособност и слаба адаптивност на висшистите към постоянно променящия се пазар на
труда.
Други мерки, които да повлияят позитивно на
текущата стопанската среда не се откриват.
Обяснението с кризата продължава да доминира.
Въпреки това не са заложени каквито и да са
антициклични мерки или инструменти. Такива нямаше в предходните години. Отсъстват и други политики, насочени към проактивно въздействие върху
инвестиционния и стопанския климат. Не личат и
мерки за въздействие върху пазара на труда. В
доклада към проектозакона липсва част, посветена
на приоритетите пред активната политика на пазара
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на труда.
Негласно се признава, че овладяването на безработицата с активната намеса на държавата не е
приоритет в Бюджет-2013.
В проектобюджета липсват мерки на Правителството за подобряване на платежната си дисциплина
и разплащане на изпълнени обществени поръчки,
както и регулярно възстановяване на ДДС. Такъв
проблем не се засяга, сякаш не съществува.
По отношение на МО бюджетът е популистки,
предизборен. Той не може да реши най-съществената част от реформата на въоръжените сили –
постигане на НАТО-вско ниво на силите и увеличение на способностите, изразяващо се в придобиването и модернизирането на материалната част. Това
показва, че управляващите са загърбили изцяло
проектите за модернизация на БА, и то във време,
когато войната чука на вратата на южната ни
съседна Турция, а цялостното състояние на Балканите е силно напрегнато. Бюджетът обслужва единствено партийните интереси на ГЕРБ и е предателство на националните интереси. Той изпраща БА в
спираловиден упадък при ескалиране на напрежението в региона
По отношение на правителствената пропаганда
Положителните страни на проектобюджета според
правителствените говорители са повишаването на
доходите и големината на бюджета – най-големият
бюджет в историята ни.
Подоходната политика е твърде плаха, особено на
фона на прогнозираните 3,4% инфлация, т.е. на
поредното намаление на реалните доходи през следващата година.
Всички бюджети от 1997 година насам са найголеми в историята ни, с изключение на последните
три, които оставаха и в номинален вид по-ниски или
близки до този от 2008 година.
Представители на министерството на финансите
пропагандират, че със запазването на майчинските
на същото ниво ги насърчавали да се връщат на
работа след първата година, но липсвало желание
за работа на майките. Не желание, а основни
условия липсват за това, което е най-ясно подчертано именно в София, където ГЕРБ управлява от

ÍÀ

ÁÑÏ

2005 г. Недостигът в детските градини остава все
така остър. Ефектът от подобна социална политика
е рязък спад в раждаемостта, което е изключително
лоша политика по отношение на демографския проблем. Оставянето на майчинските на ниво 240 лева
(под прага на бедността – 270 лв за 2010 г. по данни
на НСИ) е наказание при тези условия, а не
насърчение.
По отношение на приходите
Предвижда се ръст от 1,8 млрд. лева, което
съответства приблизително на заложения номинален ръст на икономиката – 1,9% реален растеж и
3,4% инфлация. В този аспект правителството вече
четвърта година демонстрира слабостта си да осигури събираемост на бюджетните приходи. Относителният дял на приходите от данъци по Републиканския бюджет остана на нива от 20,4%, т.е. под
равнището на кризисната 2009 година – 21%, и
далеч от достигнатото ниво от 23,5% през 2008
година. При това, с по-високи акцизни ставки за
цигари, горива и увеличения на някои второстепенни
данъци и значително по-високи цени на горивата и
основните хранителни стоки.
По отношение на косвените данъци и най вече
на ДДС.
31
Като процент от брутната добавена стойност през
периода 2008 - 2011 г. ДДС е намалял от 13% през
2008 г. на 10,2% през 2011 г. или с над 21%
понижение.
Като процент от БВП през периода 2008 2011 г.
ДДС е намалял от 10,8 % през 2008 г. на 8,8% през
11
2011 г., или с над 18% понижение.
Като процент от крайното потребление през пе- 12
риода 2008 -2011 г. ДДС е намалял от 13% през 2008
г. на 11,5% през 2011г. или с над 11% понижение.
При наличието на рискове пред приходите трябва
да се обмислят алтернативни варианти на облагане
доходите на физическите лица. Това се видя от
буквално паническите действия на Министерството
на финансите по отношение данъка върху лихвите
от депозити в последните дни. Правилният път обаче
е свързан със замяната на пропорционалната данъчна
ставка (плосък данък) с прогресивна ставка – в
условия на растяща безработица и нисък растеж на
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най-ниските доходи, единственият вариант за рядкост. При това положение не е ясно как ще се
допълнителни приходи е по-високо облагане на изпълни приходната част.
получателите на по-високи доходи.
По отношение на разходите
По отношение разширението на обхвата на
Единствената съществена разлика при разходите
ДДФЛ.
спрямо текущия бюджет е предвижданото индексираТази мярка е про-циклична и намаляваща разпо- не на пенсиите с неясен процент на инфлация и
лагаемия доход на всички слоеве от обществото за различия по групи пенсионери в зависимост от годипотребление. Тя ще засегне всички слоеве от на- ната на пенсиониране. Основният източник са трансселението. Не трябва да се търсят нови и процик- фери от РБ, макар и част от тях в скрита форма –
лични източници на приходи в бюджета, а да се като по-високи осигурителни вноски на военни и МВР
служители.
подобри събираемостта.
Не се предприема увеличение на разходите по
При оправдаване на мярката ГЕРБ акцентираха
на справедливостта на данъчното облагане. При Националния план за действие по заетостта за 2013
въвеждането на минималната работна заплата и г. и те остават на нивото си от 2012 г., т.е. 73 млн.лв.,
максималния осигурителен праг бе заложено те да при условие, че се планира ръст в равнището на
се движат приблизително в съотношение 1:10. Пред- безработица.
Твърде много се разчита на Оперативна програма
ложението на МФ е за 310 лв. минимална заплата
и 2200 лева максимален праг или този коефициент „Развитие на човешките ресурси” за справяне с прое на път да спадне до 1:7. При положение че 105 блемите на пазара на труда. По аналогия с изпълнехил. заети лица от 2900 хил. заети лица са над този нието на заложените разходи по ОП РЧР за 2012 г.
праг, това също е несправедливост в участието в трябва да се представят много сериозни доводи, за да
осигурителната и социалната система, където по- се очаква, че планираният размер на разходите за 2013
бедните слоеве от населението относително имат по- г. ще бъде изпълнен. Пример за това е фактът, че през
голяма тежест за поддържане на тези системи, 2012 г. са заложени общо разходи от 585 млн.лв., а
32 отколкото сравнително по-заможните слоеве, което от началото на годината до края на септември 2012
също представлява своеобразна несправедливост. г. са извършени плащания в размер на 251 млн. лв.,
Макар и дясна по учебник мярка, въвеждането на т.е. планираното е изпълнено на 42%. За 2013 г. по
плоския данък всъщност вдигна рязко събираемост- ОП РЧР са заложени разходи от 730 млн. лв.
Не се вижда промяна в размерите на издръжката
та в бюджета и изигра значима роля за социалната
справедливост по време на тройната коалиция и бе на социалните услуги, делегирани от държавата дейименно в посока по-добра събираемост. БСП неед- ности. Това ще се отрази неблагоприятно на качест11 нократно е подчертавала, че при правилни икономи- вото на предоставяните услуги и достъпа до тях с
12 чески и обществени условия трябва да се въведе оглед на растящите цени на енергийните източници,
прогрсивно облагане с необлагаем минимален доход. услугите по поддръжка и хранителните стоки.
Прави впечатление процентното увеличаване на
Замразяването на социалните плащания.
приходите в бюджета на МО -19,23%, т.е. от 52 000
млн. те стават 62 000 млн. лв. Тези собствени
Замразяването на социалните плащания (семейни
приходи няма откъде да дойдат освен от продажбата
на собствено недвижимо и движимо имущество. помощи и социални помощи) е много голям недостатък
Само че интересът към имоти и съоръжения с на бюджет-2013 г. При условие че натрупаната инфла„отпаднала необходимост за армията” е почти нулев. ция е над 12% за периода септември 2009 г. –
Правят се спорадични търгове за смешни цени. септември 2012 г., подобен подход силно ощетява
Пазарът на недвижими имоти е в стагнация. Спадът семействата с деца, хората с увреждания и социално
на цените за година е около 14% и продажбите са слабите групи от населението. Освен това спадът в
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покупателната способност на социалните плащания е
по-голям, доколкото в структурата на потребителските
разходи на тези групи от населението традиционно
преобладават хранителните стоки, здравеопазването и
поддръжката на жилището, а там нарастването на
цените е над средното.
Финансовото министерство е заложило в проекта
разходи за МО за 2013 г. от 1, 052 891 млрд. лв. За
тази година те са 980, 630 млн. лв. Разликата, която
някои наричат увеличение, е в резултат на увеличения
размер на осигурителната вноска за фонд „Пенсии” на
военнослужещите. Парите отиват направо в НОИ.
Един от секторите, които имат увеличение на средствата в бюджет 2013, е този на образованието. Общите
средства за сектор „Образование“ са увеличени с 4,41%
(121.1 млн.лв) благодарение на допълнителни средства
по консолидираната фискална програма и възлизат на
2868,2 млн. лв., или 9,3% от общо разходите. Според
бюджета за 2013 е предвидено да бъде въведена
диференциация на финансирането на професионалните
направления в държавните висши училища в зависимост
от комплексната оценка за качеството на обучението
и съответствието му с потребностите на пазара на труда.
Увеличението в бюджет 2013 на средствата с тази цел,
сравнено с бюджет 2012 е от 15 млн. лв. на 20 млн.
лв. (33,33%). Въпреки това средствата, отделени за тази
цел, са недостатъчни, имайки предвид значимостта на
съществуващия проблем и неговото отношение към
заетостта на младите образовани хора в България.
Що се отнася до общините, негативните тенденции
за разходите на българските общини продължават да
будят тревога. Започналият през 2010 г. негативен
тренд на намаляване на дела на общинските разходи
в БВП и КДБ вече е факт. Спадът на дела на разходите
спрямо БВП продължава, като нивото спрямо 2008 г.
вече е с 32,5 % по-ниско. Подобна е ситуацията и
за дела на разходите, отнесени към КДБ. Тук нивото
е с около 33,8% по-ниско от 2008 г . Изключително
сериозен е спадът в реализираните капиталови разходи на общините, като нивото за 2011 г. спрямо 2008
г. е с 58,8 % по-ниско. Тенденциите през настоящата
2012 г. са още по-лоши, като към август 2012 г. са
изпълнени едва 42% от планираните за годината.
Планът за капиталовите разходи през 2013 г. е на
нивото от настоящата година. Като цяло от анализа
на бюджет 2013 могат да се направят следните изводи:
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Общините ще изпитват все повече затруднения
за изпълнение на отговорностите си, особено вследствие на сериозната инфлация в страната и недостатъчната компенсация в делегираните от държавата
дейности ;
Важни услуги, предоставяни от общините в
сферата на образованието, здравеопазването и социалните грижи, са пред сериозен риск за тяхната
устойчивост и качеството им;
Дисбалансите в регионалното развитие, между
регионите и вътрешнорегионалните различия ще се
задълбочават;
Общините няма да бъдат в състояние да изпълнят
своята важна роля в пълноценното и достатъчно по
обем усвояване на средствата от европейските фондове и все повече ще се затрудняват с нарастващите
финансови корекции при изпълнението на европейските проекти;
Неразплатените разходи и потенциалът за тяхното
увеличаване ще инициира все повече съдебни претенции от страна на кредиторите на общините, което крие
рискове за силно затрудняване и стопиране на тяхната
дейност.
Липсата на адекватна правителствена политика
за увеличаване на финансовия и административния
капацитет на българските общини ще ги неутрализира
като възможен положителен фактор за привличане на
инвестиции в страната.
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По отношение на дълга и резервите
След като намали фискалните резерви до санитарния минимум и през следващата година Правителството ще продължи да увеличава правителствения дълг. 11
Очертава се в рамките на мандата на правителството 12
фискалната позиция да се влоши с над 5 млрд. лева
сумарно
за сметка на увеличение на дълга и
намаление на фискалните резерви
По отношение на контрола
За пореден път не се предвиждат никакви реформи в публичния сектор и неговите водещи звена
Прилагането на програмните бюджети остава на
равнище благопожелания.
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АЛТЕРНАТИВНИЯТ БЮДЖЕТ –
ПРОГРАМА ЗА РАСТЕЖ НА ЗАЕТОСТТА
И ДОХОДИТЕ
Основни положения на бюджетната и данъчната политика на БСП.
Политическа позиция на БСП по Законопроекта за държавния бюджет
на Република България за 2013 г.
следващата година възлиза едва на 37,5%! Тази политика се отразява крайно отрицателно на възможностите
Определящата цел на бюджетната политика на БСП за решаване на най-болезнените проблеми на хората в
на сегашния етап е приоритетното повишаване на трудоспособна възраст, както и на децата и младежите,
заетостта и преодоляването на кризата в доходите на на хората от третата възраст.
голямото мнозинство домакинства. Без да се нарушават
изискванията за благоразумна бюджетна политика, ПРИОРИТЕТНИ РЕШЕНИЯ И ПАКЕТИ ОТ МЕРКИ
такава цел е възможна само въз основа на нова активна
Алтернативната бюджетна политика на БСП и ПГКБ
държавна политика на комплексни мерки за насърчаване
на икономическия растеж, ускорено създаване на нови извежда като определящи приоритети решаването на
работни места и решително повишаване на равнищата най-острите проблеми на кризата чрез мобилизация на
всички възможни бюджетни ресурси при последователно
на доходите и на благосъстоянието на хората.
В Доклада на правителството на ГЕРБ по Законо- спазване на условието за поддържане на стабилна
проекта за държавния бюджет за 2013 г. черно на бяло фискална рамка.
се признава, че България има нужда от нов модел за
35
1. Приоритет – ускорен ръст на заетостта.
икономически растеж, който въз основа на взаимодействието между иновации, научноизследователската и
Заетостта за три години катастрофално се срина и
развойната дейност и индустриални политики да даде
българските граждани, които работят и се осигуряват,
тласък на заетостта (стр. 67).
Същевременно обаче в Законопроекта за държавния намаляха с 386 хил. Коефициентът на заетост спадна
бюджет за следващата година няма и помен от подобна от 63,3% на 58,3% и достигна нивото си от 2003 г.
Безработните се увеличиха с нови 190 хил. и заедно 11
нова политика. Това е напълно закономерно, тъй като
проектът за пореден път отразява позицията на ГЕРБ с обезкуражените лица достигнаха 650 хил. Коефици- 12
за ролята на държавата като „нощен пазач” без активна ентът на безработица се удвои от 6,3% на 12,4%.
роля за регулиране на икономиката и при социални Безработните младежи достигнаха над 30%.
Безработицата се превърна в основен икономически,
ангажименти „колкото пари остават”.
Бюджет 2013 гръмко се обявява за едва ли не „най- социален и политически проблем за България. В същия
големия” досега. Всъщност, докато в предходния период момент, в период на криза, средствата за активна
бюджетните разходи доближаваха допустимия лимит от политика на пазара на труда най-безотговорно бяха
40% спрямо БВП, то ГЕРБ се стреми да е „първенец” намалени 3 пъти.
Оправданията на управляващите с ударите на крипо съкращаване на този дял, който в Законопроекта за
зата са кухи, тъй като именно отказът от каквито и да
——————————————————
било антикризисни мерки и упованието в т.нар. автомаПриет от НС ва БСП на 27 октомври 2012 г.
тични стабилизатори пряко дапринесе именно за тази
ОСНОВНИ НАЧАЛА
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катастрофа в областта на заетостта. Доказателство за
това са и числата, заложени в бюджет 2013 – задържане
на безработицата на равнища от 12.4% (чувствително
над средното за ЕС). Съгласно бюджетната прогноза за
2013 г., от общия брой регистирани безработни лица –
354 530, предвижданият брой наети на работа лица по
програми и мерки достига не повече от 23 530 (докато
за текущата 2012 г. това число възлиза на 27 185!).
Вместо да се разчита на общо подобряване на
стопанската конюнктура, ние защитаваме разбирането
за неотложната необходимост от решителни целеви
мерки за максимално съхраняване и разкриване на нови
работни места едновременно с необходимата преквалификация за ефективното им попълване.
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на кадри.
- Приоритет на стратегия за насърчаване на различните видове земеделски кооперации като перспективна
форма за стопанска дейност и социален напредък.
- Запазване и увеличаване на ресурсите по мерките
за подпомагане на млади фермери и за модернизиране
на селскостопански единици.
- Защита на правото на труд на по-възрастните
безработни в предпенсионна възраст, за да им се даде
възможност за по-плавен преход от заетост към пенсия.
За целта:
o включване на хора над 50-годишна възраст в
целенасочени обучения;
o създаване на работни места, съобразени с нуждите
на работниците от типа 50+, вкл. чрез прилагане на
стимули за работодателите;
o компенсиране на загуба на доход за определен
период от време при преход от едно на друго работно
място;
o създаване на защитени работни места, като се
осигурява субсидирана заетост за възрастни хора с
увреждания;
o разработване и прилагане на инициативи от типа
„50+” за субсидиране на интеграцията на възрастните
работници и на възрастните с увреждания, подпомагане
и гарантиране на възнаграждението;
o целеви финансови стимули за работодателите при
наемане на възрастни работници.
- Увеличаване на публичните инвестиции в инфраструктура, вкл. и социална, както и в обществени услуги
(здравеопазване, образование, култура, ВиК, електроснабдяване и др.), като средство за осигуряване устойчива заетост в публичния сектор.
- Освобождаване от дължими осигурителни вноски за
наетото лице – период от 3 до 6 месеца, или възстановяване на платените осигурителни вноски, или намаляване размера на осигурителните вноски, дължими за
наетото лице.

Мерки:
Насочване на дейността на Българската банка
за развитие на първо място за съфинансиране на
проекти и програми с бизнеса, предвиждащи запазване
и нарастване на заетите. За целта да се осигури
капитализиране на ББР при режим на критерии за
разходване на средставата в зависимост от приоритета
за работни места.
По-ефективно използване на средствата от
Европейския социален фонд за повишаване адаптивността и активността на безработните лица и увеличаване
36 на трайната и качествена заетост.
Въвеждане на законов механизъм за определяне
на разходите за активна политика в съответствие със
състоянието на пазара на труда. Наложително е да се
предприеме увеличаване на разходите за активна политика на пазара на труда до достигане на минимум 150
млн.лв. при 73 млн. лв. в момента.
11
Мерките и програмите за активна политика по
12 заетост да се насочват към общините с най-висока
безработица, съгласно потребностите на региона и качеството на свободната работна сила.
- Подобряване на образователното и квалификационното ниво на хората в трудоспособна възраст; осигуря2. Приоритет – активни мерки срещу бедността
ване на продължаващо обучение и преквалификации.
и подкрепа на хората в затруднено положение.
Въвеждане на специфични данъчни облекчения за работодателите, които организират, предлагат и изпращат
Линията на бедност за 2010 г. е 273 лв. средномена обучение заети лица.
Осигуряване на пряка връзка на средните и сечно на лице от домакинство. При това ниво под прага
особено на висшите образователни институции с пуб- на бедност остават 1 682 500 лица, което представлява
личните институции и бизнес структурите – потребители 22.4% от населението в страната. В материални лишения
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живеят 43.6% от хората; 30,8% едва покриват разходите
за жилището си; 46,2% не могат да си позволят
адекватно отопление на жилището.
В бюджет 2013 социалните плащания се замразяват.
Не се придвижда никакво увеличение на плащанията за
майките, децата, хората с увреждания и безработните.
Дългоочакваното вдигане на пенсиите дори не покрива
нито резкия скок на цените на хранителните продукти,
нито увеличението на цените на лекарствата, ел. енергията, горивата и др.
За нас е недопустима политиката на управляващите
на пълно пренебрежение към драматичния срив в
живота на цели слоеве от населението.
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Мерки:
- Ново качество на колективното договаряне на
възнагражденията на национално и отраслово ниво на
равнопоставена основа между социалните партньори с
активното съдействие на държавата.
- Незабавно оздравяване на средата за бизнес –
стимули за добросъвестните данъкоплатци и отказващи
санкции за неизправните; опростени процедури за учредяване и дейност на фирмите.
- Повишаване на минималната работна заплата до 350
лв. паралелно с повишаване на производителността на
труда и подобряване на конкурентоспособността на
производството при пълно отчитане на ръста на инфлацията.
Мерки:
- Преразглеждане на минималните размери и на
Фокусиране на социалните програми върху дей- цялостната система за формиране на допълнителните
ствително нуждаещите се граждани чрез въвеждане на трудови възнаграждения.
обективни минимални социални стандарти при определяне на правото и размера на социалните плащания.
4. Приоритет – насърчаване на майчинството,
Минималният размер на обезщетението за безгрижи за децата и младежка политика.
работица да отпадне и да бъде фиксиран на 60% от
дневния размер на минималната работна заплата.
И през следващата година с бюджет 2013 особено
Преразглеждане на мерките по режима за оп- остри остават проблемите, свързани с подкрепата за
ределяне размера на краткосрочните осигурителни обез- майчинството, грижите за децата и провеждането на
щетения, въведени от правителството на ГЕРБ.
резултатна младежка политика. Въпреки рязко задълбоВъзстановяване на т.нар. Златно швейцарско чилия се демографски срив в управленския мандат на
правило за осъвременяване на пенсиите; повишаване на ГЕРБ, със замразяването на обезщетенията за майчин- 37
пенсиите в зависимост от издръжката на живота и ство на 240 лв. на практика те още повече изостават
въвеждане на гъвкави условия за придобиване право на спрямо актуализирания праг на бедност – 273 лв. Освен
пенсия.
това, в Бюджет 2013 и в проектобюджета на ДОО се
Коренно осъвременяване на програмите за со- предвижда замразяване на всички помощи и обезщециално включване, за активно обучение и привличане тения за отглеждане на деца.
на работа на ромите, на хората с увреждания и други
11
общности в неравностойно положение.
Мерки:
За майчинството:
12
3. Приоритет – доходи за достоен живот.
- Стимулиране на двудетния модел в семейството.
- Облекчения за работещите родители и специално
Бюджет 2013 отново се гради въз основа на крайно подпомагане на останалите временно без работа родизанижения дял на фонд работна заплата в произведения тели.
национален продукт. Предвидените увеличения на мини- Гарантирано качествено и надеждно майчинско и
малната работна заплата до 310 лв. от 1.01.2013 г., както детско здравеопазване, включващо достъпна стоматои индексирането на пенсиите с диференциран процент логична грижа за всички на възраст до 18 години.
на практика водят в най-добрия случай до запазване на
- Осигуряване на обезщетения за майчинство на
равнищата на реалните доходи без промяна.
студентките, родили до 2 години след дипломиране във
Необходима е нова политика за растеж на доходите. ВУЗ.
- Възстановяване обвързването на обезщетенията за
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майчинство с минималната работна заплата в т.ч. до 2годишна възраст на детето. Възстановяване на периода
върху който се изчислява обезщетението както беше
до 2009 г.
За грижата за децата:
- Увеличаване средствата за месечни добавки за
деца и предоставянето им без подоходен критерий.
- Обвързване на социалните плащания за отглеждане
на деца и семейните добавки с минималната работна
заплата.
- Осигуряване на места за всички желаещи в
общински и ведомствени детски ясли и градини до 1
септември 2013 г.
- Задължаване на общинските власти да изплащат
временно компенсации на всички родители, чиито деца,
над 2-годишна възраст, въпреки желанието им и подадено заявление за настаняване, не могат да бъдат
приети в общински детски ясли и градини. Стойността
на компенсацията да е равна на годишната общинска
субсидия за едно дете в предучилищно образователно
заведение;
- При възникване на проблеми в детски ясли и
градини да бъде осигурена възможност представители
на гражданите на София и на НПО, работещи в областта
на грижите за децата, да участват в проверки по места.
За младежка политика:
- Увеличение на бюджета за политики в областта на
38
младежта с минимум 15%.
- Стартови възможности за млади семейства за
отглеждането на здрави и щастливи деца, за живот,
открит за света на прогреса.
- Въвеждане на младежка гаранция, която да осигурява на всеки млад човек предложение за работа най11 късно 4 месеца след приключване на образованието.
- Поставяне на младежите във фокуса на активната
12
политика на пазара на труда:
o развитие на инициативи за осигуряване на първа
работа, подкрепени със средства от национално и
европейско финансиране;
o развитие на мерките за стажуване и чиракуване
на младите хора, като се съчетаят и с ротация на
работното място;
o прилагане на гъвкави, нетипични форми на заетост
за по-голяма адаптивност на пазара на труда;
o целенасочена подкрепа за фирмите, които осигуряват възможности за кариерно развитие за младежите;
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o съчетаване на посредническите услуги по заетостта
с действия и мерки за мотивация, професионално
ориентиране, насочване;
o развитие на стимулите за географска и професионална мобилност на младите хора;
o работодател, който наеме безработно лице до 29годишна възраст и това е първо работно място да се
освобождава от дължими осигурителни вноски за наетото лице за период от 3 до 6 месеца
o фонд за стимулиране на работодатели, които наемат
на работа млади хора с увреждания.
- Удвояване на съществуващия публичен ресурс,
отделян за насърчаване стартирането на собствен бизнес за младежи и лица от уязвимите групи.
5. Приоритет – просвета, квалификация и наука.
През последните три години продължава изключително тревожният ръст на неграмотност, както и спад на
качеството на образованието. Декларациите на правителството на ГЕРБ за усилена работа по проблема се
разминават с реалните политики и резултати. Образец
за това е бюджет 2013. Предвидените в него средства
за предучилищно и училищно образование не осигуряват
задължителните по закон дейности, свързани със
задължителния етап на подготовка за петгодишните
деца, с целодневното обучение на учениците и с
функционирането на цялата система на образование.
Прехвърлянето на отговорността по състоянието на
детските градини и училищата към общините, които в
по-голямата си част са на прага на „фалит”, още повече
ще ограничи достъпа до образование.
Институтската и университетската наука станаха
обект на пряка репресия от страна на управляващите.
Днес основни звена на БАН са пред закриване в
резултат на безразсъдните политики, съдържащи се в
бюджет 2013. Не само поради кризата, а преди всичко
в резултат на разрушителната политика на правителството, системата на научните изследвания е пред ликвидация. Научният потенциал на държавата през последните три години бързо се топи; данните за кадровия
състав в науката са стряскащи – хиляди напускат
научната кариера завинаги. Особено драматично е
положението в БАН.
За нас политиката на ГЕРБ по отношение на „сивото
вещество” на нацията, на образователното равнище на

ÁÞÄÆÅÒ

2013 - ÀËÒÅÐÍÀÒÈÂÀÒÀ

ÍÀ

ÁÑÏ

подрастващите и на цялото население е престъпно. кационна рамка;
За науката:
Заявяваме категоричната си позиция за необходимостта
- Допълващо субсидиране от страна на държавата на
от неотложни ресурсно осигурени мерки за постигане
на обрат в жизненоважните сфери на всеобщо образо- научни колективи, спечелили и работещи по външни
вание, професионална квалификация и развитието на научни и изследователски програми.
- Привличане на водещи външни партньори за съвмефундаменталната и приложната наука.
стна дейност в изследователската и развойната дейност
чрез създаване на научни и изследователски центрове.
Мерки:
- Спешни финансови мерки за стабилизиране и
За образованието:
- Осигуряване на устойчиво и възходящо публично укрепване на научния потенциал в обществените научни
финансиране на образованието за постигане на целите организации – БАН, Селскостопанска академия, държавна „Европа 2020” (6% от БВП за образование). За бюджет ните висши училища. Увеличаване на публичното инсти2013г. - 4% от БВП за образование (половин милиард туционално финансиране: както в частта „научни изследвания” (фундаментални, хуманитарни и обществени налв.);
- Осигуряване на задължителния етап на предучилищ- уки), така и в частта на капиталовите разходи (допълнина подготовка за петгодишните деца, на целодневното телни 30 млн.лв. за БАН; допълнителни 30 млн. лв. за
образование на учениците и на нормалното функцио- научни изследвания и увеличение на капиталовите
ниране на цялата система на предучилищното и училищ- разходи във ВУ).
- Последователни действия за решаване на кадровия
ното образование чрез актуализиране на единните
разходни стандарти за дете/ ученик с не по-малко от проблем в науката – финансовите стимули за учени
15% (съгласно КТД за системата на народната просвета (млади и утвърдени) чрез въвеждане на минимален праг
от 28.06.2012 г.). Допълнителни средства за защитени на заплащане – две минимални заплати за млад ученучилища. Изработване на Образователна карта на докторант и пет минимални заплати – за доктор на
науките, професор.
България.
- 20% увеличение на средната издръжка на един
- Въвеждане на субсидирана система от такси за
детски заведения според месечния доход на родителите. студент и на един докторант;
- 20% увеличение на стипендиите на един докторант. 39
Стимули за въвеждане на програми и стандарти за
- Допълнителни възможности за програми за научни
овладяване на българския език от деца, за които той
не е майчин, както и програми за овладяване на изследвания, свързани с националната идентичност;
- Стимулиране на развитието на научна и изследосоциално-битови навици, за създаване на навици за
вателска продукция в университетите чрез държавни
учене и за реакции при кризисни ситуации.
- Безплатни учебници и учебни помагала за учениците поръчки на конкурсни начала;
- Чрез укрепване и развитие на фонд „Научни
от I до VII клас. Развитие на училищата „Втори шанс”.
- Съхранено държавно финансиране и регулиране на изследвания” финансово обезпечаване на програми за: 11
професионалното образование; обвързване с регионални- научни изследвания, свързани с технологичното обновя- 12
те, но и с националните икономически приоритети. ване на България; научни изследвания върху българската
Стимули за развитие на публично-частно партньорство история, култура, литература и език; научни изследвас бизнеса. Цел на професионалното образование – ния, свързани с икономическите перспективи пред
България, с демографската криза и нейното преодолясъвременни практически умения.
- Въвеждане на държавен стандарт за учителски труд, ване и др. (30 млн.лв.);
- Укрепване и развитие на фонд „Иновации” – стипряко обвързан с ясна система за кадрово израстване,
мулиране на програми за развитие на връзките бизнесквалификация и заплащане.
- Въвеждане на системи за качество в образовател- наука (20 млн.лв);
- Подкрепа за патентоване на научен продукт.
ните структури.
За квалификацията:
- Въвеждане в практиката на Националната квалифи-
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ИЗТОЧНИЦИ ЗА РЕСУРСНО ОСИГУРЯВАНЕ
1. Алтернативната бюджетна политика, основана
на ясни антикризисни приоритетни решения и мерки,
предполага друго разпределение на разполагаемия
ресурс за завишено финансиране по функционални
област. Доколкото цялостно финансиране на пакета
от политики и мерки не е възможно да се осигури
в рамките на една финансова година, то част от тези
мерки следва да се разположат в продължение на
2-3 години, като се стратира с най-значимите.
2. Рационализиране на публичните разходи, което предполага реорганизация на административните
звена и отпадане на функции и структури така, че
да се разкрива потенциал за нетен приръст на
бюджетни приходи. При формулирането на алтернативните заявки за необходимите ресурси е необходимо на преден план да се извеждат структурните
промени в съответните сектори и да се очертават
насоките на планираните реформи. Ясно да се дефинират и конкретизират целите, които ще бъдат преследвани, да се очертават новите политики и инструменти за реализация на целите и да се обосновават
последващите ползи и позитивни бюджетни, икономически и социални ефекти.
3. Същевременно е нужна нова данъчна политика,
40 посредством която да постигнем едно по-справедливо
разпределение на тежестите на кризата между различните социални слоеве в обществото:
- с цел повишаване разполагаемите доходи на
работниците и служителите, следва да бъде преразгледан механизмът за пропорционално подоходно облагане, като т.нар. плосък данък бъде заменен с
11 прогресивно нарастващи според размера на доходите
12 данъчни ставки;
- успоредно с въвеждане на прогресивно данъчно
облагане и с цел повишаване разполагаемите доходи
на семействата с деца, отново да се въведе семейното подоходно облагане;
- запазване на равнището и разкриване на възможности за снижаване на косвеното данъчно облагане.
По такъв начин да се постигне еднакво натоварване на различните подоходни групи с данъчна
тежест, както и облекчаване на данъчното бреме
върху личното и производственото потребление.
4. Подобряване на събираемостта на бюджетни-
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те приходи, като за 2013 - 2014 г. се реализират общо
500 млн. до 1 млрд.лв. допълнителни приходи.
5. Осигуряване на допълнителни неданъчни приходи от 100-200 млн.лв. Възможно е значително
увеличаване на бюджетните приходи от неданъчни
източници в резултат от ново качество на управлението на държавната собственост и на приватизационната политика – вместо сегашната пълна безстопанственост и безогледна продажба на държавни
активи в условията на продължаваща криза при
крайно занижени цени.
6. Финансиране на мерките за проактивна политика на държавата за противодействие на кризата и
по-високи темпове на растеж може да се реализира
чрез привличане на заеми и/или гарантиране на
такива от страна на държавата от порядъка на 1
млрд.лв., които ще се разходват с инвестиционна
насоченост и няма да формират бюджетен дефицит.
7. В бюджет 2013 е включено и крайно спорното предложение за облагане на лихвите по депозитите на физическите лица. При заложени в проектобюджета приходи в размер на 120 млн.лв. би
следвало да се обложат депозити на обща стойност
не по-малко от 30 млрд.лв., т.е. всички депозити
(към юни 2012 г. депозитната маса на гражданите
е 32,4 млрд.лв.). Ние сме против облагането на
лихвите по депозитите на гражданите, тъй като
такова облагане ще засегне предимно хората с
ниски и средни доходи, като допълнително ще
задълбочи разделението между бедни и богати.
Наред с това, такова облагане не само няма да
стимулира икономиката, а напротив, най-вероятно
ще доведе до поскъпване на кредита. И накрая ефектът за фиска ще бъде значително по-малък от
очаквания.
Бюджетно салдо
В случай, че разчетът за законоустановените
видове разходи плюс необходимите средства за
приоритетните програми превишава прогнозата за
очакваните приходи, следва да се предвиди дефицитно финансиране на бюджетната програма в пълен
размер до допустимите нормативни равнища.
29 октомври 2012 г.
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ПОЛИТИЧЕСКИ АКЦЕНТИ
В СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА НА ГЕРБ
I. КАКВО ОБЕЩАХА БОЙКО БОРИСОВ И ГЕРБ осезателен върху пазара на труда.
ПРЕЗ 2009 г.:
Катастрофата в заетостта рефлектира отрицателно
върху цялата социална сфера: доходи, пенсии, обраНасърчаване на заетостта, намаляване равнище- зование, здравеопазване, демографски проблеми и др.
то на безработица. Растеж и модернизация на българ- Това няма как да бъде компенсирано с рязането на
лентички и мачлета с ,,Бистришките тигри”.
ската икономика.
Запазване и постепенно повишаване на жизнения
2. Доходи
стандарт и доходите на българските граждани в
В името на абсолютизиране на фискалната и масъответствие с европейските принципи и стандарти.
Подобряване на социалната сигурност на труде- кроикономическата стабилност доходите бяха замразени и хората бяха оставени да мизерстват. И това
щите се, пенсионерите и хората с ниски доходи.
По-добро управление на политиката за социално се реализира след стопяване на фискалния резерв,
получен от миналото правителство и трупането на нови
включване.
Преодоляване на негативните демографски тен- дългове.
Последни сме по доходи, далеч след страните в
денции. Създаване на условия за подобряване на
Европа, които постоянно ни сочат като страна в тежка
качеството на живот на децата.
криза. Средната работна заплата от 386 Э е найII. КАКВИ СА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТРИГОДИШНОТО ниската в ЕС, дори и след страни, с които сме се
УПРАВЛЕНИЕ НА БОЙКО БОРИСОВ И ГЕРБ В КРАЯ съизмервали преди 5 години. Същевременно ръстът в
цените на отоплението, горивата и храните става 41
НА 2012 г.:
непосилен за много семейства.
След три години управление на ГЕРБ нито България
1. Заетост и безработица
Заетостта за три години катастрофално се срина е по-стабилна, нито българските граждани живеят пои българските граждани, които работят и се осигуря- добре.
В доклада на ЕК за 2012г. България беше посочена
ват, намаляха с 386 хил.
Коефициентът на заетост спадна от 63,3% на като страната с най-висок риск от бедност. Делът на
хората, живеещи при материални лишения, е достиг- 11
58,3% и достигна нивото си от 2003 г.
Безработните български граждани без работа и нал 56% при средно 17,4% за ЕС.
12
Под линията за бедност, която за 2013 г.се предоходи се увеличиха с нови 190 хил. и заедно с
обезкуражените лица достигнаха 650 хил. Безрабо- движда да е 241 лв., са редица социални плащания,
тицата се превърна в основен икономически, социален в т. ч. и обезщетението за отглеждане на малко дете
от 1 до 2 години.
и политически проблем за България.
На страната е нужна
различна политика по
Коефициентът на безработица се удвои - от 6,3%
доходите. Тя трябва да създава условия за сближана 12,4%.
ване на жизненото равнище с това на останалите
Безработните младежи достигнаха над 30%.
В същия момент, в период на криза, средствата държави-членки на ЕС, от една страна, и защита на
за активна политика на пазара на труда нелогично жизненото равнище на най-уязвимите групи от населението от друга. Важно е обаче, да се има предвид,
бяха намалени 3 пъти.
че такава политика е невъзможна, ако качеството на
На едно от първите места в Европа сме по:
заетостта е ниско. Следователно, в основата на тази
темп на намаляване на заетостта;
политика стои политиката за повече и по-добри ратемп на ръст на безработицата;
безработни, които не търсят работа, тъй като са ботни места, гарантиращи качествена заетост и стабилни и високи доходи.
се отчаяли;
безработни младежи без перспектива за разви3. Пенсии
тие.
С оправданията за криза, финансова стабилност и
И от бюджета за 2013 г. е видно, че тенденцията
се запазва и за последната година на управление на строежи на магистрали се отмени ежегодното актуализиране на пенсиите по ,,швейцарското правило”,
ГЕРБ.
Тези резултати са закономерни при липсата на което отчиташе ръста на инфлацията и реалното
работеща икономическа програма на ГЕРБ за растеж нарастване на доходите на работещите. Реално се
и заетост. По-скоро с действията си правителството ликвидираха и други форми за компенсиране на
унищожи реалната конкуренция в икономиката чрез ниските доходи на пенсионерите (като коледните
поощряване на монополите, картелите и близките до добавки). Три години бяха замразени размерите на
управляващите фирми, смаза дребния и средния пенсиите и милиони български пенсионери бяха обречени на мизерия.
бизнес.
Планираното индексиране на пенсиите с 9,3% от
Един от най-големите провали на Правителството
е именно в политиката по заетостта. Действията му 1 април, предвидено в бюджета за 2013 г., не
допринесоха реално за усилване на негативните ефек- компенсира дори натрупаната до момента инфлация,
ти на икономическата криза, като ударът бе най- да не говорим за новите драстични увеличения на
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цените на ток, горива, хранителни продукти и издръжка
на семейството. През тези години стотици хиляди
български пенсионери не доживяха и до това символично увеличение със задна дата. За сметка на това
в бюджета е заложено облагането с нов данък върху
нищожните спестявания на голямата част от българските граждани, в т. ч. и на пенсионерите.
В период на тежка криза на пазара на труда,
драстичен спад в заетостта и двойно нарастване на
безработицата бяха увеличени годините и небходимия
осигурителен стаж за придобиване право на пенсия,
с което десетки хиляди български граждани бяха
обречени да не доживеят до пенсия.
Не се предлагат алтернативи за работа на хората
в предпенсионна възраст, както и за удължаване на
трудовия живот. Броят на осигурените лица за три
години е намалял със 110 хил. Спадът в заетостта
доведе до увеличение на реалния дефицит в пенсионния фонд и за 2013 г. той продължава да нараства.
Три години ГЕРБ не повиши размера на максималния осигурителен доход, което щеше да осигури
допълнителни средства за пенсии и реално да обложи
най-високите доходи в страната.
Действията в пенсионната система са непоследователни и несистемни, по метода проба - грешка.
Предприе се необмислена и авантюристична “пен42 сионна реформа”, несъобразена с продължителността
на живот в България, със здравословното състояние
на хората, със състоянието на системите за здравни
и социални услуги в страната, с нарастващата безработица. И това не осигури финансова стабилност в
пенсионния фонд, в името на което тази „реформа”силово се наложи.
11
Всичко това доведе до драстичен спад в доверието
12 към пенсионната система, намаляване мотивите за
осигуряване и мизерия за милиони пенсионери.
4. Социална сигурност и социално включване
В условията на криза държавата абдикира от своя
социален ангажимент към най-уязвимите групи от
населението.
Понятието „социална сигурност” бе изпразнено от
съдържание, такова, каквото е според всички международни договори, инструменти и механизми. С оправданието за криза бяха ограничени редица социални
права, а тези, които се запазиха, претърпяха значително редуциране на размера:
„болничните” бяха намалени съществено и болните, хората които имат нужда, за да покриват
разходите по лечението и съществуването си бяха
ощетени;
намалени бяха повече от два пъти сроковете за
получаване на парични обезщетения за временна
неработоспособност след прекратяване на трудовия
договор;
премахна се таванът за размера на обезщетението при безработица, но с промените в неговото
изчисляване на практика се намали реалният размер
на обезщетението при безработица;
намалени бяха и обезщетенията за майчинство
отново чрез увеличаване периода на тяхното изчисляване;
не се увеличи обезщетението за отглеждане на
малко дете, независимо че се увеличи минималната
заплата. Не се увеличиха детските добавки, както и
еднократните помощи за раждане на дете. ГЕРБ не
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прие нито едно от предложенията на опозицията в тази
област през годините. Резултатите не закъсняха –
след регистрираната мини тенденция на увеличаване
на раждаемостта за периода 2006-2009 г. има сериозен
спад в броя на новородените деца;
Системата на социално подпомагане не подкрепи
хората в нужда и не намали негативния натиск на
икономическата криза върху тяхното състояние. Гарантираният минимален доход, който е основа за
отпускането на социалните помощи, е замразен. За
изминалите години всички доходи бяха замразени.
Хората с увреждания бяха лишени от безплатно
ползвания от тях автобусен транспорт. Не са предприети никакви мерки и политики, които да подобряват
тяхното положение, интеграция на пазара на труда и
интеграция в обществото. Не се предприеха мерки за
предотвратяване на злоупотребите с освидетелстването на хората с увреждания, отпускането на техническите помощни средства, прецизирането на техните
социални права, в резултат на което от данъците на
всички се изразходват значителни финансови средства, които не достигат до реално нуждаещите се хора
с увреждания.
Реформата в областта на социалните услуги бе
тотално забавена и като цяло не се забелязва съществен напредък. Забавено бе и усвояването на осигурените от предишното правителство средства от
Световната банка за действия за социално включване
на уязвими групи и особено на бъдещия потенциал на
страната – децата.
Няма осезаеми резултати и по отношение на
развитие на социалните услуги за възрастни, самотни
възрастни и възрастните с увреждания, както и по
отношение на дългосрочните грижи, независимо че
България е една от държавите в Европейския съюз
с ускорено застаряване на населението.
И в бюджета за 2013 г. отредените средства за
социални помощи и обезщетения остават на нивото
от предходната година. Реално не се променя размерът на нито едно от социалните плащания, въпреки
инфлацията и нарасналата издръжка на живот. Някой
от тях остават под нивото на линията на бедност за
2013 г.
5. Проблеми в демографското развитие
Демографското картина на страната и нейното
задълбочаване води до засилване на редица отрицателни тенденции в обществото, които влияят, без
преувеличение, върху националната сигурност на
страната.
Според данните от Преброяване’2011 г. броят на
децата до 18-годишна възраст е 1 352 857 души, или
около 18% от населението на страната. В сравнение
с предишното преброяване, броят на децата е намалял
с над 401 хиляди, а в сравнение с преброяването от
1992 г. – с над 891 хиляди.
Основната причина за намаляващия брой на
децата е много ниската раждаемост. В България
средният брой деца, която една жена в детеродна
възраст може да роди, е 1.49. Коефициентът на
раждаемост от 9.6 деца на 1 000 души от населението
също е един от най-ниските за ЕС. Това показва, че
занапред ще се раждат все по-малко деца и тяхната
численост като дял от общото население ще продължи
да намалява.
Освен ниската раждаемост, влияние върху нама-
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ляващия брой деца оказва и високото равнище на
детска смъртност. У нас 8.5 на всеки 1000 живородени
деца не навършват 1 година. Това е близо два пъти
по-високо в сравнение със средното за ЕС равнище.
Видно е, че в България се раждат все по-малко
деца. Зад тези чисто демографски процеси обаче стоят
дълбоки социални явления:
- В България около 45% от децата под 18-годишна
възраст живеят в риск от бедност или социално
изключване;
- 22% от домакинствата с деца живеят в риск от
бедност;
Причините за високата подоходна бедност сред
домакинствата с деца се дължат най-вече на ограничения достъп до заетост за техните родители –
колкото по-голям брой деца има в семейството,
толкова по-ниски са равнищата на заетост за техните
родители;
- Броят на абортите е твърде голям.
Налице са и редица рискове, които оказват
твърде негативно влияние върху развитието, възпитанието и реализацията на новите поколения:
- Повече от половината от децата са родени извън
брак;
- Все още деца раждат деца;
- По-ниско образованите майки раждат по-голям
брой деца;
- Най-много деца се раждат в най-нискодоходните
групи;
- Раждаемостта сред различните етнически групи
е твърде различна. Делът на децата до 18-годишна
възраст за българската етническа група е 16% от
общия брой на населението, за турската -22%, и 39%
за ромската група. Етническите тенденции в раждаемостта не могат и не бива да бъдат подценявани. На
едно родено дете от българския етнос се падат 2 и
повече деца от ромския етнос. Познавайки условията
на живот, в които живеят голяма част от ромите,
политиката за повишаване на детското благосъстояние
не може да пренебрегва нуждата от цялостна и трайна
интеграция на ромите в българското общество;
- Само осем от десет деца между 3 и 6-годишна
възраст са записани в детски градини, също толкова
– в прогимназиалното (5-8 клас) и средното образование (8-12 клас).;
- Делът на младежите между 18 и 24-годишна
възраст с най-много основно образование, които не
участват в образование и обучение продължава да
бъде в рамките на 13-15%.
Икономическата и социалната обстановка в България не стимулира младите българи да създават и
отглеждат свое поколение.
Качеството на детското и майчиното здравеопазване не е на нужното ниво.
Невъзможността на родители от рисковите групи
да си осигурят устойчива и едновременно качествена
заетост.
Образованието не дава перспективи. Международните изследвания на образователните постижения
на децата в училищна възраст поставят България в
дъното на класацията измежду всички развити държави. 20% от децата в предучилищна и училищна възраст
изобщо не са в училище. Други около 15% от
младежите с ниско образование продължават да бъдат
извън образователните и обучителните системи. Така
порочният кръг се затваря – голямата част от децата
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растат в бедност, в лошо здраве и без възможност
за качествено образование; те на свой ред създават
потомство и предават неравенствата на своите деца.
Всички тези проблеми водят до задълбочаване на
демографската криза, до влошаване качествените и
количествените показатели на българската работна
сила, до намаляване на конкурентоспособността на
пазара на труда, до ограничаване възможностите за
развитие на нови технологии и иновации в настоящия
момент, както и в бъдещи периоди.
Дейността на ГЕРБ в областта на труда и социалната политика може да се определи като хаотична
и некомпетентна, неадекватна на икономическите и
социалните условия и потребностите на различните
социални слоеве. През мандата в социалната сфера
се прилагаше подход на изчакване, не се генерираха
нови идеи за подкрепа на бизнеса, семействата и
домакинствата, за да се посрещнат негативните ефекти на икономическата криза.
Управлението на ПП ГЕРБ е агресивно посегателство срещу социалните права на българските граждани. За да наложат своята неолиберална идеология, те
пожертваха конституционните основи на социалната
държава.
В дневния ред на политиката на правителството на
ГЕРБ не стоят интересите на българските граждани, 43
които са ги избрали, а интересите на едрия бизнес.
Редица мерки на управляващите доведоха до отнемане на традиционно установени социални и трудови
права в Конституцията на Република България и
международните договори, по които България е страна.
Това от своя страна имаше и своето естествено
продължение – за три години Конституционният съд 11
излезе с решения за обявяване на 119 текста за 12
противоконституционни, в т. ч. и на множество разпоредби в Кодекса на труда и Кодекса за социално
осигуряване, което е безпрецедентно за най-новата
история на страната.
Въпреки че за същия период правителството е
похарчило 17 млрд. и 750 млн. лв. повече от предишното, драстично е намалило резерва и натрупало нови
дългове, е видно, че социалната политика не е
приоритет в неговата дейност.
октомври 2012 г.
Съвет на НС на БСП
по социална и демографска политика,
заетост, цени и доходи
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ЦЕЛЕНАСОЧЕНА ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА
НА СТИМУЛИРАНЕ НА ОТГОВОРНО
МАЙЧИНСТВО И РОДИТЕЛСТВО
И ВЪЗПИТАНИЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЗДРАВО
И ПОДГОТВЕНО ПОКОЛЕНИЕ
I. ДЕЦАТА И СЕМЕЙСТВОТО В БЪЛГАРИЯ
• Според данните от Преброяване’2011 г. броят
на децата до 18-годишна възраст е 1 352 857 души
или около 18% от населението на страната. В
сравнение с предишното преброяване, броят на децата
е намалял с над 401 хиляди, а в сравнение с
преброяването от 1992 г. – с над 891 хиляди. Факт
е, че броят на децата прогресивно намалява и за около
две десетилетия той се е стопил с близо 40%.
• Основната причина за намаляващия брой на
децата е много ниската раждаемост. България е сред
държавите
ЕС с най-нисък общ коефициент на
плодовитост1 - при необходима стойност за просто
възпроизводство на населението коефициент от 2.1
в България средният брой деца, която една жена
44 деца,
в детеродна възраст може да роди, е 1.49. Коефициентът на раждаемост от 9.6 деца на 1000 души от
населението също е един от най-ниските за ЕС. Това
показва, че занапред ще се раждат все по-малко деца
и тяхната численост като дял от общото население
ще продължи да намалява.
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• Освен ниската раждаемост, влияние върху
12 намаляващия брой деца оказва и крайно неприемливото равнище на детска смъртност. У нас 8.5
на всеки 1000 живородени деца не навършват 1
година. Това е близо два пъти по-високо в сравнение
със средното за ЕС равнище.
• Голям е делът и на мъртвородените. През
2011 г. около 8 от всеки 1000 деца са родени мъртви.
В над 90% от случаите това се дължи на усложнения, възникнали в перинаталния период, а не на
вродени аномалии на плода.
• Видно е, че в България се раждат все по-малко
деца. Зад тези чисто демографски процеси обаче
стоят дълбоки социални явления:
- Около 45% от децата под 18-годишна възраст
в България, живеят в риск от бедност или социално
изключване. България е държавата-членка на ЕС с
най-голям дял хора в риск от бедност или социално
изключване и това няма как да не се отрази върху
благосъстоянието на децата като цяло. Но особено
обезпокоително е, че около 40% от децата под 6годишна възраст живеят в бедни или социално изключени домакинства (при средно 25% за ЕС). Изглежда,
че голям брой деца са обречени на живот в бедност
още от ранна детска възраст.
- Не е случайно, че 22% от домакинствата с деца
живеят в риск от бедност. При домакинствата без
деца рискът от бедност е 19%. Особено силен е рискът
от подоходна бедност за самотните родители (42%) и
многодетните семейства (65%).
- Причините за високата подоходна бедност сред
домакинствата с деца се дължат най-вече на ограничения достъп до заетост за техните родители
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– колкото повече деца има в семейството, толкова
по-ниски са равнищата на заетост за техните
родители. Така например, равнището на заетост за
хората между 20 и 49-годишна възраст с 1 дете е 77%
(77% средно за ЕС), с 2 деца – 75% (78% средно за
ЕС), а с 3 и повече деца – само 41% (68% средно
за ЕС).
- Броят на абортите е твърде голям. През 2010
г. само легалните аборти са над 31 хиляди. Това е
близо една четвърт от общия брой живородени деца
през същата година. Най-тревожното е, че близо
половината от абортите са извършени от жени в найдобрата възраст за отглеждане на деца – от 25 до
34-годишна възраст. Очевидно, голяма част от младите
жени не са готови да поемат отговорността за отглеждане на деца. Очевидно е и че истинският брой на
абортите е по-голям.
• Налице са и редица рискове, които могат да
окажат твърде негативно влияние върху развитието, възпитанието и реализацията на новите поколения:
- Повече от половината от децата са родени
извън брак. Това е пряка последица от промяната на
семейните модели и преосмисляне на мястото и
ролята на брачната институция в живота на младите
хора. Извънбрачното съжителство дава свобода на
партньорите, но крие рискове за отглеждане на децата
– такива модели на съжителство се разпадат по-лесно,
но от това страдат децата, които имат еднаква нужда
от присъствието и на двамата родители.
- Все още деца раждат деца. Макар и да намаляват както в абсолютен (от около 11 600 през 2001
г. до 8500 през 2010 г.) и в относителен план (от 17%
от общия брой раждания през 2001 г. до 11% през
2010 г.), ражданията от непълнолетни майки все още
са факт. Едва ли майка, която все още няма пълнолетие, може да роди, отгледа и възпита деца, на които
да осигури нормална възможност за развитие.
- По-ниско образованите майки раждат по-голям
брой деца. Така например, средният брой деца, раждани от майки с висше образование е 1.2, докато от
майки с с начално образование – 1.6, а от майки с
незавършено начално образование – 2.2. Следователно, ако тази тенденция се запази, все повече деца
ще се раждат в семейства на по-нискообразовани
родители. А тези семейства е много по-вероятно да
се сблъскат с безработица, бедност, влошено здраве,
лоши условия на живот с негативно влияние върху
ранното развитие на децата.
- Най-много деца се раждат в най-нискодоходните
групи. Според изследването на бюджетите на домакинствата в България, през 2010 г. средният брой деца
под 16-годишна възраст в първата децилна група
според размера на доходите е 0.75, а във втория децил
– 0.41. За сравнение, средният брой деца в най-
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опазване и образование, липсваща подкрепа от страна
на държавата – както материална, така и под формата
на услуги. Получава се затворен кръг – най-много деца
се раждат от ниско образованите и нискодоходни
групи, а по-образованите и по-високо доходните групи
не се осмеляват да предприемат такава стъпка, за
да не обрекат себе си и своите деца в бедност.
2. Наблюдавайки тенденциите в раждаемостта
по етнически групи и местоживеене, повече отвсякога е необходимо целите на политиките за децата
и семейството да бъдат интегрирани в политиките
за териториално сближаване. Междурегионалните
различия в икономическото и социалното развитие по
оста „град-село” са твърде високи. Фактът, че все още
40% от децата живеят в селата, означава, че намаляването на различията ще има пряк принос за
повишаване на детското благосъстояние в страната.
3. Етническите тенденции в раждаемостта не
могат и не бива да бъдат подценявани. На едно
родено дете от българския етнос се падат 2 и повече
деца от ромския етнос. Познавайки условията на
живот, в които живеят една голяма част от ромите,
политиката за повишаване на детското благосъстояние
не може да пренебрегва нуждата от цялостна и трайна
интеграция на ромите в българското общество.
4. Качеството на детското и майчиното здравеопазване не е на нужното ниво. Броят на децата 45
с първични увреждания се запазва устойчив, както
и броят на мъртвородените. Причините са симптоматични: недостатъчно грижи за майката и плода в
пренаталния период и в развитието на децата – след
това.
5. Заетостта на родителите. Близо една четвърт
от децата живеят в риск от бедност или социално 11
изключване. Основната причина за това е невъзмож- 12
ността на техните родители да си осигурят устойчива
и едновременно качествена заетост. Не по-малка
причина е и ролята на държавата или по-скоро –
липсата на държавна подкрепа при поемане издръжката при отглеждане на децата, от една страна, и полесното споделяне на семейните и професионалните
задължения за родителите с деца, от друга.
6. Образованието не дава перспективи. Международните изследвания на образователните постижения на децата в училищна възраст поставят България
в дъното на класацията измежду всички развити
държави. 20% от децата в предучилищна и училищна
възраст изобщо не са в училище. Други около 15%
от младежите с ниско образование продължават да
са извън образователните и обучителните системи.
Така порочният кръг се затваря – голямата част от
децата растат в бедност, в лошо здраве и без
възможност за качествено образование; те на свой
II. КАКВИ СА ИЗВОДИТЕ
ред създават потомство и предават неравенствата на
1. Икономическата и социалната обстановка в своите деца.
България не стимулира младите българи да създаIII. КЛЮЧОВИ ПРОБЛЕМНИ ОБЛАСТИ НА ПОЛИват и отглеждат свое поколение. Показателни за
това са данните за ниската раждаемост и големият ТИКАТА ЗА ДЕЦАТА И СЕМЕЙСТВОТО В БЪЛГАРИЯ
брой на абортите. Получава се затворен кръг – по1. Деинституционализацията – в полза на
високо образованите родители, които отлично разбират необходимостта да осигурят добро възпитание, строителните фирми и администрацията, но не
развитие и пълноценен живот на своите деца, не и на децата? Реформата в грижите за децата в
желаят да създадат свое потомство, защото трудно- институциите бе една от първите, които правителстстите са непосилни. Да създадеш и отгледаш дете, вото на ГЕРБ инициира. През 2010 г. бе приета
това в България често пъти означава риск от бедност, Национална стратегия „Визия за деинституционализариск за кариерата, недостатъчно качествено здраве- цията на децата в Република България”, като съгласно
високодоходната група домакинства (десети децил)
е само 0.14.
- Раждаемостта сред различните етнически групи
е твърде различна. И ако според данните от последното преброяване на населението за българската
етническа група делът на децата до 18-годишна възраст
е 16% от общия брой на населението, то той е 22%
за турската и 39% за ромската група. В дългосрочен
план това създава предпоставки за коренна промяна
в етническата структура на населението. От друга
страна обаче, имайки предвид условията, в които се
отглеждат голяма част от децата от ромски произход,
сериозно трябва да бъде поставен въпросът за възможностите на новите поколения пълноценно да участват
в живота на обществото.
- Четири от всеки десет деца до 18-годишна
възраст растат в селата. Отчитайки съществените
регионални диспропорции по оста “град – село”, основателно следва да се постави въпросът “доколко
децата, растящи в селата” имат същите възможности
за нормално развитие, в т.ч. достъп до качествено
образование, здравеопазване и социални услуги,
информация, култура, спорт, а техните родители – до
качествена заетост.
Всяка година между 3500 и 4000 хиляди деца под
16-годишна възраст се инвалидизират. Основните
причини са изключително тревожни: болести на дихателната система (показател за лоши условия за
живот); болести на нервната система, психични и
поведенчески разстройства (показател за лошо отглеждане на децата); вродени аномалии (показател за
качеството на майчиното здравеопазване).
- Само осем от десет деца между 3- и 6-годишна
възраст са записани в детски градини, също толкова – в прогимназиалното (5-8 клас) и средното
образование (8-12 клас). Данните от Програмата за
международни изследвания на учениците (PISA) на
Организацията за икономическо сътрудничество и
развитие (ОИСР) показват, че делът на българчетата
под 15-годишна възраст, които имат много лоши
умения за четене, е 8 пъти по-висок от средния за
ОИСР (8.0% срещу 1.1%); с много лоши умения по
математика – над 3 пъти по-висок (25% срещу 8.0%);
с много лоши умения в науката – близо 3 пъти повисок (12.4% срещу 4.5%).
- Делът на младежите между 18- и 24-годишна
възраст с най-много основно образование, които не
участват в образование и обучение, най-вече продължава да бъде в рамките на 13-15%.
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Стратегията, до 2015 г. следва да бъдат закрити 137
институции за деца, а за децата, напускащи институциите, следва да бъде осигурена алтернативна грижа
в среда, близка до семейната. Към края на 2009 г.,
около 6 730 деца (или по-малко от 1 процент от общия
брой на децата до 18 г.2) живеят в домове за медикосоциални грижи за деца, домове за деца между 3 и
18 г., лишени от родителска грижа и домове за деца
с умствена изостаналост или физически увреждания.
Две години по-късно, броят на институциите – до 127.
През 2010 г. са закрити 10 институции, а през 2011
г. – още 33. Общо 4 755 деца живеят в институциите.
За съжаление този напредък не е резултат на
мерките, съдържащи се в приетия на в края на 2010
г. от Министерски съвет План за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България”.
Съгласно Плана, „реформата” в институционалната
грижа ще струва над 110 млн.евро, осигурени от три
програми, съфинансирани от фондовете на ЕС. Това
са Оперативна програма „Регионално развитие”4,
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”5 и Програмата за развитие на селските райони6.
Данните обаче показват, че договарянето на средствата, заделени по Оперативна програма „Регионално
развитие”, с които следва да бъдат изградени центрове
46 за настаняване от семеен тип и защитени жилища за
децата, напускащи институциите, приключи в началото
на август. Следователно, тепърва ще се изграждат
алтернативните услуги от резидентен тип, в които да
бъдат настанени децата, напускащи институциите.
Имайки предвид схемата по Оперативна програма
„Регионално развитие”, за това ще са необходими
11 минимум 24 месеца. Най-рано в големите общини
12 строително-ремонтните дейности ще приключат в
средата на 2013 г.
Към края на август 2012 г. не е договорен нито
лев от средствата, отпуснати по линия на Програмата
за развитие на селските райони. Това означава, че
за децата, напускащи институциите в селските райони,
все още не са изградени нужните социални услуги.
По Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” са сключени договори по повечето схеми, но
тепърва предстои да се насочат средствата към найважните дейности. В най-голяма степен, сключените
договори имат за цел подготовка на анализи, проучвания, предоставяне на консултации, обучения на
служители, т.е. за реализация на услуги, обслужващи
самата администрация. Например, Държавна агенция
за закрила на детето получи 5 млн.лв. по проект
„Детство за всички”, за да подготви процеса на
деинституционализация на децата с увреждания и на
децата с умствена изостаналост. Според информация
на самата Държавна агенция, проектът включва дейности като преглед и анализ на съществуващи оценки
на децата от институциите; идентифициране на подходящи форми на социални услуги и общините, в които
те да бъдат изградени; информационни кампании и
обучения на персонала, който ще бъде зает в новите
социални услуги7. Средствата са предоставени на
Държавната агенция за закрила на детето в края на
май. До момента, година и половина до края на
проекта, от 5 млн.лв. са изплатени по-малко от 1.3
млн.лв.8 По проекта очевидно не е постигнат нужният
напредък по най-важната от дейностите – да бъде
обучен персоналът, който ще работи в новосъздаде-
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ните социални услуги. И ако някоя община, сключила
договор по ОП РР, успее да изгради центровете за
настаняване от семеен тип или защитените жилища
и децата от домовете има къде да бъдат настанени,
то няма да има кой да им осигури грижа с нужното
качество – персоналът, който ще работи там, няма
да е селектиран, а дори и да е селектиран – няма
да е обучен как да предоставя услуги с нужното
качество.
Министерството на здравеопазването от своя страна получи 2 млн.лв., за да изпълни проект „Посока:
семейство”, насочен към подготовката на деинституционализацията на децата от домовете за медикосоциални грижи за деца. Проектът, както и проект
„Детство за всички”, включва дейности по проучвания,
анализи, консултации и обучения на персонала в
новосъздадените услуги: анализи на причините за
настаняването в домовете, анализи за подготовката
за преструктуриране на домовете, анализи на индивидуалните оценки на децата от домовете и др. Новото
тук е, че ще бъдат сформирани „мултидисциплинарни
екипи”, които да координират дейностите на местно
ниво – това ще са 8 координатори, също така и
представители на Агенцията за социално подпомагане,
Регионалната здравна инспекция, общинските администрации. Средствата са предоставени на Министерството на здравеопазването в началото на октомври
2011 г., а до момента са усвоени едва 395 хил.лв.
Най-важната дейност – обучение на персонала за
новосъздадените услуги, все още не е стартирала9.
Причината е, че тепърва предстои създаване на
„мултидисциплинарните екипи”, конкурсите за които
доскоро все още протичаха. Както и при проект
„Детство за всички”, ако някоя община успешно
приключи дейностите по изграждане на инфраструктурата за новия тип социални услуги за настаняване
на децата от домовете за медико-социални грижи за
деца, то въпросът, кой ще предоставя услугата с
нужното качество, остава нерешен.
Агенцията за социално подпомагане получи около
15 млн.лв., за да реализира проект „И аз имам
семейство”, насочен към децентрализация на услугата
„приемна грижа”. По него ще трябва да бъдат обучени
и наети 500 приемни семейства, а 600 деца – да бъдат
изведени от институциите и настанени в приемни
семейства. От 15 млн.лв. до момента са усвоени само
713 хил.лв.10, което показва, че дейностите и по този
проект тепърва ще носят резултати. Интересно е
обстоятелството, че по примера на другите проекти
със средствата от проект „И аз имам семейство” ще
трябва да бъдат наети минимум 250 души на местно
ниво за създаване на т.нар. екипи по приемна грижа,
които впоследствие да бъдат обучени. На практика,
ако се прилагат сега действащите нормативни разпоредби, от бюджет от около 15 млн.лв. близо 10 млн.лв.
ще бъдат насочени към изплащане на възнаграждения
за приемни родители, изплащане на допълнителни
средства за издръжка и обучение на кандидатите за
приемни родители. С останалите 5 млн.лв. ще се
облагодетелства държавната и общинската администрация – ще бъдат плащани хонорари за управление
на проекта, заплати на екипите по приемна грижа,
обучения на служители от централната и местната
администрация и хонорари на консултантските фирми,
които ще извършват обученията на екипите по приемна грижа и служителите. А с тези средства може
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да бъде осигурено настаняване при приемни родители
на още минимум 250 деца от специализирани институции.
И накрая, отново за Агенцията за социално подпомагане са насочени 10 млн.лв. за наемане на 400
социални работници в дирекциите „Социално подпомагане”. От тези средства са изхарчени по-малко от
милион лева11. И отново, при заплата от 370 лв.
месечно за 42 месеца ще бъдат нужни около 7.4 млн.
лв. Останалите 2.6 млн.лв. отново остават за държавната администрация – за разработване на анализи,
проучвания, методики.
В крайна сметка, стартиралата реформа в институционалната грижа за децата до момента като че ли
ще облагодетелства строителните фирми, които ще
спечелят търговете за строителство на новите социални услуги, и администрацията на централно и местно
ниво, която получава хонорари за участие в експертни
групи, комисии и подготовка на най-различни анализи.
Реално подобрение на живота на децата в институциите в резултат от мащабните по финансов ресурс
проекти обаче няма.
Не е случайно, че процесът на деинституционализация е обект на сериозна критика от страна на
неправителствения сектор. И макар че зад критиките
на неправителствените организации често стоят неясни интереси, те за едно са прави – със строеж на
„къщички”, прехвърляне на децата от една социална
услуга към друга (било то от специализирана институция към социална услуга от резидентен тип) и
безброй заседания на експертни комисии и работни
групи, проблемите на децата няма да бъдат решени.
Десетките милиони евро и неумението на администрацията да ги използва може да се окаже найсериозната бариера в процеса на деинституционализация.
Но много по-сериозен проблем обаче се оказва
отсъствието на политика на превенция на изоставянето на деца в институции. Дори и да бъдат изградени,
новите услуги няма нито да компенсират, нито да
разрешат причините за изоставянето на децата –
бедността, финансовите затруднения, неподготвеност
на самите родители да се справят с предизвикателствата на родителството, липса на подкрепяща среда
за отглеждане на децата – особено за децата с
увреждания.
И не на последно място, за да са устойчиви
резултатите, и най-важното – да се постигне трайно
подобряване качеството на живот на децата, е нужно
т.нар. реформа в сферата на институционалната грижа
да бъде допълнена с целенасочени мерки в сферата
на образованието.
2. Да се гради бъдещето на децата, е по-важно
от това да се градят магистрали. В последните
3 години правителството на ГЕРБ отдаде приоритет
на пътната инфраструктурата, неглижирайки най-важната човешка „инфраструктура” – децата. Защото не
магистралите, а децата са бъдещето на България.
Вместо да подкрепи семействата и да облекчи
отглеждането на децата, правителството „замрази”
семейните помощи и обезщетения за отглеждане на
малки деца:
- месечните семейни помощи са 35 лева на дете
вече четвърта поредна година (2009 г., 2010 г., 2011
г. и 2012 г.);
- еднократните помощи при раждане, за майки-

ÍÀ

ÁÑÏ

студентки и за близнаци до 1-годишна възраст също
остават непроменени от 2009 г. насам;
- целевите помощи за първокласници, независимо
от покачването на издръжката на живота, са 150 лв.
също четвърта поредна година;
- минималната работна заплата се повиши от 240
лв. до 290 лв., но няма промяна в обезщетението за
отглеждане на малко дете до 2-годишна възраст от
работеща майка;
- вместо да насърчи майките да отглеждат сами
своите деца, бяха въведени по-рестриктивни критерии
за определяне размера на обезщетението за бременност и раждане.
Освен семейните помощи, размерите на единните
стандарти за делегираните от държавата дейности за
разкриване и развитие на социалните услуги остават
непроменени въпреки инфлацията. Така няма стимул
да се разкриват услуги, подкрепящи родителите при
отглеждането на децата. Ако такива биват разкривани,
това става с външно финансиране (чуждестранни
проекти и програми) – тогава остава въпросът за
устойчивостта на резултатите. От своя страна, ниското заплащане не е стимул за добрите специалисти
да търсят реализация в сектора на социалните услуги
за деца. За общините липсват възможности да инвестират в качеството на услугите.
IV. КАКВА Е АЛТЕРНАТИВАТА
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1. Адекватност на семейните помощи. Много
по-лесно е за семействата да вземат решение да
създадат собствено поколение, стига да са сигурни,
че могат да разчитат на материална подкрепа от
страна на държавата при отглеждане на децата. Ето 11
защо е необходимо: (1) да се прецизира начинът на 12
изчисляване на размера на семейните помощи за деца
и той да бъде обвързан с реалната издръжка при
отглеждането на децата; (2) размерът на семейните
помощи да бъде ежегодно актуализиран, а прагът за
достъп до тях – ревизиран в зависимост от обективни
икономически и социални обстоятелства.
2. Достъп до качествена заетост за родителите. Активната политика на пазара на труда трябва
да постави акцент върху насърчаване участието в
заетостта на родителите със семейни задължения. Към
проблемите на родителите с малки деца не може да
се подхожда като към обикновени безработни лица –
необходимо е да бъдат разработени и специални
методики за трудовите посредници как да предоставят
индивидуализираните посреднически услуги за родители на малки деца. Следва да се отчита, че родителите много по-често биха отказали предложената им
работа, ако знаят, че имат ангажименти към своите
деца. Ето защо, наличието на ангажименти към малките деца трябва да залегнат при определяне на т.нар.
подходящо работно място от трудовите посредници,
особено за самотните родители и на родителите от
многодетни семейства.
3. По-лесно съвместяване на трудовия и професионалния живот. При планирането на капиталовите разходи в държавния бюджет и субсидиите за
общините следва да се отчита и нуждата от изграждане на необходимата инфраструктура за отглеждане
на децата. Общинските съвети следва да бъдат насърчени да освобождават от такси за посещаване на детска
ясла и детска градина децата от социално слаби
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семейства. В големите градове, трябва да бъдат
предвидени и стимули за работодателите да разкриват
кътове за отглеждане на деца в самите предприятия
– например чрез данъчни облекчения за такъв тип
социални разходи.
4.Преформулиране на политиките за децата в
риск. Деинституционализацията на грижите за деца
безспорно е важна. Но деинституционализацията няма
да се случи, като бъдат построени „къщички” с
модерно обзавеждане, в които децата да бъдат настанени. Нужно е да се заложи на политики на превенция,
т.е. на политики, които намаляват нагласите на родителите да изоставят своите деца.
Деинституционализацията трябва да бъде обвързана с образователните и здравните политики. След
извеждане на децата от институциите без липсата на
приобщаваща среда за интеграция на децата със
специални образователни потребности в образователната система усилията биха били напразни. А без
осигуряване на профилактика и лечение на заболяванията, шансът децата с увреждания (физически или
ментални) да се интегрират в обществото остава
минимален.
И не на последно място, държавната политика в
областта на социалните услуги има нужда от радикална промяна – вместо да се насочват към деца в риск,
48 социалните услугите в общността трябва да се обърнат
към интегрирани услуги за ранно детско развитие.
Тези услуги трябва да имат образователен, социален
и здравен компонент. Подобряване статуса и продължаващото кариерно развитие на социалните работници
и изграждането на необходимите мултифункционални
екипи ще е от ключово значение за успеха на тази
11 трансформация в политиката.
5. Минимални стандарти за качество в сфе12
рата на образованието. Необходимо е да се въведат „минимални стандарти”, позволяващи публичните
образователни услуги да гарантират качествени резултати за децата. Такива стандарти са необходими от
гледна точка на:
- физическата инфраструктура;
- кариерното развитие на персонала;
- определяне на натовареност на персонала;
- условия за работа на персонала;
- знанията и уменията, които всяко дете
трябва да придобие на всеки етап от образователната
система.
Тези минимални стандарти трябва да послужат за
преосмисляне на съществуващата система за делегирани бюджети в образованието и преформулиране на
съществуващия стандарт за издръжка на дете.
6. Осигуряване на универсален достъп до
качествено здравеопазване. Необходимо е да се
отстранят бариерите пред достъпа на всички деца до
качествено здравеопазване – особено за децата от
селата и малките градове, за децата с ниски доходи
и децата от семейства от уязвими общности. Бариерите са минимум три групи: - цена; - липса на
информация и - достъпност. От чисто бюджетни програми, програмите за детско и майчино здравеопазване трябва да бъдат ревизирани и да отчитат реалните предизвикателства пред благосъстоянието на
децата. Най-голямо внимание следва да бъде обърнато
на превенцията на болести и увреждания за малките
деца, доколкото причините за това са преди всичко
социални. Трябва да се обърне специално внимание
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на образованието и консултирането на родителите как
да осигурят здравословен начин на живот за своите
деца.
септември 2012 г.
Драгомир Стойнев
председател на Съвета на НС на БСП
по социална и демографска политика,
заетост, цени и доходи
1
Това е средният брой деца, която една жена в
детеродна възраст може да роди през живота си
2
По данни на Националния статистически институт към
31.12.2009 г. броят на децата до 19 г. възраст е бил 1 442
628: http://www.nsi.bg/ORPDOCS/Pop_6.1.3_Pop_DR.xls;
3
Доклад за изпълнение на Националната програма за
закрила на детето за 2011 г., http://sacp.government.bg/
media/cms_page_media/22/DOKLAD_NPZD_2011.doc;
4
BG161PO001/1.1-12/2011 “Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за
деца в риск” (програмиран бюджет от 107 млн.лв.);
5
Схема „Да не изоставяме нито едно дете” (програмиран бюджет от 28 млн.лв.), схема „Шанс за щастливо
бъдеще” (програмиран бюджет от 16.5 млн.лв.), схема
„Живот в общността” (програмиран бюджет от 29.2 млн.лв.),
схема „Приеми ме” (програмиран бюджет от 15 млн.лв.),
схема „Укрепване на капацитета на Агенция за социално
подпомагане за повишаване на качеството и ефективността на социалната работа” (програмиран бюджет от 10.0
млн.лв.);
6
Мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” (17.2 млн.лв.);
7
http://sacp.government.bg/detstvo-za-vsichki/proekttdetstvo-za-vsichki/
8
h t t p : / / u m i s p u b l i c . m i n f i n . b g
srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=34578
9
h t t p : / / u m i s p u b l i c .
minfin.bgsrchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=54567
1 0
h t t p : / / u m i s p u b l i c . m i n f i n . b g /
srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=53147
1 1
h t t p : / / u m i s p u b l i c . m i n f i n . b g /
srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=51626
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ЗА МЛАДЕЖКАТА БЕЗРАБОТИЦА
В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
I. НИВА НА МЛАДЕЖКАТА БЕЗРАБОТИЦА В ски поток и увеличаване на престъпността. Само за
последната година 2011, над 10 000 млади хора са
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
напуснали страната, като тази цифра отново е според
Преодоляването на младежката безработица трябва официалната статистика.
да бъде основна грижа на държавата, защото младеII. ОСНОВНИ ТЕМАТИЧНИ НАСОКИ ЗА ФОРМУжите са особено уязвима група на пазара на труда
поради липса на трудов опит, нерегулярна заетост и ЛИРАНЕ НА ТЕЗИ, ПОСЛАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА
продължителни периоди на безработица. Европейската ОГРАНИЧАВАНЕ НА БЕЗРАБОТИЦАТА ПРИ МЛАкомисия призовава заетостта на младите хора да бъде ДЕЖИТЕ
основен приоритет за държавите - членки на ЕС, тъй
1.Осигуряване на качествено образование и
като от декември 2011 г. 5.5 милиона младежи са
професионално ориентиране за успешна реализаостанали без работа.
В Република България реалната младежка безра- ция на пазара на труда
ботица е над два пъти по-висока от статистически
Осигуряването на качествено образование може да
регистрираната безработица. Официалните данни на
НСИ за второто тримесечие на 2012 г. за младежката се постигне чрез разработване на стандарти за кабезработица в България за безработните лица на чество на материалната база, учебните планове и
възраст 15-29 години достигат 20,7%, от които 22,7% развитието на подходяща методология за усвояване
са мъже и 18% от тях са жени. Общият брой на всички на знания и пряката им приложимост. В България в
безработни млади хора е 124 500 от 409 500 безра- момента все още няма постигнато синхронизиране на 49
ботни лица в страната. И това са само официални посочените показатели, въпреки високите оценки,
данни, които се различават от реалните. Причините за които дават различните атестиращи институции, и
това разминаване са базата за изчисляване на отно- поради прекалената формализация на процеса.
В системата на формалното образование трябва да
сителния дял на „безработните” и въвеждането на
понятието „обезкуражени лица” – които се изхвърлят се постигнат няколко промени, които да помогнат
както от „безработни”, така и от „работна сила” и които младият човек да развие своите умения и компетенса вън от статистиката. В сравнение с данните от 2008 ции, свързани с по-добрата му реализация на пазара 11
12
г., когато процентът на младежка безработица в на труда.
- Да се разработи и публично да се обсъди
страната е бил 12,7%, увеличението е драстично и
показва неадекватност и неефективност на мерките, развитието на ясна стратегия за кариерното ориенкоито предприема правителството на ГЕРБ за спра- тиране и консултиране в системата на средното
вяне с този проблем през годините. Темповете на образование. Кариерно ориентиране пряко насочено
нарастване на младежката безработицата в България към индивида и неговите специфични умения.
- Насърчаване на участието на младите хора в
са едни от най-високите в Европа. Ако тенденцията
се запази, може да се очаква, че България ще бъде доброволчески дейности, граждански инициативи и
една от страните на челните пет места в Европа по младежки организации. Развитие на връзката между
младежка безработица в рамките на 2012 г. В момента формалното и неформалното образование.
- Участие на младите хора в различни проекти,
България се нарежда на 7-о място по младежка
безработица сред 27-те държави - членки на ЕС, но тяхното разработване, реализиране и приключване,
според темпа си на нарастване във възрастовата група инициирани от образователните институции или от
самите тях.
15-24 г. е на второ място след Испания.
В тази връзка е необходимо проучване на систеТревожно висок е процентът на продължителната
безработица (над една година). Близо половината (46 мите за кариерно ориентиране и консултиране в други
%) от безработните млади хора са без работа повече европейски страни като Франция, Англия, Германия и
от една година. Всеки шести от безработните млади пр.; проучване на системи за осигуряване на качестхора над 20 години никога не е започвал работа. вено образование в други европейски страни; проучОсобено тревожно е масовото навлизане в категори- ване и въвеждане на германския модел за двойна
ята „безработни” на все повече млади хора със средно система за образование във всички професии, за
които не се изисква висше образование, която съчеи висше образование.
Младежката безработица води до тежко материал- тава стажуване в една компания и професионално
но положение на много млади хора, до задълбочаване образование в професионално училище.
неконкурентоспособността им на пазара на труда –
2. Осигуряване на пряка връзка между пазара
лишавайки ги от възможности за развитие като
специалисти и от перспективи за нормален живот, на труда и образованието
както и до социалното им изключване от обществото.
Освен получаването на знание в различни области,
Този основен проблем на младите хора влияе
изключително неблагоприятно върху цялостното раз- младият човек има нужда от практически опит, който
витие на българското общество – задълбочаване на да е неразделна част от обучителния процес. Времето
демографската криза, развитие на огромен емигрант- за стаж трябва да се интегрира като част от обра-

ÍÀÖÈÎÍÀËÅÍ

зователния процес още в системата на средното
образование, както и да се увеличи продължителността на времето за стаж във висшите учебни заведения
минимум от 3 месеца до 1 година.
Един от основните проблеми на младия човек е
непознаването му на функционалността на пазара на
труда. Младият човек няма представа какви са ангажиментите му като пълноправен участник в пазара на
труда.
Формалното образование не изяснява наличността
на данъчни и осигурителни задължения, тяхната роля
в обществените процеси, формалното образование не
учи как хората да работят в екипи, за да постигат
резултати.
Необходимо е и включване в системата за социално осигуряване на всеки стажант за времетраенето
на неговия стаж и законово регламентиране на гъвкаво работно време за студенти и улесняване на техния
достъп до пазара на труда.
3. Стимули за работодатели да наемат млади
хора и самонаемане
Държавата трябва да стимулира максимално работодателите да наемат млади хора до 29 години чрез
различни мерки, като:
- Намаляване на социално-осигурителната тежест
50
за работодатели, които наемат млади хора до 29 г.
на работа за период от 12 месеца.
- При наемане на безработни младежи за срок от
6 до 12 месеца на работодателите да бъдат предоставени средства за трудовото възнаграждение и осигуровки.
11
- Насърчаване на младите хора да стартират соб12 ствен бизнес.
- Установяване на данъчни облекчения за младежи
– собственици на малки и средни предприятия и
предоставяне на ниско-лихвени бизнес кредити за тях.
- Насърчаване създаването на повече европейски
форуми за обмяна на опит и добри практики между
младежи предприемачи.
4. По-ефективни, качествени и достъпни
посреднически услуги за безработни младежи
Осигуряване на адекватни посреднически услуги
(консултиране, информиране, обучение или заетост) в
максимално кратък срок от регистрацията на безработните младежи в бюрата по труда.
III. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА КОНКРЕТНИ ДЕЙСТВИЯ
На 4 септември 2012 г. се проведе съвместно
заседание между представители на Съвета по младежка политика, майчинството и децата, представители на
Комисията по работа на БСП с младежта и секретариата на НС на МО. На тази среща се постигна
съгласие за съвместна работа и провеждане на мероприятия в областта на младежката политика.
Прието бе дискусионният подход да се прилага в
разработването, допълването, тестването и финализирането на позициите и предизборните послания, които
да бъдат включени в управленския проект за младите
хора.
В тази връзка предлагаме да бъде осъществена
национална кампания, свързана с младежката безра-
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ботица. Кампанията да включва провеждане на срещидискусии в максимален брой ключови общини/области,
с подходящи гости, народни представители, евродепутати, експерти, представители на НПО сектора.
Целта на националната кампания е да се достигне
до безработните, обезверените и обезкуражените
младежи от цялата страна, да се чуят тяхното недоволство и проблеми и да се представят тезите,
позициите и алтернативите, които БСП предлага за
преодоляване на този тежък социален проблем –
младежката безработица.
Дискусионният подход ще даде възможност да се
тества, доразвива и обогатява платформата на БСП
за младите хора на база на реален контакт и взаимодействие. По такъв начин ще привлечем вниманието и съпричастността на младежи, нечленуващи в
нашата партия.
За осъществяването на националната кампания са
необходими организационни, логистични и координационни действия от страна на структурите, ангажирани
с младежка политика в БСП:
- Изработване на въздействащ слоган на кампанията, лого, послания и агитационни материали (кратко,
запомнящо се и силно въздействащо мото, лесно
достъпни послания и атрактивни агитационни материали).
- Утвърждаване на средствата за въздействие
върху младите хора (целта е формиране на начини за
бързо достигане на информация до целевите групи.
Основни способи са интернет, електронни медии,
социалните мрежи. Необходими са работни групи,
организиращи процеса).
- Привличане на партньорски организации (НПО-та,
студентски организации, неформални граждански структури, интернет общества).
- Привличане за участие в дискусиите на чуждестранни експерти и младежки организации в рамките
на националната кампания.
Изключително важно е обединяването на силите на
всички млади хора в БСП, за да продължим да
отстояваме разбирането, че политиката за младите е
въпрос на национален приоритет. Необходима е една
нова национална политика на обществена солидарност
с младото поколение, за да бъде България това
сигурно място, където младите българи ще искат да
живеят, да имат своето семейство и да отгледат
своите деца.
септември 2012 г.
Рабие Кьосева
председател на Съвета на НС на БСП
по младежка политика, майчинството и децата
Станислав Владимиров
член на ИБ на НС на БСП
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ПО ПОВОД НА ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА
И ПОЛИТИКАТА НА ГЕРБ
В ОБЛАСТТА НА ИКОНОМИКАТА,
ИНВЕСТИЦИИТЕ И ФИНАНСИТЕ
ПЕТЪР ДИМИТРОВ
зам.председател на ПГКБ

От международно изследване
става ясно, че България е на първо
място в света по намаляване на
населението. Веднага след нас е
африканска държава, в която почти
цялото възрастно население е болно от СПИН. Както казва поетът:
„Не беше мор, не беше чума”, беше
и е управлението на Бойко Борисов
и на партия ГЕРБ. В страната
постепенно остават само деца и
старци, но в резултат на демографската политика на правителството
си отиват и малкото деца. България
се топи, а правителството нехае, че
бъдещето на децата е по-важно от
строителството на магистрали.
Според правителството след
тройната коалиция виновна за всичко е световната икономическа криза. В очите на народа непрекъснато
се навира гръцкият пример и ни се
внушава, че сме по-добре от гърците. Правителството се прави на
сляпо и не вижда, че годишният
ръст на турската икономика е над
—————————————————
Декларация на ПГКБ в Народното
събрание, 12 октомври 2012 г.

7% и за Турция няма световна
криза, или ни се обяснява, че
мащабът е друг и затова там няма
криза.
Аз ви питам, господа управляващи: какъв е мащабът на Литва, в
която годишният растеж през 2011
г. е 14,8%? Или на Латвия – също
14,8%? Или на Естония – 8,3%?!
Защо тези страни не зависят от
световната криза, а България зависи? Защо Румъния, която от пет
години е на спасителна програма от
Международния валутен фонд, расте с двойно по-високи темпове от
България, а разликата в доходите е
над 22% в полза на Румъния?!
Не Ви ли смущава фактът, че
прогнозата за растеж на световната икономика за следващата година
е 3,5%, а на България е едва 1,5%?!
И какво ще остане от този растеж,
ако от него извадим европейските
пари? Няма да остане нищо!
Без парите от Европа България
просто тъпче на място, но и това
не е съвсем вярно.
Последното проучване на Центъра за икономическо развитие показва, че практически всички отрасли на българската икономика са
под предкризисното си ниво. Рекордьор е строителството, при което
свиването е над 30%, културата и
спортът – 27%, недвижимите имоти
– 11,6%, селското стопанство –
11,5%, промишлеността – 5%, и
така нататък.
Единствените сфери, в които
българската икономика е достигнала предкризисните си нива, са хотелиерството и търговията по причини, които няма как да бъдат
приписани на Бойко Борисов.
Жестоката истина е, че на
четвъртата година от управлението
на ГЕРБ българската икономика е
в пъти по-зле от времето на тройната коалиция. (Реплики от ГЕРБ.)
Господа, смеехте се, когато
предупреждавахме българите, че
вашето управление е вредно и
опасно за България. Какво ще

кажете сега? (Реплики от ГЕРБ.)
Ние не ви обвиняваме за това,
че нямате ясна политика, че всичките ви решения са от ден до
пладне, че направихте управлението хазартна игра от типа на „тука
има – тука нема”, а официалната ви
политика е „шменти капели”. Не.
Ние ви обвиняваме за резултатите от това управление! Икономиката е в руини, няма чужди инвестиции, половин милион българи са
безработни, 50 % от работещите са
готови да емигрират, нацията се 51
топи, българинът се лишава от храна,
дрехи, от обувки, от електроенергия, от здравни услуги! 78% от
домакинствата затварят буркани, за
да оцелеят! 60на сто трудно си
плащат сметките за ток, вода и
11
парно!
Обвиняваме ви, че в резултат на 12
вашето управление животът на
българите вместо в европейско
развитие, се превърна в борба за
оцеляване!
Своеобразен „връх” в управлението на ГЕРБ е новият 10-процентен
данък върху лихвите по депозитите!
Без да се консултира с БНБ, с
търговските банки, с бизнеса, с
милионите спестители, правителството на ГЕРБ реши да въведе 10процентен данък върху лихвите по
депозитите! В своето „победоносно”
управление правителството на ГЕРБ
опря до белите пари за черни дни
на милиони българи!
Очевидно при управлението на
Бойко Борисов тези черни дни вече
са настъпили, но парите няма да се
ползват от спестителите, а от правителството!
Тук искам да припомня една
стара еврейска притча. Старият
евреин съветвал сина си: „Запомни,
сине, винаги, когато вземаш от
някого пари, те са чужди, но когато
трябва да ги връщаш, винаги
връщаш свои пари”.
Така е и в България. Когато
правителството взема пари от българите, то взема чужди пари, но
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когато ги раздава, за разлика от
всички други държави в Европа, то,
видите ли, раздава от парите на
Бойко Борисов!
Както би казал поетът, „Но не
своите пари, братя, а парите на
народа”.
Предвижда се цялото увеличение на пенсиите и заплатите да се
събере не от работещия бизнес,
защото той не работи, а от джобовете на хората – 1,1 милиарда от
ДДС! Кой плаща ДДС, господа
управляващи? Нали крайните потребители?
Триста милиона от данък доход
физически лица – нали с тези 300
милиона директно бъркате в джоба
на българите?! С 300 милиона българинът ще стане по-беден, като му
ги вземете!
Двеста милиона от акциз! Кой
плаща акциза в България? Да не би
вие, господа управляващи?
И за капак – 10% от спестяванията! В продължение на 15 години
52 всички български правителства се
опитваха да върнат доверието на
българина в банковата система и
това постепенно се случваше. Парите от „буркан банк” постепенно се
преместиха в банките, а се преместиха, защото българинът се опит11 ваше поне отчасти да се защити от
12 инфлацията. Публична тайна е, че
през всичките тези години инфлацията беше по-висока от лихвите по
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депозитите, но все пак беше нещо.
Разбирайки тази истина, нито едно
българско правителство не посегна
на лихвите по депозитите! Не се
реши да облага с данък инфлацията
в България! Правителството на
Бойко Борисов го направи!
Напомням, средногодишната инфлация за миналата година е 4,2 %,
а средният лихвен процент е около
4, тоест на нивото на инфлацията.
Какво облагате, господа управляващи?
Обяснявате, че това била обичайната практика в Европейския
съюз. Обичайна практика е разходите за лихвите по кредити, които
така мъчат българите, да се признават за разход и да не се облагат с данък доход физически
лица! Обичайна практика е да има
праг на спестяванията, под който
лихвите по депозитите да не се
облагат с данък! Обичайна практика е за ниските доходи да има
необлагаем минимум! Обичайна
практика е средните доходи да са
10 – 15 пъти по-високи от тези в
България! Защо не отчитате тези
практики, господа управляващи?
Защото не ви отърва. Защото не
можете и не знаете как да изведете България от кризата, в която
е изпаднала!
Болезнено е да виждаш родината си, контролирана от мижави
управници, чиято единствена грижа

е как да купят собствения си народ
със собствените му пари за следващите парламентарни избори!
Съжалявам! Влезте във форумите и
ще видите честния отговор на българите, а той е: не се продава!
Нима се надявате с онези нещастни 10 лева, които подхвърляте на
пенсионерите от 1 април, догодина
да купите гласовете и душите им?!
Напразно се морите. Това се доказва и от последните частични избори, в които ГЕРБ няма нито една
победа!
В страната има непозната ситуация – за първи път всички са
срещу ГЕРБ за 10-процентния данък
върху лихвите по депозитите!
От името на тези всички ви
призовавам да не пренебрегвате
гнева на хората и да се откажете
от тази авантюра!
Искате да обложите 70% от
вложителите с депозити до 1000 лв.
с 10-процентен данък! Имате желание да обложите мизерните пенсии
на 2,5 милиона пенсионери с 10процентен данък!
Ами обложете и въздуха на
българите с десятък! Тогава ви
гарантирам, че догодина същите
тези българи ще ви обложат със
своя гняв и ще ви изхвърлят от
управлението! Парламентарна група
на Коалиция за България.” (Ръкопляскания от КБ.)

ЗА ОТГОВОРНОСТТА НА ПАРТИЯ ГЕРБ
И НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ГН БОРИСОВ
ЗА БЕДНОСТТА В БЪЛГАРИЯ
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ
председател на ПГКБ
Уважаема госпожо Председател,
уважаеми дами и господа народни
представители! Уважаеми господа
министри,
Темата на днешната декларация от
името на Парламентарната група на
Коалиция за България е бедността и
отговорността на Партия ГЕРБ и
правителството на господин Борисов
за това състояние.
Преди малко, по време на дебатите за вашата политика по отношение
на пенсионерите, господин Министърът

призова към честна политика. Честната политика предполага да изпълняваш това, което си обещал преди
изборите. Така ли е, господин Министър?
Само че партия ГЕРБ беше много
сладка на обещания и към пенсионери, и към работещи, и към бизнеса,
и към всички преди изборите. След
като взе властта, пое ангажимента до
края на мандата си България да бъде
страна с прогресивно нарастващи
доходи и стандарт на живот, доближаващ се до средноевропейския стан——————
дарт на живот. Това ли е честната
Декларация на ПГКБ в Народното политика на партия ГЕРБ?
събрание, 26 октомври 2012 г.
Днес тези приказки звучат като
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цинични, кухи и лъжливи обещания,
защото днес, в края на мандата на
партия ГЕРБ, един от всеки двама
българи живее в домакинство с доходи под прага на бедността или в тежки
материални лишения.
Според Националния статистически институт само за последната година от вашето управление броят на
хората в бедност е нараснал със 120
хиляди души. За една година!
Днес, в края на мандата на управлението на господин Борисов има
общо около 700 хиляди българи без
работа. Нали обещахте, че ще създавате нови работни места? Защо тогава безработицата нарасна двойно и

ÏÎÇÈÖÈßÒÀ

кой носи отговорността за това? Една
трета от младите хора в България са
без работа! И сега говорим за нови
сладки обещания – за поредна лъжа,
за да се извоюва нов мандат за
ГЕРБ.
В края на мандата на това управление размерът на гарантираните
минимални доходи остава непроменен
четвърта година. Четвърта година! Вие
говорите за социална политика – това
го говори бивш синдикалист. Не мога
да го разбера! Днес обезщетението за
гледане на малко дете остава 240 лв.,
при условие че минималната работна
заплата нарасна на 310 лв. ГЕРБ по
същество отнема по 70 лв. месечно
от всяка осигурена майка, за да
покрива дупките в бюджета на НОИ.
Това е истината!
Днес, в края на мандата на управлението на партия ГЕРБ, всяка година
от управлението на господин Борисов
означава и е равна на 5 хиляди помалко родени деца, или 20 хиляди помалко родени деца за 4 години! И
искате да продължите това още четири години?!
Днес натрупаната инфлация, както
вече се чу по време на предишните
дебати, е 12,6%, а за 2013 г. планирате в бюджета още 3,4% инфлация.
На фона на това са гръмките обещания и хвалби, че ще се увеличат
пенсиите с девет цяло и няколко
процента. Те няма да се увеличат,
дори няма да се индексират реално,
и други сладки приказки за учители,
за други съсловия, честно казано,
звучат цинично, защото дори инфлацията не се покрива с това. Четири
пропилени години от живота на пове-
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чето българи! Защото има един ясен
факт, който е трудно оспорим – огромната част от българските граждани в края на мандата на господин
Борисов ще живеят по-бедно, много
по-бедно, отколкото през 2009 г.!
Вие дори казахте в предишните
дебати, че ние сме били увеличили
пенсиите непропорционално над инфлацията през 2009 г. Слава Богу, че
го направихме! Иначе какво щяха да
правят пенсионерите през тези три
години замразяване на техните доходи?
Въпросът е, разбира се, защо се
случва това? Правителството казва:
„Криза е, трябва да затягаме коланите!” И кризата е виновна – все едно,
че кризата е някаква Баба Яга, която
ходи, сече всичко живо в България.
Не е така! Защото, извинявайте,
вицепремиерът господин Дянков поне
три пъти, може би и четири пъти
обяви, че кризата в България е приключила. Така ли е? Така е!
За три чисти години ваше управление вие сте похарчили със 17 млрд.
лв. повече, отколкото предишното
правителство – по 6 милиарда на
година. Питат хората: „Добре де, 17
милиарда повече сте похарчили –
защо няма пари за никого? Защо
няма пари за пенсионери, за майки,
за полицаи, за онкоболни?” Няма
отговор! Няма отговор и вие не го
давате.
Междувременно, за същите тези
години и до края на мандата ще
натоварите всеки един българин с
нови дългове на държавата. Близо 5
млрд. лв. нов дълг! Не броя похарчените от фискалния резерв, който
ви оставихме – 5 млрд. лв. Това са
по 684 лв. на един български гражданин – от новороденото, което естествено не може да плаща тези
дългове сега, до най-възрастния човек. Това е сметката от вашето
управление! И догодина вие ще събирате по-малко приходи в бюджета
като дял от брутния вътрешен продукт от данъци, отколкото през кризисната 2009 г. Тогава се събираха
около 21% от БВП от данъци, догодина планирате около 20%. Нали
постоянно контролирате – прелитат
хеликоптери на НАП, оглеждат, правят проверки?! Защо няма приходи?!
Ами, контрабанда! Според международните фирми, които оперират в
България, само в цигарения бранш тя
е около една трета. И после плачете
– нямало приходи, криза било! Вие
сте кризата! И нямате оправдание за
тази бездушна и цинична политика,
която води правителството на госпо-

дин Бойко Борисов.
Вие твърдите като контрааргумент:
„Да, ама ние строим магистрали”. За
колко ги строите? Само 19-те километра магистрала „Люлин” беше оскъпена с 60 милиона. „Дунав мост” с
колко се оскъпи? Над 30 милиона!
Нали нямаше да правите анекси?
„Тракия” не е ли с анекси? С анекси
е! И много други примери може да се
дават.
Предпочитам да имаме 20-30 км
по-малко магистрали, построени за
един мандат, но пенсионерите да не
гладуват. Това беше политика на
предишното правителство, затова
платихме 750 млн. лв. само за коледни надбавки за пенсионерите. Само че
тези пари не може да се откраднат,
няма комисионни там, те се раздават
на всеки човек и не може някой да
се обогатява!
Твърдите, че затягате контрола.
Вие газите и унищожавате дребния и
средния бизнес – абсолютно под нож!
Преди няколко седмици бях на земеделската борса в Първенец. Хората 53
плачат, защото, като видят проверка
от господин Найденов, знаят, че ще
им съдерат кожите. На една дребна
фирма-производител или търговец за
едно административно прегрешение –
3500 лв. глоба! Две прегрешения –
7000! Ами, те са фалирали! Знаете ли 11
какъв е резултатът от това? Масова 12
безработица! Защото в България
бизнесът е дребен и среден, а вие с
политика на монополизация и подкрепа на картелите смазахте точно тази
икономическа основа на България,
след това се чудите защо няма приходи. Няма да има приходи, като няма
работеща икономика!
И пак се връщам: къде са 17-те
млрд. лева повече разходи, които сте
направили?!
Няма отговор! И кой спечели от
тях? Няма отговор!
В края на управлението на правителството на ГЕРБ все повече хора
проумяват едно нещо – управлението
на ГЕРБ е равно на бедност, масова
бедност и мизерия на българските
граждани!
Идва краят на това управление и
никакви предизборни ходове не могат да заличат тази истина, която
хората усещат на свой гръб! Когато
приключат тези избори и това управление си отиде, ще започне истинска политика за преодоляване на
бедността. Това е ангажимент на
Коалиция за България!
Благодаря ви за вниманието.
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ЗА ПОДПИСАНИТЕ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО
ДОГОВОРИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА
ЧАСТ НА ГАЗОПРОВОДА „ЮЖЕН ПОТОК”
И НОВИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ДОСТАВКА НА ГАЗ
С „ГАЗПРОМ”
ПЕТЪР ДИМИТРОВ
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Вчера беше подписано окончателното инвестиционно решение за
изграждане на българската част от
газопровода „Южен поток” и новите
договори за доставка на газ с „Газпром”. Правителството шумно
разтръби как е постигнало над 20%
намаление на цената на газа. Истината е, че отново ни излъгаха!
В тази връзка Парламентарната
група на Коалиция за България
заявява:
- категоричната си подкрепа за
реализацията на Проекта „Южен
поток”. Това е алтернативен газов
проект, който осигурява увеличаване на доставката на газ за Европейския съюз, осигурява ново,
модерно алтернативно трасе по дъното на Черно море, повишава енергийната сигурност на Европейския
съюз;
- подкрепя усилията на правителството за осигуряване на нови, посправедливи договори за доставка
—————————————————
Декларация на ПГКБ в Народното
събрание, 16.11.2012 г.
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на газ за България по нови, по- Вода до Провадия), както и модерсправедливи пазарни (подчертавам) низираната компресорна станция в
цени, без посредници.
Кардам. Ще изгубим и значителна
част от приходите от транзитни
В същото време Парламентарна- такси от този участък на газопрота група на Коалиция за България вода.
не крие безпокойството си от конПарламентарната ни група пита
кретните договорености по тези какъв е конкретният размер на
споразумения.
загубите за България от тези проНа първо място това е безпокой- мени и как ще бъде компенсирана
ството от начина, по който бяха България за загубата на тези транпостигнати и подписани тези дого- зитни такси?
ворености.
Второ – вече е ясно, че през
На 27 август 2012 г. изпълнител- първите 15 години България няма да
ният директор на БЕХ (Български получава никакви доходи от този
енергиен холдинг) тайно от българ- газопровод. В тази връзка ние пиското общество поема официален таме: какви ще бъдат ползите за
ангажимент до 15 ноември тази България през следващите десет
година да подпишем окончателното години и до края на експлоатацията
инвестиционно решение за „Южен на газопровода? Искаме еднозначно
поток”. В противен случай се поема да знаем какво ще получи България
ангажимент България да върне ре- от изграждането и експлоатацията
ализираната икономия от намалена- на газопровода?
та цена на газа в размер на 70 млн.
Трето – как е определена ценадолара.Това предопределя неизбеж- та от 3 млрд. 308 млн. евро за
ното подписване на това споразу- българската отсечка, при положемение, дори българската страна да ние, че няма дори утвърдено оконима резерви по неговото съдържа- чателно трасе? Отклоненията за
ние.
Гърция и Сърбия включват ли се в
С окончателното подписване на тази цена, или не се включват?
споразумението на 15 ноември тази
Четвърто – какви са условията
година беше доказано, че България по руското кредитиране на проеке поела и вчера подписа този ул- та? Защо руското кредитиране за
тиматум. Това е скандално и във Белене се счита за неприемливо, а
всички демократични държави не- за „Южен поток” е приемливо? Наизбежно би довело до оставките на помняме, че АЕЦ „Белене” трябва
шефа на БЕХ и на ресорния ми- да произвежда електроенергия за
нистър.
България, а „Южен поток” ще транНа второ място е растящото зитира газ за трети страни. Къде е
безпокойство от клаузите на подпи- логиката?
саното тайно споразумение за оконПето – какъв ще бъде размерът
чателното инвестиционно решение на дивидента, за да може да се
за ”Южен поток” – България.
обслужва кредитът? А размерът на
транзитните такси? Калкулирани ли
В тази връзка ние питаме:
са лихвите по кредита и инфлацията
Първо – защо се спират достав- и коя инфлация ще бъде взета за
ките на газ по досегашната мрежа базова?
през Украйна? В резултат трасето
Шесто – при какво натоварване
на „Южен поток” става безалтерна- на тръбата е изчислен размерът на
тивно, което заплашва енергийната транзитните такси – при 100-просигурност на България. Освен това центно натоварване на тръбата и
България губи част от досегашната какво се случва, ако тръбата не е
си газопроводна мрежа (от Негру натоварена на 100%?
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Седмо – какво се случва, ако
печалбата на съвместното дружество не е достатъчна за обслужване
на кредита от „Газпром”? Може ли
„Газпром” да стане мажоритарен
собственик по схемата „дълг срещу
собственост”? Или изплащането ще
продължи десетилетия, през които
българската държава да не получи
никакъв дивидент?
Осмо – включена ли е клаузата
„Доставяш или плащаш” и как това
се съчетава с европейските антимонополни изисквания? Ако „Газпром”
ползва само 50% от тръбата, кой и
как ще гарантира нейната запълняемост?
Девето – поискана ли е дерогация от Европейската комисия и какви
са гаранциите, че тя ще бъде получена?
Десето – как ще бъде възложено изграждането на българската част
от „Южен поток”? Може ли строителството да се извърши от дъщерна
фирма на „Газпром”? Кой ще вземе
тези 3 млрд. 800 млн. евро – български фирми или чужди изпълнители?
Единадесето – вече се правят
политически изказвания, че през
януари 2013 г. е планирана първа
копка на „Южен поток” – България.
Как ще стане това, като няма
ОВОС? Няма и конкурс за изпълнител. Напомняме, че ОВОС-ът по
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НАБУКО беше изготвен за година и достигнахте! Браво на вас!
Запази се обвързването на ценаполовина.
та на газа с растящата цена на нефта
Почти четири години правителст- и на дериватите от нефт. В цял свят
вото на ГЕРБ твърдеше, че няма пазарната цена на газа пада интенвръзка между преговорите по дого- зивно, а в България ще продължава
ворите за доставка на газ и „Южен да расте заедно с цената на нефта.
Шумно се рекламира отпадането
поток”, а сега се демонстрира точно
обратното? Нали България беше в на посредниците и се отминава
силна позиция, тъй като „Газпром” фактът, че сега остава един посредтрябвало да продава газа си? Сега ник - „Газпром-експорт”. Един моносе оказа, че „Газпром” е в силна полен посредник! По-рано имаше
позиция, тъй като България няма газ поне някаква алтернатива при избоза 2013 г. И без споразумението за ра на посредник. Сега остана един„Южен поток” България от 1 януари единствен!
Истинският резултат ще видим
2013 г. можеше да остане на студено! Сега размахвате новите до- на 1 януари 2013 г., ако наистина
говори за доставка на газ като е договорено намаление над 20%, то
крупен успех на ГЕРБ и лично на цените на природния газ трябва да
паднат с 20%, а не с 0,67%, както
премиера. Така ли е?
„Ниската” цена на газа, която при последното намаление от 11%,
България договори, е по-висока от тоест цената на парното трябва да
тази на входа на Германия. Защо? падне поне с 15%. Ако това се
България е много по-близо до Русия случи, всички ще ръкопляскаме. Ако
и цената би трябвало да бъде много обаче не се случи, както най-веропо-ниска. Тази цена е наказателна ятно ще стане, то очевидно ще се
и е за безотговорната политика на потвърди, че лъжете арогантно!
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Но лъжите винаги се наказват!
българското правителство! Тя е
руският отговор за плесниците на Хората не са глупави! Елате утре
Дянков към Русия. Предлагам да на протестния митинг на левицата,
влезете в който искате статистиче- за да видите гнева на хората. След
ски сайт и да намерите доказател- поредната ви лъжа този гняв ще се
ство, че цената в България някога стовари върху вас в 20-кратен раз11
е била по-висока от тази в Германия. мер!
Това никога не е било. Вие го
12

ГЕРБ РАЗРУШАВА ДЪРЖАВНОСТТА
И ЗАДЪЛБОЧАВА КРИЗАТА В ИНСТИТУЦИИТЕ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ
председател на ПГКБ
Уважаема госпожо Председател,
уважаеми дами и господа народни
представители, уважаема госпожо
Министър!
Вчера полицията задържа поетадисидент Николай Колев – Босия. Той
беше задържан в ареста на Първо
районно полицейско управление. Интересно защо?! Защото в знак на
протест възнамеряваше да хвърли по
един развален домат по Президентството, Народното събрание, Министерския съвет, Висшия съдебен съвет,
БНТ и БНР. Своите намерения той
беше обявил и в социалните мрежи,
и в открито писмо до ръководителите
на тези институции, в което заяви, че
————————————
Декларация на ПГКБ в Народното
събрание, 21.11.2012 г.

те носят отговорност за състоянието
на страната: Народното събрание –
всички ние, за липса на ориентация,
професионализъм и патриотизъм при
изготвяне на законите; Президентството – за нищоправене; Министерският съвет – заради цялостната му
политика и действията срещу обществото и националните интереси. Вероятно господин Колев е бил задържан
за хулиганство при една блестяща
полицейска операция – 40 полицаи
задържаха един дисидент. Само че
всички в България разбират, че става
дума за политически протест, а не за
хулиганство.
Затова, че повдигам този въпрос,
очаквам ГЕРБ за пореден път да ме
обвинят, че не уважавам институци-
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ите и може би поощрявам безредиците. Но преди да го направите, си
задайте въпроса:
Колко българи днес оцеляват в
мизерия и загубиха работа през последните години? – Около 250 хиляди
нови безработни за три и половина
години от ГЕРБ.
Колко българи изключват телевизора, когато видят как от екрана
господин Борисов и българският Брад
Пит се хвалят с постиженията си или
внушават, че хората живеят все подобре и все по-богато?
Колко българи живеят с усещането на несвобода и ясното съзнание,
че голяма част от медиите обслужват
властта?
Колко българи са наясно, че голяма част от законите и решенията на
тази власт обслужват конкретни икономически и политически интереси на
вашите олигархични кръгове?
Колко българи в крайна сметка са
оскърбени от липсата на елементарна
справедливост и от перспектива за
56 себе си и за държавата?
Всички ли ще арестувате? Няма
да ви стигнат РПУ-тата. Ще кажете:
институциите трябва да бъдат уважавани. Ами уважавайте ги вие, първо.
Спазвайте законите поне и елементарните правила за благоприличие.
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Днес цялата власт в държавата
12 принадлежи на ГЕРБ, не само тази,
която ви се полага по вота на българските граждани, които гласуваха
преди три години и половина за вас.
Това не ви стига, вие искате тотален
контрол върху всичко – съдебна власт,
бизнес, медии, съсловни организации,
футболни клубове и агитки! Защо? За
да продължите безнаказано да ограбвате държавата и хората! Всеки ден
вие погазвате единственото безусловно завоевание на българския преход
– свободата и демокрацията.
Господин Бойко Борисов и върхушката на ГЕРБ направихте институциите за посмешище. Първа жертва
падна Парламентът, защото господин
Борисов третира вас, собствените си
народни представители, унизително,
като пионки, и ви нарича „безделници”, които безапелационно изпълняват
неговите желания и прищевки. Той
дори не си прави труда да го скрива.
Не идва да защити бюджета в Народното събрание, въпреки че това е
негово задължение по конституция и
по смисъла на закона. Вие очаквате
хората да ви уважават!? Хората да
уважават Парламента!? Е, няма как!
Ще ви дам един пресен пример:
утре ще обсъждате тук Процедурни
правила за издигане на нов консти-
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туционен съдия! Обяснете ми как
ще стане това, след като има избрани двама конституционни съдии
и няма подадена оставка, и няма
пререшаване на решението от Народното събрание, което избира
госпожа Марковска! Забъркахте
един голям скандал – унизителен за
Българския парламент.
И аз питам: как ще излезете от
тази противоконституционна ситуация,
от тази конституционна криза, която
може да доведе да бъде оспорено
всяко решение на Конституционния
съд в бъдеще? После пак ще пишете
писма до Барозу ли? Моля ви, не се
излагайте, защото ще излезете още
по-смешни в европейските очи!
Ами президентът? И той също –
влезе в ролята на патерица, да вади
господин Бойко Борисов от батака,
който самият премиер забърка, защото всички знаят, че фигурите за
Конституционния съд, и двамата, които
бяха избрани, и този, който евентуално ще бъде предложен от СДС, са
избрани лично от него. Всичко това,
което се прави – процедурни правила,
са безсмислени, формални и нямат
никакъв смисъл.
Искам да попитам, как така президентът ще има уважението на хората, след като по конституция той
трябва да бъде гарант на основния
закон? Той го наруши по време на
клетвата в Конституционния съд! Ами
след изборите, ако не му хареса
резултатът, няма да даде мандата на
тези, които са спечелили, ако не са
ГЕРБ! Срам!
Ами, предстоящият избор на главен прокурор? Властта вече го опорочи! Мнозинството във Висшия съдебен съвет още при първото изпитание
клекна пред господин Борисов и пред
господин Цветанов и промениха правилата. Направихте правилата така,
че няма таен избор за главен прокурор. С тези опити да имитирате промяна и връщане към старите правила
и някаква справедливост няма да
излъжете никого, защото електронното гласуване означава контролиран
вот, контролиран от властта вот на
членовете на Висшия съдебен съвет.
Питам: кой в България или в
Европа ще има доверие на този
главен прокурор, както и да се
казва, избран по тази процедура?
Отменете тази процедура! Иначе ще
имате проблеми, защото, Боже мой,
кой очаква да има членство в Шенген
при такива начини на избори на
магистрати на висши позиции? Кой
очаква да бъде свален механизмът
по проверка, по правосъдие и
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вътрешни работи (ПВР)? Никой, освен вас, може би!?
Напълнихте държавата с гербери,
калинки – некомпетентни, послушни,
но попълнили декларации за лоялност
към ГЕРБ, не към обществото, не към
държавата – към ГЕРБ!
Ами референдумът? Вие погазихте
волята на 770 хиляди български граждани, които поискаха референдум за
Белене. С номера, с погазване на
закона вие променихте съдържанието
на въпроса, но хората ще ви накажат
и ще гласуват за нова мощност и за
Белене. Това ще бъде вотът на българските граждани на референдума.
Вие сте толкова упоени и вкопчени
във властта, че сте загубили всякакво
усещане за реалност и свян. Дори
вече ви мързи да променяте законите
така, че да обслужват вашия интерес.
Направо го карате магистрално, газейки законите като валяк!
Централната избирателна комисия, Вашето мнозинство гази закона по отношение на референдума.
Там чл. 7 ясно казва, че се формират районни избирателни комисии на основата на районните избирателни комисии от предишните
парламентарни избори. Вашият ЦИК
погази закона и вкарва различен
начин и съотношение в комисиите.
Мислите, че и това ще бъде забравено, незабелязано и ще бъде простено! Няма да бъде простено от
българските граждани, защото вие
сте влезли във фаза на отричане на
всичко, което не ви допада и ви
разваля комфорта.
В събота имаше национален протестен митинг и хората заявиха своя
гняв. Каква е реакцията на властта?
Господин Борисов явно е седял пред
телевизора – няма какво друго да
прави министър-председателят, и е
броил колко са участниците в митинга. Много бяха! Това го казаха и
“Ройтерс”, и Евронюз. Казаха, че
правителството на ГЕРБ не се справя. Влезнахте в спор и с международните медии. Това е отричане на
реалността и затова ще си платите
сметката на изборите.
След изборите новото правителство ще трябва след 23 години преход
и демокрация и след 4 години разрушително за институциите и за държавността управление на ГЕРБ да гради
наново българска демократична държава – съвременна и европейска, която
ще работи за гражданите. Ние търсим
подкрепата на всички български граждани – леви, центристи, десни, които
искат да участват в този протест, за
да се свали една хунта от власт.
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ЗА ИЗЯВЛЕНИЯТА НА СИМЕОН ДЯНКОВ
И РАВНОСМЕТКАТА В КРАЯ НА УПРАВЛЕНСКИЯ
МАНДАТ НА БОЙКО БОРИСОВ
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ
председател на ПГКБ

Уважаема госпожо председател,
уважаеми дами и господа народни
представители, уважаеми дами и господа министри!
Намираме се в края на управленския мандат на господин Борисов и
неговото правителство и, разбира се,
във време за обобщения и равносметка – кой какво е свършил, кои
от обещанията са изпълнени и кои не
са изпълнени.
Тези дни станахме свидетели на
една масирана кампания от страна
на вицепремиера господин Дянков,
който гастролираше по много телевизии в своя типичен арогантен и
подплатен с евтини манипулации и
недостойни сравнения стил развиваше следните тези: първо, че настоящото правителство било дало милиард и повече от предходното за
здравеопазване и за пенсии; второ,
че фискалният резерв въобще не е
похарчен, той е почти на равнището,
на което го е заварило сегашното
правителство, и трето, че размерът
на средната пенсия у нас бележи
забележителен растеж в сравнение с
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размера на средната пенсия, забележете къде, в съседна Гърция.
Разбира се, известно е, че господин Борисов третира господин
Дянков като „своето слънчице”, както
той се изразява, и самочувствието
на господин Дянков е широко известно. Само че тези дни излезе
независима класация на най-авторитетния вестник в Европейския съюз
в тази област – „Файненшъл таймс”,
който класира 19-те най-добри министри на финансите на Европейския
съюз. Чудя се, защо господин Дянков го няма в тези 19, в които влизат
министрите на финансите и на Гърция,
и на Испания, и на Португалия!?
Може би не е 27-и, но очевидно е
от 20-то място нататък – в задната
част. Това е оценката на „Файненшъл
таймс”.
По-важното е да проследим фактологията и да определим къде
свършва истината в твърденията на
вицепремиера, къде започват лъжите и в какво се състоят. Предходното
правителство всяка година увеличаваше финансирането както на здравеопазването, така и на други ключови сфери от публичния сектор. За
четири години практически удвоихме
финансирането на публичните дейности, включително и заплащането на
държавните служители.
Настоящото правителство замрази средствата както за издръжка,
така и за заплати. Замрази ги на
нивото на последната година от предходното управление. И това отчитате
като огромен успех! Само че, господа от управляващото мнозинство,
обещахте съвсем различно в предизборната кампания. Вие обещахте
ръстове, говорехте за увеличение на
доходите, говорехте за това, че
българите ще догонваме средноевропейското ниво в рамките на този
мандат. Защо не казахте в кампанията, че всъщност истинската ви цел
е замразяване? Кого излъгахте? –
Българските граждани.
Второ, критиките от опозицията,
че се влошава фискалната позиция
на страната от порядъка на 6 млрд.
лв. не били верни. Така казва гос-

подин Дянков. За илюстрация той
посочва, че нарасналият тази година
фискален резерв е достигнал 7 млрд.
лв., тоест разликата между завареното и сегашното състояние е само
1 млрд. лв. надолу, а затова как
нарасна резервът не казва нито дума.
Сякаш вече забравихте за новия
външен заем от почти 2 млрд. лв.?!
Два милиарда лева, които са включени в този фискален резерв, но със
заем, не са пари, взети от собствени
приходи!
Така че наред с вземанията на
вътрешни заеми, вие увеличихте
правителствения дълг сумарно с 5 57
млрд. лв. за вашия мандат! Тези пари
ще ги връщат всички български граждани! Всички! Тези пари не са обезпечени! Като добавим и останалата
разлика във фискалните резерви от
началото на мандата и понастоящем,
и предстоящото дефицитно финанси- 11
ране на бюджета и през следващата 12
година, което вече прогласувахте,
ще се окаже, че сметката е повече
от 6 млрд. лв. Това е сумата, с която
финишира ГЕРБ. Над 6 млрд. лв.
сумарен дефицит за четирите години
ваше управление! Необезпечени
пари! Това са фактите.
В началото на следващата година
с тези пари от фискалния резерв,
който твърдите, че е 7 милиарда, ще
платите излизащите в падеж стари
облигации за около 1 млрд. 700 млн.
лв. С тази сума вие ще намалите
правителствения дълг, но ще намалите отново и фискалния резерв. Непроменена обаче ще остане само обобщаващата сума от 6 млрд. лв. –
цената от управлението на ГЕРБ за
всеки един български гражданин.
Всички правителства от края на
миналия век, от 1997 г. досега, имат
своя принос за закрепване на финансовата стабилност на държавата – и
правителството на господин Костов,
и правителството на господин Сакскобургготски. Що се отнася до предишното правителство, ние двойно
намалихме държавния дълг, а двойно
увеличихме фискалния резерв. Това
са фактите.
Спекулациите на господин Дянков
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са безкрайно недостойни за един
български министър. Общата картина
е негативна и цената за данъкоплатците е 6 млрд. лв.
Наскоро господин Дянков отново
даде светли обещания. Каза, че до
10 години ще достигнем вече средноевропейските доходи. Да оставим
настрана, че 10 години е нещо, което
изглежда много отдалечено за българите, които ежедневно се борят за
оцеляване, но в началото на мандата
на това правителство средната пенсия в България, както твърди господин Дянков, изоставала шест пъти от
гръцката, а днес – само три пъти.
Само че много цинично е да се
радваш на такова сближаване не за
сметка на това, че пенсиите или
доходите като цяло в България растат, а за сметка на това, че на
другите намаляват. То и господин
Борисов предложи на премиерите от
Европейския съюз да намалят заплатите и пенсиите, за да се изравним,
само че като гледам, не виждам
никой желаещ да го направи. Това ли
е вашата политика на доходите?
Преди време имаше един популярен виц, а и песен „Как ще ги
стигнем американците”, изобщо – напредналите държави. Очевидно философията на ГЕРБ разчита именно на
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този подход – те да се обърнат към
нас и да тичат назад, а не ние да
вървим напред и да ги догонваме.
Това са всъщност резултатите от
управлението на ГЕРБ.
Искам да засегна накратко още
една тема: гордостта на господин
Борисов – еврофондовете. В момента,
както знаете, се водят тежки преговори на Европейския съвет за следващата финансова рамка, за бюджета
на Европейския съюз за 2014-2020 г.
Българският премиер отиде без мандат от парламента, без национална
позиция. Вчера се е оплаквал по
телевизията, защо партиите не
обсъждат този сериозен въпрос. И аз
питам: защо? Кой трябва да прояви
инициативата, да потърси подкрепа от
целия парламент, да отиде и да каже:
„България иска това и това, защото
искаме да постигнем определени цели
и зад това стоят всички – управляващи и опозиция”. Няма го!
И какво се оказва? За 2012 –
2013 ние имаме без земеделските
плащания 7 млрд. евро. Миналата
година са разплатени – за годината,
531 млн. евро. При този темп, който
вие практикувате, ние ще загубим
голяма част от еврофондовете от
тази рамка – може би над 40%, за
съжаление. Казвам го с искрено

съжаление, защото тези пари са
нужни на гражданите, на икономиката, на българските фирми.
А знаете ли, че в предложението
на господин Ван Ромпой е включен
нов критерий за следващия период –
степента на усвояване за този финансов период. С какви очи господин
Борисов ще отиде и ще поиска повече
пари и за кохезия, и за земеделие?
Да не говорим, че изобщо не е
поставен като приоритет развитието
на конкурентоспособност, иновации и
наука. Господин Дянков казва на
учените – няма да ви увеличаваме
заплатите, няма да даваме пари и от
БАН, печелете проекти. Кои проекти,
след като не ги искаме? Това е
ужасно тежък въпрос и наследство
на ГЕРБ като управляващи. Уважаеми дами и господа от мнозинството,
в политиката победите винаги се
редуват със загуби. Достойнството
обаче трябва да се пази. Това не се
прави с арогантност, с манипулации
и с евтини внушения, а с реално
отчитане на фактите и анализ на
причините за допуснатите провали.
Защото достойната загуба сама по
себе си е своеобразна победа.
Тепърва ще видим дали можете да
си правите тези изводи и достойно
да понасяте загубата.

ГЕРБ СА ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ
В СВОЯТА АНТИСОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
ЯНАКИ СТОИЛОВ
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Господин Председател, господин
Министър, госпожи и господа народни представители!
Изминалата седмица отново
беше изпълнена със събития. Премиерът продължава да открива
пътни отсечки. Това е добре. Със
строителството на магистрали правителството има реални шансове
да изпревари с едни гърди предишното. В рехабилитацията и реконструкцията на останалата част от
републиканската пътна мрежа обаче направеното ще бъде около три
пъти по-малко в сравнение с предишния период.
Но дневният ред на хората не
се изчерпва с това. Шестдесет
процента от гражданите имат проблеми с плащането на битовите си
сметки. Около 40% системно се
лишават от лекарства. Двадесет
процента трудно обслужват потребителските си и жилищни кредити.
България пада във всички евро-
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пейски класации. На последно място сме в Европейския съюз по
човешко развитие и според възприятието за корупция. Казано още
по-ясно, това означава, че българските граждани живеят с най-нисък
стандарт и в най-несправедливото
общество.
Неравенството се задълбочава
– между бедни и богати, между
най-големите градски центрове и
останалите, особено малките населени места. Над 50% от европейските субсидии за земеделие се
получават само от 2% от земеделските производители. Степента на
свръхконцентрация на поземлената
собственост и монокултурното земеделие ускоряват обезлюдяването на българските села.
България не стои убедително в
дискусията за европейската политика и бюджетната рамка на Съюза за следващия програмен период.
Показателно е, че в предложението на председателя на Европейския съвет, което, освен бюджета

ÏÎÇÈÖÈßÒÀ

за отделните държави, съдържа няколко региона за специално финансиране, няма нито един български
район, въпреки че българският
Северозапад, а и повечето от останалите български региони са на
европейското социално-икономическо дъно.
Настояваме тази несправедливост да бъде отстранена – все още
има време да се предприемат необходимите действия.
Тъжно е, че в годината, в която
отбелязваме 100-годишнината от
Балканската война, в която хиляди
българи се сражаваха не за богатства, а за своите събратя, се прие
Закон за предоставяне на българско гражданство срещу бизнес и
пари. Така в нашата закъсала
държава гражданството вече се
купува и продава!
ГЕРБ на практика се ръководи
от постулата „Който има, ще му се
даде – който няма, ще му се вземе”.
Пенсионери протестират срещу
мизерията и унижението, в които
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живеят. Сигурно мнозина от тях не
са забравили щедрите предизборни
обещания за увеличаване, особено
на вдовишките пенсии. Предвижданото сега по-малко от 10-процентно
увеличение на пенсиите, да се
надяваме, че не е първоаприлско,
защото е почти предизборно, не
компенсира обедняването от последните четири години. След като няма
политика и критерии за периодично
индексиране на пенсиите, нека
възрастните хора да бъдат подпомогнати поне в края на годината.
Затова ние настояваме да се изплатят несимволични коледни надбавки
за пенсионерите!
Освен това, настояваме майките да получават минималната работна заплата и през втората година, когато отглеждат невръстните си деца!
ГЕРБ са последователни поне
в своята антисоциална политика.
След като значително увеличихте
задълженията на студентите в заплащаните от тях такси за обу-

чение, сега държавата под друга
форма отстъпва от своите
задължения по отношение на
училищното образование. За първи
път в българската история се
предвижда държавата да финансира освен общественото образование и частни училища. Подобен
опит наскоро беше отхвърлен от
Парламентарната асамблея на
Съвета на Европа. Срещу такова
решение в Италия по улиците
протестираха хиляди ученици и
студенти заедно със своите преподаватели. Ако получим достатъчно подкрепа на предстоящите избори, ние ще отменим
тази несправедливост.
Българският народ трябва да се
раздели с ГЕРБ – групата за етапно разграбване на България. България се нуждае от нов модел на
следпреходно развитие, от държава, която принадлежи на народа, от
активна държава, която насърчава
икономическия растеж, от нова
социална държава.

59

11
12

ÍÀÖÈÎÍÀËÅÍ

ÌÈÒÈÍÃ-ÏÐÎÒÅÑÒ

НАШАТА КАУЗА
Е ВЪЗРАЖДАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ
Национален митингпротест на БСП и левицата
София, 17 ноември 2012 г.
Време е да се сложи
край на катастрофата
ГЕРБ и кризата, в която
управлението
е
захвърлило България.
Около тази надежда и
послание се обединиха
близо 20 хиляди души
от цялата страна на
пл.“Св.Александър Невски“ в София на Национален митинг-протест,
организиран на 17 ноември 2012 г. от БСП.
60 Събраните на площада
хора развяваха национални, червени и оранжеви знамена. Плакати
и транспаранти с искания за труд и достоен
живот, с шаржове и текстове “Вре11 ме е ГЕРБ да си ходи”, “Вън Борисов
12 от България”, “В мен са ножиците,
в мен е хлябът”, “Бюджет 2013 - вълк
в овча кожа”, “Борисов + Караджова
+ Дянков = ГМО” и много други бяха
част от гледката.
С възгласи “Оставка” и “Мафия”
присъстващите подкрепиха казаното
от лидера на БСП Сергей Станишев, че държавата е превзета от
една групировка, която я разглежда
като плячка, която разкъсва и раздава на своите близки. От трибуната той обяви, че “Искаме да управляваме с ума, таланта и работата
на всички българи. В нашето управление ще има място за всеки, който
е съпричастен към тази кауза”. Време
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България в европейските протести през последните месеци. От Лисабон до Атина и от Рим
до Лондон - все повече
хора се надигат срещу
голямата безработица,
срещу свиването на
социалните разходи,
срещу ограничаването
на социалните права“,
каза зам.-председателят
на НС на БСП Янаки
Стоилов на Националния протестен митинг на
левицата. Ние сме
длъжни да изведем страната ни отново на пътя
на развитието. Нека
бъдем единни в защита
е за решителна промяна на Бълга- на демокрацията. Само по този
рия и тя може да бъде направена от начин ще надмогнем примирението,
хората, които знаят, че първата ще избегнем катастрофата. Нито
задача е да свалим това правителство, призова Станишев. Искаме да
съставим кабинет на националната
отговорност, защото е време да се
спасява България. Призива си Станишев отправи до всички хора, които
искат да бъдат свободни и да живеят
в нормална страна, без значение
дали са леви, центристи или десни.
Той поиска мандат за решително
управление, което да докара промяна в България и да се справи с крачка назад, „ще строим завод за
катастрофалните последствия от уп- живота“, призова той.
равлението на ГЕРБ досега.
Стоилов припомни подкрепата,
която БСП оказа за реализирането
„Днешният протест включва на първия в демократичната исто-
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рия на страната ни референдум за
ядрената енергетика. „Всички трябва да работим така, че на референдума да участват няколко пъти
повече граждани от тези, които се
включиха в подписката. Нека това
милионно „ДА“ да бъде за изграждане на нова ядрена централа на
площадка „Белене“. „ДА“ за достъпна
цена на тока. „ДА“ за работа и
доходи на гражданите, „ДА за развитието на България“, призова още
Янаки Стоилов.

Кметът на Белене Петър Дулев
отбеляза, че спирането на проекта
„Белене“ ще се отрази негативно
както на региона, така и на цялата
страна - то е пречка за превръщането на България в енергиен център.
Дулев изрази дълбоката обида на
хилядите хора от подмяната на
въпроса на референдума.
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дежката безработица в България е
два пъти по-голяма в сравнение с
2008 г. и се възмути от бездействието на ГЕРБ. Същевременно
Делибалтова благодари на Сергей
Станишев, който като лидер на БСП
и като президент на ПЕС е взел
присърце проблемите на младите
хора и работи за тяхното решаване.

„Държава, която не се грижи за
младото си поколение, няма бъдеще! Ние не искаме да живеем в
такава държава“, заяви младият
земеделски производител от Трявна Цонко Василев. Той отбеляза, че
има желание да остане в България
и да се занимава със земеделие, но
управляващите в последните 4 години само пречат на отрасъла,
увеличавайки акцизите и бюрократизирайки системата. „Принуждават
ни да оставим тракторите и да
впрегнем конете. Бойко Борисов
строи магистрали, но аз до фермата
си газя в кал, защото съм лош
човешки материал“, възмути се
Цонко Василев.
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ята, отчаянието, гневът, желанието да
кажем стига - това ни накара да
дойдем тук и да сложим точка на
управлението на ГЕРБ“, заяви секретарят на ПГКБ Мая Манолова. По
думите й управляващите живеят в
паралелен свят, в който се интересуват само от собствените си екстри.
„Това е лъскав свят за тях и техните
близки, който е различен от нашия
свят, заяви депутатът от левицата.
Военните хеликоптери са такситата
на властта. Бонусите са пастите на
властта. България е оазис на организираната престъпност - това е признание на властта“, добави Манолова. По
думите й бюджетът за следващата
година ще донесе бедност, безработица и скотски живот. „Искам да
отлича една група българи, които носят
и дават живот - българските майки.
Казвам това като жена и майка, като
човек, който разбира какво означава
5000 деца по- малко за всяка година
от управлението на ГЕРБ“, заяви Мая
Манолова. Според нея това е убийствена за България тенденция, която 61
може да бъде спряна само от левицата. „Промяната може да дойде само
с БСП“, категорична беше тя.
Светлана Такева от Варна, която
е майка на две деца, се обърна към
социалистите на митинга с думите:
„Здравейте спасители - и добави, - 11
можем да спасим България, ако 12
сме заедно. Платихме висока цена
за управлението на ГЕРБ. Време е
да ги отпратим“.

„Бойко Борисов играе футбол,
реже ленти, брои звездите. Кога му
остава време за важните дела.
Изглежда, си имаме безработен
премиер“, отбеляза зам.-председа„Известно е търпението на бългателят на МО в БСП Вероника
„Сполетя ни едно голямо бедстДелибалтова. Тя изтъкна, че мла- рина, но то си има граници. Мизери- вие, което промени съдбите на
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всички перничани. Бедствие, за
което не получихме подкрепата на
управляващите от ГЕРБ. Те просто
искаха да омаловажат проблема и
да забравят по-бързо за нас“, добави и зам.-кметът на Перник Станислав Владимиров.
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„Земетресението в Перник предизвика трусове не само в региона,
но и в цялата ни държава. Цяла
звездна плеяда управляващи политици начело с Бойко Борисов посети региона ни и раздаваха големи
обещания. Днес за всички е ясно,
че управляващите от ГЕРБ пари за
Перник нямат!“, каза кметът на
Богданов дол Кирил Леонов. Той
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разкри, как над 7000 жители на
Перник и региона са подали молби
за помощ от Междуведомствената
комисия, ръководена от вицепремиера Цветан Цветанов. „За 6 месеца
обаче те са благоволили да се
съберат едва 9 пъти и са разгледали малко над 600 молби, от които
са одобрили 405 и са отхвърлили
или отложили другите“, възмути се
Кирил Леонов. По думите му, с тези
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темпове на работа на управляващите ще им трябват два мандата да
прегледат всички молби, но никой
няма да ги чака толкова. „Излъгаха
ни. Не само нас - цяла България!“,
каза още Леонов.

За неизпълнени управленски обещания припомни и бригаден генерал
о.р. Иван Мечков, общински съветник
в СОС. Той с огорчение отбеляза, че
ГЕРБ все пак са увеличили с 9 лв.
минималните пенсии. „Говори се, че от

„БСП е партията, която може да
спре разрухата и да върне справедливостта. Ние сме тези, които
можем да върнем държавата на
хората. Ние сме тези, които могат
да победят ГЕРБ“, заяви председателят на ГС на БСП в София Анна
Янева. Тя бе категорична, че БСП
не иска победата за себе си, а за
всички българи, защото подобряването на живота на хората и решаването на техните проблеми е найважната мисия на левицата. „ГЕРБ
открадна референдума от 770 000
българи, но референдум ще има и
ние, и всички, които ще гласуват,
ще гласуват „ЗА“ АЕЦ на площадка
„Белене“, изтъкна Анна Янева.

1 април ще има увеличение на пенсиите, дано не се окаже първоаприлска шега“, допълни той.

ÏÎÊÀÇÀÒÅË

За три години ГЕРБ успяха да
закрият здравеопазването, вдигнаха и
цените на лекарствата с 440 процента, обобщи бившият зам.-министър на
здравеопазването Емил Райнов. Той
алармира за това, че начинът, по
който управляващите третират системата, може да доведе до закриването
на нови болници. „ГЕРБ не могат да
си представят какво означава да
изминаваш 80 км до най-близката
болница. Това правителство продължава да води политика на геноцид към
българския народ“.

ÒÎ×ÊÀ

ÍÀ

ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÀÒÀ

От стр. 64
труда, с работата на всички българи. И в нашето
управление и на национално, и на местно ниво ще има
място за всеки, който е съпричастен към тази кауза.
Защото това не е партийна кауза, а национална.
Защото добре разбираме, че само ние, само нашите
сили няма да са достатъчни, за да изведем България
на прав път към просперитет и достоен живот за
хората. Искам това да го чуят всички хора, които
желаят да живеят свободни в своята страна, желаят
да имат работа, да могат да помагат на своите
родители, да осигурят бъдеще на своите деца, които
искат да участват и да дадат енергията си за всичко
това, за което говорим, което е необходимо за
България. Ние сме открити към тях. Открити сме към
тези хора - леви, центристи, десни, такива които нямат
политически убеждения, но които съзнават, че задача
и цел номер едно е да се отстрани от власт едно
вредно правителство, което връща България не с
години, с десетилетия назад, което запушва енергията
на нацията. Това искаме да постигнем. Аз знам, че
мнозина ще кажат - нали и вие бяхте в управление.
Да, но нямахме достатъчно сила и достатъчно доверие,
което да ни се даде на изборите.
Ние искаме мандат, който да ни даде сила за
решително управление, за дълбока промяна. Промяна
не само за целите на БСП, а за България. Ние имаме
право да го кажем, защото нашата партия няма да
изчезне, никой от нас няма да си замине в Америка
или в Европа, или където и да е. Ние сме тук и сме
показали, че имаме и силата, и мъдростта да се
променяме, да признаваме нашите грешки, да се
осъзнаваме и да работим за благото на всеки
българин.
Скъпи приятели,
Битката няма да е лесна. Никой от нас няма
илюзии. Тази върхушка се е впила във властта. Тя
е готова на всичко, за да опази своите привилегии
- хеликоптерите, с които хвърчат като с таксита, да
разпределят баницата от обществените поръчки на
свои приближени, да използват създаденото от всички
българи чрез труда им за преразпределение и за своя
власт, за нейното укрепване. Те са обсебени от
контрол. Искат да контролират всичко. Подслушват
всички. Искат да контролират съдебната власт, бизнесът да бъде техен. Искат хората да бъдат унизени,
бедни и подчинени, защото, когато човек мизерства,
когато всеки ден се бори за физическо оцеляване,
няма духа, няма силата да се изправи и да каже „НЕ“.
Но нас не ни пречупиха и няма да могат да ни
пречупят.
Ние никога не сме били и с такава външна подкрепа
от цялата европейска социалдемокрация, от много
хора в Европа, които заедно с нас няма да допуснат
волята на българските граждани на изборите да бъде
фалшифицирана и подменена. Ние ще бъдем гарант
на честни и свободни избори и ще бъдем непреодолима преграда пред парите, контрола, манипулациите и фалшификациите на ГЕРБ. Така ли е?
Така е.
Скъпи приятели,
На нас ни трябва силен успех, за да можем да
направим това, което е нужно за всички български
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граждани след изборите. Ще го направим, колкото и
трудно да бъде. Голям и силен мандат ни е нужен,
за да можем да преодолеем наследството на Бойко
Борисов. Какво е то - наследство с милиарди нови
задължения; с мизерстващи хора, които не могат да
свържат двата края; с прегазена икономика, защото
работят само за своите монополисти, за олигархията,
за всички, които са близки за тях; с огромни проблеми, които ще трябва да бъдат преодолявани. Тази
власт е власт на мафията по същество.
Уважаеми съграждани,
Много добре знам, че за 23 години е натрупана
огромна умора, много отчаяние. Много българи се
оттеглиха от политиката, не искат дори да гласуват,
казват - всички са еднакви, нищо няма да се промени.
Това, че вие сте тук, е послание към хората на
България, които мислят и търсят алтернатива. Това
послание е, че надежда има, че БСП осъзнава
своята национална отговорност, че имаме план за
различна политика, която поставя в центъра на
всичко обикновения български гражданин.
Промяната трябва да гарантира силна, но демократична и отговорна държава. Промяната трябва
да гарантира работеща икономика, основана на
производство и на създаване на работни места.
Промяната трябва да гарантира бъдеще за младите 63
хора чрез приоритетно развитие на образованието
и чрез създаване на специални механизми за
младежка заетост. Промяната трябва да гарантира
достъпно и качествено здравеопазване на хората.
Промяната трябва да гарантира достойнство и уважение към всеки един в България. Можем да го
11
направим заедно.
Искаме да получим доверие от хората, за да можем 12
да спасим и да възродим нашето отечество. Няма да
е лесно. Не обещаваме лек път до изборите. Не
обещаваме и веднага реки от мед и масло. Но могат
да се направят ясни и конкретни неща, които да
покажат, че държавата е променена в интерес на
всеки български гражданин - като отношение, като
дееспособност, като ефективност, като прозрачност,
като откритост към всички, като разговор с всички.
Скъпи приятели,
Ще постигнем това, защото нашата кауза е България, възраждането на България. Да сте живи и
здрави, имайте самочувствие, имайте куража, както
го имате днес. Имайте силата да променим нещата,
да заживеем в нашата държава със самочувствието
на истински европейци, които имат перспектива и се
гордеем със своята страна, със своето общество.
Успех! Победа!

Ñúâðåìåííèé ïîêàçàòåëü.
Îáùåñòâåííî-èêîíîìè÷åñêî,
ïîëèòè÷åñêî ëèòåðàòóðíî îáîçðåíèå", èçäàâàíî îò Äèìèòúð
è Âåëà Áëàãîåâè - 1885 ã.
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ДА СЛОЖИМ ТОЧКА
НА КАТАСТРОФАТА ГЕРБ
Реч на Националния митингпротест на БСП и левицата,
София, 17 ноември 2012 г.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ
председател на НС на БСП
Скъпи съотечественици,
Граждани на Република България,
Дълбок поклон пред всички вас, които днес сте
на този площад, за да изразите своята позиция,
своето отношение към управлението на ГЕРБ и към
Бойко Борисов. С коя дума се обръщаме към него
днес? Оставка!
Скъпи приятели,
Всички ние, близо 20 000 българи, сме тук не само
защото идва зима и хората тънат в мизерия, не само
защото наближават избори, които ще са съдбовни за
България и за бъдещето на всеки човек. Ние сме тук,
защото ГЕРБ вкараха България и всеки един от
нас в тежка криза. Криза на икономиката, криза на
здравеопазването, криза на образованието за младите хора, криза на социалната държава. Но найстрашно е друго - не само че хората са лишени от
работа, от доходи, от здравеопазване, от перспектива
- все повече управлението на ГЕРБ се превръща
в криза на смисъла да останеш в България и да
градиш своя живот, живота на близките си тук,
в нашата страна. Имало е различни периоди за тези
23 години преход, но ние сме тук, в България. Искаме
да живеем в нашата родина, искаме тя да процъфтява.
Перспективата е отнета от ГЕРБ. Държавата е
превзета от шепа хора от една групировка. Те
разглеждат държавата като своя бащиния, като своя
собственост. Всъщност по-лошо - те разглеждат
създаденото от всички нас като плячка. Плячка, която

я преразпределят, разкъсват и раздават на своите
приближени - политически и икономически. Затова
искаме тяхната оставка.
Скъпи приятели,
Днес БСП, българската левица, има само една
задача - да върнем държавата на хората. В тази
наша задача ние сме открити и имаме протегната
ръка към всеки българин, който иска да върне
смисъла и перспективата на нашата страна, на
всички в България. Ние не отиваме към избори просто
за да победим ГЕРБ, да вземем един глас повече
от тях. Това не е достатъчно. България се нуждае
от цялостна, смислена, радикална промяна, която
да направи България модерна, европейска, социална държава, с работеща икономика и с институции, които са подотчетни на хората, които се
контролират от гражданите, които работят за
общото благо, а не за нечий частен интерес.
Скъпи приятели,
Днес ние се обръщаме към хората, които ще
излязат през юли следващата година да гласуват искаме да съставим правителство на националната
отговорност, което ще спаси и ще възроди България. Затова ни трябва силното доверие на хората,
не само на ляво мислещите българи, не само на
Коалиция за България. Ние искаме да управляваме
с ума, с таланта, със знанията, с експертизата, с
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