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ЧЕСТИТА НОВАТА 2012 ГОДИНА!
МНОГО ЗДРАВЕ И ЛИЧНО ЩАСТИЕ!

МНОГО ПОЛИТИЧЕСКИ УСПЕХИ ЗА БСП!
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Тридесет и първото поред и първо
за 2012 година заседание на Наци-
оналния съвет на Българската
социалистическа партия се прове-
де на 14 януари 2012 г. В него,
освен членовете на съвета, взеха
участие и членовете на Оператив-
ното бюро на ОПКК на БСП, сътруд-
ници на комисиите и съветите на
НС на БСП, народни представители
и други специалисти. Заседанието
премина при следния

ДНЕВЕН РЕД

1. За актуалната политическа
обстановка и задачите на партията
в началото на политическия сезон.

Докладва: Сергей Станишев

2. Обръщение на Националния
съвет на БСП към българските
социалисти и симпатизанти.

Докладва: Бойко Великов

3. Решение на Националния
съвет на БСП за провеждане на
пълен цикъл отчети и избори в
партията.

- Основни въпроси за обсъжда-
не в хода на предстоящата отчет-
но-изборна кампания.

Докладват: Евгений Узунов
Георги Пирински

4. Обсъждане и приемане на
управленски проект “Гори”.

Докладват: Корнелия Нинова
Светла Бъчварова

5. План за работата на Наци-
оналния съвет на БСП в периода
до провеждане на 48-ия конгрес
на Българската социалистическа
партия.

ДА СЕ ПРЕВЪРНЕМ В СИЛНА АЛТЕРНАТИВА
НА ТОВА ПОРОЧНО УПРАВЛЕНИЕ!

В увода на своя доклад за акту-
алната политическа обстановка и
задачите на БСП в началото на
политическия сезон (виж с.3-9) пред-
седателят на НС на БСП и президент
на ПЕС Сергей Станишев се обърна
към присъстващите с думите:

Добър ден, уважаеми другар-
ки и другари.

Добър ден и на представи-
телите на медиите.

Преди всичко, позволете да
поздравя всички вас, особено

Стр. 10

тези, с които не сме се виж-
дали след 1 януари, с Новата
година, да пожелая  много здра-
ве и много лично щастие за
вас, за вашите близки и поли-
тически успехи за Българска-
та социалистическа партия!

Искам в началото на плену-
ма да поздравя и неколкосто-
тин хиляди български гражда-
ни от ромски произход, които
днес празнуват Банго Васил
или Василица, или старата
Нова година! Нека и на тях тя
донесе по-лек живот, по-добри
перспективи, а да се веселят
те умеят, това всички знаем.

 След доклада, Бойко Великов,
член на ИБ на НС на БСП, пред-
стави проекта на Обръщение на
Националния съвет на БСП към
българските социалисти и симпа-
тизанти (виж с. 21), в което се
подчертава, че изборът през ноем-
ври 2011 г. на Сергей Станишев за
президент на ПЕС е изключително

признание на ролята на БСП за
развитието на страната ни като
демократична, правова и социална
държава и на нейната отговорност
за утвърждаването й като достоен
член на ЕС. То е  и чест за
България. След дискусия, в която
взеха участие Христофор Хрис-
тов, Кристиан Вигенин, Захари
Георгиев, Георги Божинов и Сергей
Станишев, обръщението бе прието.

Проектът за Решение на НС на
БСП за провеждане през първата
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ЗА АКТУАЛНАТА ПОЛИТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА
И ЗАДАЧИТЕ НА БСП В НАЧАЛОТО

НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЕЗОН

Без съмнение всички разбираме добре, че

2012 ГОДИНА ЩЕ БЪДЕ РЕШАВАЩА

за изхода от бъдещото голямо противостоене
между БСП и ГЕРБ. То предстои на парламентарните
избори. Резултатът зависи от това по какъв начин БСП
ще излезе от тази година, а пък кондицията на

Сергей Станишев
председател на НС на БСП

президент на ПЕС

Доклад  пред заседанието на НС на БСП
14 януари 2012

партията зависи от все-
ки един от нас, от чле-
новете на Националния
съвет, от общинските
ръководства, от всеки
член на социалистичес-
ката партия, от всеки
симпатизант.

Приоритетно за тази
година е да очертаем и
подредим характера на

нашата
опозиционност

и също така ефективност-
та, достъпността и кому-
никацията на нашите
алтернативи.

Втори водещ приори-
тет, разбира се, е про-
веждането на

отчетно-изборната
кампания

и на предстоящия  48-и
конгрес на Българската
социалистическа партия.

Раздадени са ви и проектът за решение, и допълни-
телните материали по подготовката на конгреса. Искам
да кажа само няколко думи за сроковете на про-
веждане на кампанията и на конгреса. Защо Изпълни-
телното бюро предлага цялата кампания да протече
в следващите месеци до края на пролетта? Защото
не е тайна, че битуват и се изразяват различни
мнения, в т.ч. за провеждане на редовния конгрес през
есента или началото на зимата, дори. Аз мисля, че
би било безотговорно да се държим по този начин и
при тази динамика на икономическата, социалната,
обществената ситуация в България близо 9 или 10
месеца да гледаме нашия си пъп и да се занимаваме
със себе си. Нужно е много ясно ръководството по
места да бъде избрано, да бъде структурирано, да се

направи политическата оценка за нашите постижения,
неуспехи и приоритети, да има национално ръковод-
ство и да има една година, в която действително да
се занимаваме с реална подготовка на безпреце-
дентно трудните избори, които ни предстоят. И да
излъчваме сигнали само към обществото, само за
политика, само за нашите алтернативни предложения.
Още повече че, независимо от приказките на преми-

ера, ние не можем да
изключим и предсрочни
избори. Защото ГЕРБ кон-
солидираха още власт,
разчистват структурите си
по места там, където не
са успели, и отсега се
готвят прагматично и мно-
го стегнато за изборите.

В решението, което ви
е представено, има три
групи съдържателни
въпроса: за ситуацията
в страната, за състоя-
нието на партията и за
подготовката за избо-
рите. Още в началото
искам много ясно да кажа,
че това е

задължително
съдържание

на всяко едно отчетно-
изборно събрание, на
всяка една конференция
и, разбира се, на заседа-
нието на конгреса. Защо-

то, ако не си зададем тези въпроси, ако не ги
анализираме задълбочено и ако не потърсим честни
отговори и адекватни решения на тези въпроси на
базата на това безпрецедентно, бих казал, допитване
до партията, всички вътрешни сметки на местни
лидери, подреждане и преброяване на делегати, ам-
биции за постове в партията или в бъдещо управление
са безсмислени и безполезни както за нашите изби-
ратели, така и за нашата отговорност пред страната.

         
Но преди да пристъпя към моя анализ на полити-

ческата ситуация и позицията ми на лидер на пар-
тията, и позицията ми на президент на Партията на
европейските социалисти ме задължават да ви кажа
няколко думи
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ЗА КРИЗАТА В ЕВРОПА

Защото ние не живеем в изолиран свят. България
е неголяма страна, член на Европейския съюз, и
всичко, което се случва в него, пряко влияе, без дори
хората да го осъзнават, върху техния живот, върху
техните доходи, върху тяхната перспектива.

          Кризата в Европейския съюз е безпреце-
дентно дълбока. Тя е финансова, икономическа,
социална, но вече и политическа. Две и половина
години, приблизително толкова, след изборите за
Европейския парламент и след десните победи в
няколко ключови страни за  Европа имаме подчертано
дясна политика в Европейския съюз. Тя се свежда
до една дума - ограничения на разходи, балансиране
на бюджети. Посланието, което излъчват европейската
десница и доминираните от нея институции, накратко
е: „Европейската социална държава е прекалено скъпа.
Тя трябва да бъде реформирана. Тя трябва да бъде
демонтирана в много отношения.” И това е голяма
опасност за самата същност на европейския проект.
Защото разликата между Европейския съюз и всички
други икономически и политически фактори по света
е в неговия социален характер. Липсват дълбочина и
мащаб на реакцията и действията от европейските
институции срещу кризата на еврото и изобщо срещу
икономическата и социалната криза.

Последните решения на Европейския съвет от 9
декември м.г. и подготвеният нов междуправителствен
договор по същество не дават отговор нито на крайно
острите въпроси за доверието в еврото, нито за пътя
за излизане от икономическата криза. Да, в него има
опит, първи опит, за координиране на фискална по-
литика. Но това нито доведе до възстановяване на
доверието, нито дава, както вече казах, изход от
кризата. И последният пример е вчерашната новина
от кредитната агенция „Стандарт енд пурс”, която
намалява кредитния рейтинг и перспективите на 15 от
17 страни в еврозоната, с много малки изключения.
Този удар беше нанесен срещу Франция, Австрия,
Испания, Италия, както и срещу други страни от
еврозоната. Ясно е, че тези действия нито успокояват
пазарите, нито дават перспективи. Но се продължава
упорито с тази подчертано дясна политика на огра-
ничения.

Какъв е резултатът за две години и половина
в Европа? Шест милиона нови безработни, рецесии
в еврозоната, продължаващ спад на доверието в
еврото. И тук трябва ясно да се каже, че

ПАРТИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СОЦИАЛИСТИ
ИМА СВОЯТА АЛТЕРНАТИВА

на тази политика. Защото ние казваме последовател-
но, вече повече от две години: „да” на финансовата
отговорност и стабилност. Но за излизане от
тази криза и за възстановяване на доверието и
на растежа, първо, са нужни съвсем други по
мащаб и дълбочина мерки, в т.ч. разширяване на
ролята на Европейската централна банка,
обсъждане и реализация на еврооблигации, включи-
телно координиран план за икономически растеж
чрез инвестиции и създаване на работни места.
В противен случай, дори мерките по орязване дават

само краткосрочен ефект. Ако няма растеж след една
година, всяка страна отново се изправя пред нуждата
още да реже. И това няма перспектива. Когато говорих
за кредитните агенции и решението на „Стандарт  енд
пурс”, естествено е да се направи реално усилие най-
сетне Европейският съюз да има своя кредитна
агенция, която да дава обективни оценки. Защото,
гледайки реакциите на вчерашната новина, много
правителства се чудят кои са аргументите, защо се
случва това, кой дава оценките и кой носи отговорност
за тяхната достоверност?

Има и много други конкретни предложения на
европейските социалисти, но за да бъдат те реализи-
рани не като отделни инициативи, които с голямо
закъснение се възприемат например от Европейската
комисия, това важи  за данъка върху финансовите
транзакции, който по същество е данък върху спеку-
лативния капитал, са нужни две неща. Първо, соци-
алистите и социалдемократите да имат повече
министър-председатели, отколкото са сега, и да се
борим за победа на изборите във всяка една от
страните. И второ, победа на изборите за Европей-
ския парламент през 2014 г., в т.ч. за първи път с
обща кандидатура от европейските социалисти за
председател на Европейската комисия. Кандидатура,
която ще бъде избрана по прозрачен и демократичен
път, не зад затворени врати.

Исках да опиша тази европейска ситуация, за да
почувстваме и нашата отговорност като членове на
БСП, особено след доверието, което аз получих, след
като бях избран за президент на ПЕС. Защото ние
трябва да покажем, че сме силна партия, партия
с идеи и партия с компетентност, да се постараем
да върнем и истинския европейски дебат в Бълга-
рия. Защото две и половина години българското
правителство само казва „да” на решенията на голе-
мите - на Германия най-вече, без българското обще-
ство да е информирано за същността и последиците
от тези решения. А Европа се намира в тежка
ситуация и тази криза поставя под удар самата
същност на европейския проект.

Ние трябва

ДА ДАДЕМ И В БЪЛГАРИЯ
РАЗЛИЧНАТА АЛТЕРНАТИВА

НА ДЯСНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ГЕРБ

Защото България влезе в кризата в много по-добра
ситуация и с много по-добри параметри от повечето
европейски страни. И ударите на кризата не можеха
да бъдат избегнати, разбира се, защото сме отворена
икономика, но можеха да бъдат смекчени при
адекватна политика, която липсва.

Давам ви само един пример и отговор по поредния
смешен плач на министър-председателя за това колко
дългове трябвало той да плаща за предишното пра-
вителство. Ще кажа само един факт. През юни 2005
г. консолидираният държавен дълг на страната е бил
6 милиарда и 600 милиона евро или 31% от брутния
вътрешен продукт. Говоря за 2005 г. През юни 2009
г. консолидираният държавен дълг е намален на 4
милиарда и 700 милиона евро, или 14% от брутния
вътрешен продукт, без да се брои двойно увеличеният
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фискален резерв, който достигна 8 200  000 000 лева.
Тоест оставихме държава почти без публичен държа-
вен дълг, защо фискалният резерв покриваше в голяма
степен задълженията на държавата. И до ден-днешен
България има сред най-ниските в Европейския съюз
дългове и нямаме този проблем, който имат Италия,
Ирландия, Германия в т.ч., Франция и много други
страни. Досега ГЕРБ увеличи дълга с 2 милиарда лева
и междувременно опоскаха половината от резерва. А
до края на мандата вероятно ще сме на минус, със
задължения с още 4 милиарда лева. И това ще бъде
наследството на Борисов и на неговото правителство
за следващите.

В този период от две и половина години има
огромни пропуснати шансове и много тежки нанесени
щети и поразии. Това се дължи на комбинация от
фактори.

Първо - некомпетентност, неефективност на уп-
равлението, концентрация на властта и корупция.
Искам да се спра на последното, защото ще ви дам
само няколко примера, които развенчават мита за
ГЕРБ като борци срещу корупцията. Последният при-
мер - освобождаването на Андрей Иванов. Някой
получи ли смислен отговор от лидера на ГЕРБ защо
изведнъж, след убедителната победа на местните
избори, сменя председателя на Общинския съвет?
Носят се различни слухове за него, освен за десетките
апартаменти, за които се писа, говори се и за много
друго. Дадоха ли отговор? Не! Да ви припомня и
разговори на премиера по телефона с шефа на мит-
ниците, покровителствайки фактически нелегално про-
изводство на алкохол. А сагата на Цветанов и неговите
легендарни имоти? Има ли отговор, по който и да било
от тези въпроси? Не, всичко се потулва! Затова тази
черта е основна черта на управлението на ГЕРБ.

Второ. Ясен е, и трябва постоянно да го заявяваме,
основният икономически характер на тази власт. Това
е власт на едрия капитал и на фирми, приближени
до правителството, на смазване на дребния и
средния бизнес. Това е политика в угода на моно-
полите, засилваща господството им във всеки сектор
и убиваща конкуренцията и шансовете за икономиче-
ско развитие. Защото, кажете ми, има ли успешна
пазарна икономика там, където няма конкуренция?
Няма! Може ли да има конкуренция, когато във всеки
бранш държавата си избира няколко любимци, застава
зад тях и играе с тях срещу останалите? Това е
абсурдно! Но това се случва в България.

Ще ви дам само пресни примери, а с натрупване
те са десетки за две и половина години. Тази седмица
се видяхме с представители на малките и средните
бензиностанции - близо две хиляди. Карат ги след като
преди една година всички те се свързаха с НАП, да
слагат сега нивомери - инвестиция от 15-18 хиляди
лева. Какво ще бъде следствието? Че много от тях
няма да издържат, те работят с малки обороти, в
селски общини, обслужват хора, които са бедни и
зареждат по малко. Резултатът ще бъде - 50 общини,
в които няма нито една бензиностанция на големите
вериги  и разширяване на пазара за шестте големи
вериги. Десет хиляди души, които работят в тези
бензиностанции, са потенциално безработни или голя-
ма част от тях. Втори пример - също съвсем скорошен.

Промените в Закона за горите, внесени осем месеца
след приемане на предишните промени, много фунда-
ментални. Е, извинявайте, това, което се прави с
благородната маскировка „дайте да помогнем на хо-
рата, които искат да карат ски в София”, но става
дума не само за София, а и за други ски-обекти и
ски-зони - това си е чиста проба държавна помощ.
Защото има много точни изчисления, направени от
наши експерти, че тези промени спестяват на всеки
потенциален инвеститор няколко десетки милиона
лева. Дава се безплатно държавен ресурс. Това какво
е, ако не работа конкретно в полза на конкретни
икономически интереси? И ние трябва да се проти-
вопоставим на това много ясно. Малките магазини,
кварталните бакалии трябва да бъдат вързани към
НАП до 31 март. Неколкостотин лева инвестиция,
после пари за постоянен интернет и какво ли не. Това
не е ли действие в подкрепа на големите търговски
вериги? Е, разбира се, защото са ги хванали за
гушата! Резултатът от всички тези мерки или част от
тях, които се обявяват като мерки за повече постъпле-
ния в държавата и повече контрол, фискално е
нищожен или много ограничен. Но икономическата
сопа за малки и средни предприемачи, за инициативни
хора, които със своя труд си вадят хляба, е огромна.
И ги притискат така ежедневно, все повече и повече
ги задушават и после се чудят защо няма икономи-
чески ръст и защо безработицата е толкова голяма.

Третата характеристика. Държавата се
превърна в основния непредсказуем, непредвидим
фактор за всеки в обществото ни. Вижте, напла-
шиха и изгониха водещи инвеститори - RWЕ, EOН,
провалят един след друг големи инвестиционни про-
екти. Задраскаха „Бургас-Александруполис”. Триум-
фално. На какво се радват, в т.ч.бургазлии? Че там
всяка година между 8 и 10 млн. т нефт и сега се
разтоварват по технология от 70-те години. Само че
неколкостотин милиона инвестиции няма да влязат в
България от закриването на този проект. Наред е
„Белене”, поне такива са индикациите за намерението
на правителството. Проект, който можеше да съживи
голяма част от българската икономика - вътрешна и
строителен бранш, производство на цимент, други
неща. Няколко десетки хиляди работни места покрай
него могат да се създадат. Разправят ни за 7 и 8 блок
на АЕЦ „Козлодуй”. Дай Боже, но това са приказки,
това е връщане 10 години назад като стартова
позиция. И я се реализира, я не. Гоним дивото, губим
питомното.

Какво да ви кажа за сигналите, които държавата
дава? Колко пъти за две и половина години вдигаха,
сваляха ДДС, запазваха го, сега пак ще го свалят.
Кой може да планира икономическата политика на
това правителство? Никой! И външните инвестиции се
сринаха многократно в сравнение с кризисната 2009
г. И искам да кажа за още един белег на тази
непредсказуемост. Има огромно социално напрежение,
разбира се, в страната. Но от кого е предизвикано
то? От властта. Защото първо лъжат, обещават нещо
- на фермерите, на хората от БДЖ, на работниците
от мини „Марица-изток”, после подписват нещо, после
- довиждане, проблемът е забравен и възникват
естествено напрежение и стачка.
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Четвъртата характеристика на това управление
е неговата антисоциална политика. Какво се полу-
чава след изборите? ГЕРБ концентрираха още по-
голяма, безпрецедентна власт в ръцете си. Консоли-
дация на властта и наред с това - бягство от
отговорност по отношение на основни проблеми на
хората. Държавата просто бяга ежедневно от своите
задължения. По отношение на общинските болници
наскоро чух: „Ами, това е проблем на общините”. А
на хората? Държавата има ли отношение към хората?
Очевидно няма. Безработицата, бедността, страхът да
загубят доходи и перспектива, липсата на достъпни
здравни услуги - всичко това създава огромен страх,
потиснатост и несигурност в обществото. Какъв е
отговорът на властта?  Единствено циркове и пиар!

И още една характеристика на тази власт - тя
е репресивна. Става все по-репресивна към всеки,
защото лекарите са бандити, държавните служители
злоупотребяват с отпуски, военните очевидно са
безделници и те трябва да се пенсионират по-късно.
Но държавата се оказва много слаба по отношение
на своите задължения, в т.ч. в областта сигурност.
Обърнете внимание какви безумни отговори се дават.
Декември - поредица от палежи в различни градове
на страната, като епидемия. Какъв е отговорът на
държавата? „Всеки, който ходи с туба, ще бъде
закононарушител. Престъпник.”  Всеки от нас е потен-
циален престъпник сигурно по този начин. Снежна
парализа в началото на януари. Какъв е отговорът?
„Ще арестуваме камионите с летни гуми.” Не си
вършат работата, все някой им е крив. Всичко това
обаче като действие, като поведение служи на едно,
връщайки се към темата за антисоциалния характер
на политиката, на последователно, стъпаловидно и
все по-дълбоко отнемане на лични права на граж-
даните, извоювани понякога след десетилетия
борби през ХХ век и демонтаж на българската
социална държава, която е записана в конституцията
на страната.

Шеста характеристика на това управление е
разсипването на държавността. То се прави еже-
дневно и аз посочих вече примери. Дава се като
послание, като отношение, ако щете, към Народното
събрание, към парламентарната република. Но минава
и чрез много по-съществени и дълбоки действия, чрез
грабеж на обществената собственост. Как става това?
Разсипват две години БДЖ! Спомнете си, преди две
години казаха: „Ние ще оправим БДЖ, ще ги изведем
на плюс.” Закопават БДЖ. Каква е целта? Привати-
зация на товарни превози, на най-печелившата дей-
ност, и да оставят едно загробено публично БДЖ,
което да изпълнява социални функции за превоз на
най-бедните, а печелившата дейност - на някой част-
ник, ясно кой - близък до управляващите.  Ние трябва
категорично да се противопоставим на тези намере-
ния, които, между другото, са и противозаконни. И
вярвам, че Руси Статков, който е и член на Комисията
за приватизация и следприватизационен контрол, ще
предприеме като страна инициатива за обсъждане в
комисията. Защото намерението на Московски, ми-
нистъра на транспорта,  е противозаконно, както и
намеренията на ръководството на БДЖ. Ще дам други
примери - РВД, всяка година се източва, ограбва се,
парите от търговското дружество се прибират в

държавния бюджет от министър Дянков. И не само то,
много други държавни дружества. После се казва, че,
тя, обществената собственост не може да се управ-
лява ефективно. Ами, ако се ограбва от държавата,
как? Не може да стане. Искам да се спра само още
върху резерва на НЗОК. 1 милиард и 400 млн.лв. на
всеки българин, който работи и внася здравни вноски,
бяха откраднати със Закона за бюджета от това
правителство.

Седмата характеристика на ГЕРБ, тя все повече
личи, това е една арогантна и самозабравила се
власт, на която като че ли всичко е позволено.
Няма такова правителство за 20 години в България,
което да си е позволявало такова отношение към
хората, към институциите, към страната в крайна
сметка! Всички трябва да им се възхищаваме, да ги
славословим и да им благодарим за саможертвата, че
ни управляват, особено лично на министър-председа-
теля. Наскоро прочетох в интернет изданията, че в
Северна Корея щели да наказват тези, които не
оплаквали смъртта на Ким Чен Ир. При нас сигурно
ще наказват тези, които не се възхищават, не
изразяват възхищението си публично към дейността
на правителството. Е, ако не предложи някое съсловие
премиерът да стане почетен председател, член или пък
някаква награда, да му мислят. Разбирате ли, звучи
като виц, но това се превръща в реалност! Наскоро
това се случи с археолозите. Държавата две години
знае, че там има какво да се копае, не предприема
действия и сега насред зима се явява премиерът в
тужурка и с шапка и им казва: „Ще копаете тук,
бързо, спешно, срочно.” Нямало значение, че е
замръзнала почвата, не може да се отделят артефак-
тите от пръстта. „Ще копаете, министър Павлова ще
стои с чадър”. И тя се радва, на какво се радва? Че
изглежда смешна? Но това е характеристика на
властта.

Още два примера ще дам, защото трябва да сме
конкретни и ясни, когато говорим. Това, което се
случи със смъртта на момичето от Перник, Мирослава
Николова - да поиска премиерът от родителите й, хора,
които със сигурност са покъртени, извинение пред
МВР! Да не би МВР да я е спасило? Моите уважения,
не знам добре ли са работили, възможно ли е било,
но фактът е факт. Как може от родителите на загинало
момиче да искаш извинение, за кого, от кого?!
Необяснимо. И се измъква с полуизвинение. А какво
направи, като обиди един достоен българин, генерал
Ангел Марин? Каза: „Кучетата се радват на пържолки,
хората - на награди.” Той, премиерът, със сигурност
се радва на награди. Но да питаш „Защо го награж-
дават?”, след като ти като  Министерския съвет си
предложил, след предложение от 11 неправителствени
организации, които представляват всички организации
на запасното войнство, военноинвалиди, тракийски
дружества, защо се награждава човек, който 38
години е служил в Българската армия и е стигнал до
генералски пост, 10 години е бил български вицепре-
зидент,  това е арогантно! И е един от примерите за
разрушаване на институционалността и държавността.
То в България нищо няма стойност! Стойност имат
само мнението и личните усилия на един човек.
Всички останали са недостойни за нищо.
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Дадох тези характеристики, но трябва да бъда
откровен, въпреки всички факти и реални тенден-
ции, много хора продължават да подкрепят ГЕРБ
и лично министър-председателя. И изборите го
доказаха. Защото освен фалшификации, манипулации,
купуване, ГЕРБ имаха много реални гласове. И трябва
да си зададем въпроса защо? Защото, ако не наме-
рим адекватните, реалните отговори, това би означа-
вало много тежка диагноза за състоянието на обще-
ството и на политическия процес в България, а тя
очевидно е тежка.

Първо, разбира се, има една много силна центра-
лизация на властта и в условията на криза това
поставя всички - ресурси, бизнес, медии, общини
- в зависимост от разпределението от страна на
държавата  и от един човек лично. И това е
реалност. Защото преди четири години обществените
поръчки или кампании на държавата нямаха такова
значение за медиите, за тяхното оцеляване. Сега при
свиване на пазарите и такава ожесточена конкуренция
имат нарастващо значение. И държавният ресурс
играе водеща роля. Прав]• после опозиционна медия,
ако си зависим от държавното финансиране.

Второ, невероятна и ефективна пропагандна
машина. Действително има в страната усещане сред
много хора, въпреки обективно все по-тежкия и
безперспективен живот, че нещо се прави постоянно,
при това се прави за първи път - никога в България
преди това не са строени магистрали, никога не са
правени пречиствателни станции, всичко е за първи
път. И хората мигат и казват „да”. Къса е паметта.
И когато една лъжа ти се повтори сто пъти, започва
да прониква в съзнанието.

Трето. Вие да сте чували някога публично да
излезе информация за вътрешни противоречия,
спорове в ГЕРБ, да не говорим за скандали? Не.
А всички останали, в т.ч. и ние, половината от времето
ни се занимаваме с вътрешни въпроси, в т.ч. поло-
вината от медийното покритие за нас е за вътрешните
ни въпроси, а не за политиката. Е, нека се поучим
малко от ГЕРБ. Имат и добри практики, имат дисцип-
лина, някакво съзнание за отговорност към своята
политическа сила.

Четвърто. Без съмнение бързо замитат следите
от корупционни практики с чести смени, където
има проблем. Колко пъти се смени шефът на фонд
„Земеделие”? Кадрово, управленски - безумие?! Нещо
се случило там и хайде, сменят един, сменят втори,
сменят трети, мисля, че е четвърти вече, нали? И така
на много места.

Трябва да признаем като друга характеристика,
че имат структура за бързи ефективни решения, в
т.ч. еднолични. Ние, докато пообсъдим, докато се
наумуваме, закъсняваме и сме много по-бавни като
реакция. Умело -  и това е друга характеристика и
причина за успехите на ГЕРБ, противопоставят
всички срещу всички. Вече го споменах - компро-
мати срещу тези, които дръзват да протестират.
Лекарите, защото, нали знаете, всички лекари са
изкарани убийци. В масовото съзнание това се насаж-
да съзнателно. Зелените, които протестират срещу

шистовия газ, срещу намеренията за Витоша - ами,
те са милионери и отнякъде вземат пари. И така за
всеки, който не е съгласен.

И, разбира се, основният инструмент е лъжата.
Аз понякога се втрещявам колко арогантно и безог-
ледно лъжат - ей така, гледат те в очите и лъжат,
хората, които са институции, хора, които носят отго-
ворност за държавата. Няма значение и го правят.

Сега, като описах всички тези неща, се изгражда
една картина, като че ли на непробиваема система
от фактори. Малко е стряскащо и е логично да си
зададем въпроса, можем ли да го променим? Аз съм
убеден, че можем.

Защото тази система вече не е така ефективна и
има своите пропуквания. И първото голямо пропукване
беше на президентските и местните избори. Въпреки
страха, въпреки купуването, въпреки всички техноло-
гии, които използват ГЕРБ, не постигнаха това, което
очакваха и което искаха. Да, те спечелиха, но
спечелиха по нечестен начин. Загубиха образа на
добрите и честните. И ви давам пак само два факта.
Министърът на вътрешните работи   г-н Цветанов,
който е длъжен да спазва закона и да наблюдава
спазването на закона в изборите, беше главен орга-
низатор на всички манипулации, главен организатор
на този процес. Какво може да се каже повече?
Новият кмет на Пловдив още през 2009 г. беше
записан да показва как се фалшифицират бюлетини.
Това е едно престъпление! Къде е Прокуратурата,
питам, за всички тези неща?  Мълчи! Това е една
власт, която все повече придобива характера на
престъпна власт, защото има приказка, че властта
само с кръв ще я дадат. Трябва да сме наясно и с
това. И въпреки всичко това, над милион и половина
българи гласуваха за нашата кандидатпрезидентска
двойка на втория тур. И това е шанс, това е
възможност. Това означава, че тези хора осъзнато се
противопоставят на ГЕРБ, което е много голям поли-
тически ресурс.

КАКВИ ЗАДАЧИ ИМА БСП

в тази ситуация като опозиция, при това  алтерна-
тивна опозиция? Аз бих ги разделил на две части
- национални и същностно леви, като партия и като
лява партия.

Към националните задачи бих посочил на първо
място сваляне на ГЕРБ от власт. Това е национална
отговорност пред БСП, не е политическа игра или
интрига и не е борба за наша власт. Второ, отсто-
яване на демокрацията в България. Тя е под
заплаха. Защото, когато се лишават хората от пра-
вото, същностното, фундаменталното право да избират
свободно своите кметове, общински съвети, прези-
дент, парламент, за какви други права можем да
говорим, в т.ч. социални? Трето, опазване на държав-
ността и нейното възстановяване, защото тя се
руши, както ви посочих с конкретни примери. Необ-
ходими са ред, уважение и взаимодействие между
институциите, а не сегашният диктат и пренебрежение
и подчиняване на всички - съдебна власт, медии,
парламент. Четвърто, в икономиката трябва да има
предсказуемост на поведението и еднакви правила
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за всички икономически субекти.  Със сигурност и
ние не сме били перфектни в миналото, но подобно
нещо, такава монополизация, концентрация, такова
лобиране никога не е имало, дори по времето на Иван
Костов. Пето, това засяга кадровото отношение,
особено в публичния сектор. Ние трябва да дадем път
на знаещите и можещите, а не само на партийни
назначения, както правят ГЕРБ. Това е антитеза на
ГЕРБ, която ние трябва да покажем, че ще реали-
зираме, ако получим доверието на хората.

Що се отнася до партията и нейните  задачи,
нашата опозиционност и алтернативност трябва да
станат още по-категорични и актуални. Защото на
изборите всички партии, които заиграваха на дребно
и временно с ГЕРБ, бяха наказани от хората. А ние
бяхме поощрени. Впрочем, отварям една скоба. ГЕРБ
много ефективно играят на вътрешното поле на всички
останали, всички го виждаме. Вбиват клиновете в
синята коалиция - лошият Костов, добрият Мартин
Димитров. Цепят „Атака”, късат парчета от ДПС чрез
Касим Дал, принизяват или фаворизират Яне Янев и
т.н. Те се занимават с политическо инженерство. Нека
да си отговорим, ще допуснем ли същата технология
да бъде приложена, по това вече се работи, и към
БСП? Задайте си този въпрос и да си дадем отговор.
 

Според мен всякакво и на всеки заиграване с
ГЕРБ е самоубийствено за БСП. Имали сме такива
случаи, индикации и преди изборите 2009 г. Сигурно
мнозина са се подлъгвали, при това на достатъчно
високи нива. За мнозина перспективите за управление
или колаборация с ГЕРБ може би и сега изглеждат
примамливо. Но е време всички да осъзнаем, че това
е безкрайно вредно и за БСП, и за страната. Поне
аз смятам така. Защото, питам, задавам въпрос -
каква коалиция с ГЕРБ? На каква основа - полити-
ческа, управленска? БСП съгласна ли е да бъде
съучастник в този тип управление, който виждаме
сега, да бъдем част от него, да се присламчим? А
този тип управление по мое убеждение води държа-
вата в задънена улица. Питам също, кой не е бил
излъган от тях? Който е имал някаква работа на
местно, на друго ниво, на национално? И питам,
можем ли ние в името на властта да се лишим от
идентичност, от наши принципи, от наши политики? За
мен отговорът е - не! И ние трябва ясно да се стремим
да спечелим доверието на хората на следващите
избори именно като алтернатива на този вреден модел
на управлението.

Напоследък много се говори за правителство на
национално съгласие, спасение, експертност и пр.
Искам да кажа, че БСП многократно е доказала за
20 години, че винаги се е водила на първо място
от национални интереси, търсели сме винаги съгла-
сие. Но не на всяка цена. И за мен не е приемлива
тезата, че няма ляв или десен изход от кризата.
Различни са и целите, и приоритетите, ако щете, и
философията, и моралните императиви на ляво и дясно
управление. И ние трябва на конгреса ясно да
очертаем нашите червени линии за политика, за
нейното съдържание в едно управление, от които
не бихме отстъпили и не бихме участвали в
никакво управление, без определените политики
да се реализират! Иначе ще се обезличим, хората

ще престанат да ни вярват. Имахме едно управление,
което беше коалиционно, много по-почтено от сегаш-
ното, и пак платихме висока цена за компромисите,
които правехме. Не че не бива и не трябва да се
правят компромиси, но трябва да е ясно за какво. И
линията ни не трябва да се отклонява от основното.

Когато говорим за партията и изборите, има още
един много важен приоритет. В хода на кампанията
ни преди конгреса трябва да си отговорим, докол-
ко ефективна е нашата опозиционност? Аз мисля,
че постигнахме немалко за две години и половина, има
разлика, тя е видима. Излязохме от шока, доминираме
в парламентарните дебати, в парламентарния  контрол,
имаме доста алтернативни управленски проекти и вече
има чуваемост към това, което говорим. Когато
включат телевизора и видят някои от нашите пред-
ставители, не казват: „Този изобщо не искам да го
слушам, защото е от БСП”. Хората започват все пак
нещо да чуват. И БСП политически се стабилизира,
но свършеното е недостатъчно. Ние трябва да удвоим
усилията, защото досега реално работим с половината
от нашите възможности и капацитет, и доста нерав-
номерно като натовареност на отделните депутати от
нашата група. Затова трябва да направим и отделен
семинар на групата заедно с Бюрто, за да организи-
раме дейността си така, че нашата опозиционност
да бъде много по-бърза, адекватна и дълбока.

По отношение на алтернативните ни политики,
ние трябва да постигнем, първо, тяхната постоянна
актуализация. Защото, ако говорим например за
транспорта, какъв управленски проект, ако сега се
руши БДЖ - основен компонент на транспорта. Ние
напишем нещо, което е вярно за сегашната ситуация,
след една година няма да е вярно. Днес ще разгледаме
Управленския проект по горите. И там трябва да има
ясна характеристика и позиция по безумния и лоби-
стки закон, който прокарват в момента. И така всяка
седмица буквално.

Сигурно си заслужава вече сериозно да обмислим
и следващата стъпка - създаване на нещо като
кабинет в сянка. Нека го обсъдим внимателно. Ня-
маме такъв опит, имахме всъщност един през 1991
г., струва ми се, трябва да извлечем поуките оттогава.
Но за да има още по-голяма чуваемост, трябва да има
и нещо ново освен традиционните ни форми на проява
на тази опозиционност.

Как ще проведем кампанията и конгреса зависи
от нас, както вече казах. А оттук и как БСП ще
изглежда и дали ще печелим доверие, какво ще бъде
съдържанието на дебатите, каква ще бъде атмосфе-
рата, които ние създаваме помежду си. Това е наша
отговорност, защото смятам, че е погрешно да търсим
врагове с партийна членска книжка. Трябва уважител-
но, но ясно да си казваме нещата, критиките, раз-
личните мнения, когато има такива. И да търсим
отговора в интерес на партията.

Каква е нашата местна дейност, задавам въпрос?
Много е неравномерна. Има цели периоди, когато
нашите местни структури са като заспали, чакат само
новините от центъра. Ето, днес в 12 областни града
се провеждат протести срещу шистовия газ. Това е
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наша тема, ние имахме ясна позиция от самото
начало, Ивайло Калфин я развиваше, внесли сме
законопроект в парламента. Радвам се, че Младеж-
кото обединение, неговите представители като граж-
дани участват активно в тези протести. Но питам, от
тези 12 града колко от нашите местни структури са
влезли в контакт с организаторите на този протест?
Аз питам, не за да печелим тесен партиен дивидент,
а за да изразим наша позиция, която още повече е
кристално ясна.

Много важно е отварянето на нашия актив към
активните слоеве на обществото, на партията като
цяло. Защото ние много говорим, 20 години сигурно,
но на много места е точно обратното - като че ли
се страхуваме от конкуренция. Трябва да разберем
- партията и всяка лична амбиция ще бъдат по-добре
реализирани, ако около нас, с нас са и хора успели
и професионалисти в своя сектор, които имат и
професионална амбиция да видят и в БСП възможност,
как да кажа, за кадрово развитие в своята професия.
Защото много хора видяха това в ГЕРБ и това е една
от причините за техните успехи на президентските и
местните избори.

Аз доста дълго говорих и не искам да изчерпвам
дискусията, но въпросите и темите са много големи.
Затова само ще се концентрирам в последната част,
за партията, върху един аспект, който искам да
почувствате много ясно. На президентските и мест-
ните избори стана ясно, че не е достатъчно да правиш
хубава активна кампания, видима. Не е достатъчно да
печелиш доверието на много хора в страната, за да
постигнеш резултати. Ние се изправихме срещу из-
борна машина, която работи безотказно, която беше
структурирана сигурно една година преди местните и
президентските избори. А ние действаме често по
традиционния начин, без достатъчно ефективно да
разширяваме влиянието си. И оттук нататък трябва
да помислим и в хода на кампанията за организаци-
онни реформи, тъй като е необходимо партията да
бъде ефективна в електоралния период и в деня
на изборите в много по-голяма степен, за да бъдем

конкурентоспособни. Защото ГЕРБ сигурно имат
около един милион реални гласа - толкова получиха
за листите си. Голяма, реална подкрепа, но колко
бонуси имат отгоре не само чрез купуване на гласове,
а и чрез създаване на много мотивирани и нахъсани
активисти на ГЕРБ, от които един сигурно работи
някъде, назначен е, друг - нещо друго. Те всички са
структурирани, действат ефективно в кампанията зад-
кулисно, не като нас публично. И в изборния ден също.
Докато при нас членовете, застъпниците в секцион-
ните комисии често са на преклонна възраст, въпреки
че десет пъти повтаряхме от НПЦ: обърнете внимание
върху това, нито една минута да няма без надзор в
изборния процес, защото за една минута стават
фалшификациите. Пак същото. Казахме много пъти -
за всяко нарушение сигнализирайте, защото после,
като знаеш, че са го фалшифицирали и отидеш в съда,
те казват: „Ами, къде са ви сигналите?” И много други
неща. Затова искам да обърна внимание, че тази
точка в решението и в допълнителния материал, който
е подготвен, обмислен много добре като структура на
въпроси, е ключова от гледна точка на нашия успех
на следващите избори.

 
Уважаеми другарки и другари, мисля, че всеки

осъзнава ясно колко много и колко комплексни са
задачите, които стоят пред БСП. И отговорността не
е само пред нашите членове и симпатизанти, както
вече споделих. Нашата отговорност е пред страната.
Няма кой друг да се противопостави на ГЕРБ и на
този модел на управление. Дали ще можем да дадем
адекватните отговори, това действително оттук на-
татък вече зависи от всеки един член на партията,
най-вече, разбира се, от нейното ръководство, от
ръководствата по места, от ключовите фактори и
авторитетите в партията. И всеки трябва да си зададе
тези въпроси, и да знае своето място и своята роля
в тези процеси, които ни предстоят, много честно.
Нека се замислим, нека направим силна кампания
в партията, силен конгрес и нека действително се
превърнем в алтернатива на това порочно управ-
ление!
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половина на 2012 г. на пълен
цикъл отчети и избори в Българ-
ската социалистическа партия
(виж с. 11-19)  беше представен от
Евгений Узунов, секретар на НС
на НС на БСП и Георги Пирин-
ски, член на ИБ на НС на БСП.
След като отношение по него взеха
Ненко Темелков, Румен Петков,
Илия Баташки и Валентина Бог-
данова, решението бе прието.

Промените в Закона за горите,
които управляващите от ГЕРБ пред-
лагат,  обричат българското горско
стопанство на упадък. Според соци-
алистите безспорно е нужна рефор-
ма в горския сектор, но в момента
тя се осъществява самоцелно, като
се поставя под въпрос устойчивото
управление на горските ресурси.
Това подчерта Светла Бъчварова,
председател на Съвета на НС на
БСП по земеделие и гори, при
представянето на проекта на Уп-
равленския проект „Гори”.  Тя
посочи, че той е разработван актив-
но след м. април м.г., когато бе
приет новият Закон за горите, и е
обсъждан в  съвета и в ИБ на НС
на БСП.

Оценката на специалистите е, че
след 1990 г. са правени толкова
много промени в законите и в струк-

турите, че те по-скоро са довели до
влошаване на ситуацията в секто-
ра, отколкото до нейното подобря-
ване. Реформата, започната през
2007 г., бе свързана със създаване
на самостоятелно ведомство и на
фонд, който да гарантира инвести-
ционните процеси в горския сектор.
За съжаление с идването на власт
на ГЕРБ на тези първи, положител-
но оценени и от Световната банка,
стъпки беше сложен край. Функцио-
нирането на самостоятелното ве-
домство беше прекратено и
Изпълнителната агенция отново ста-
на част от Министерството на зе-
меделието и храните,  а фондът
беше закрит.  Новият закон, влязъл
в сила от април 2011 г., показа, че
не работи и това наложи седем
месеца след неговото приемане той
да бъде редактиран отново. Пропус-
нато е  да бъдат нормативно опре-
делени и регулирани  важни дейно-
сти като охраната на горите, сто-
панската дейност в държавните
предприятия, транспортирането на
дървесината. Наред с това се пред-
лагат лобистки поправки, позволя-
ващи да се  предоставят територии,
които да не променят статута си, а
в същото време да се използват за
инвестиционни намерения, най-вече
от страна на тези, които изграждат
ски-влекове и други подобни съоръ-

жения.
Предложенията, които се правят

в Управленския проект „Гори“, са
в три насоки. Преди всичко трябва
да имаме национална стратегия за
горите и горското стопанство. Ней-
ното разработване  се налага и от
факта, че предстои да се актуали-
зират параметрите за  периода
2014 - 2020 година  на  Програмата
за развитие на селските райони.
Държавата трябва да определи
своите приоритети в секторите „Зе-
меделие” и  „Гори”. Досега са ус-
воени не повече от 2-3% от възмож-
ните средства за инвестиции в
горския сектор. Това означава, че
поради слабата ефективност на
прилаганите мерки се създава
възможност този сектор да изоста-
не от общото развитие и да е
неконкурентоспособен.  Затова в
проекта  са дадени  предложения,
насочени към разработването и
изпълнението на проекти, гаранти-
ращи усвояване на средствата през
следващия програмен период на
ОСП. Втората цел е екологосъо-
бразно стопанисване на горите. И
третият акцент - икономическа-
та стабилизация на сектора.  Да-
дени са, макар и  много накратко
и схематично,  предложения за

Стр. 20

От стр. 2
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ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЪЛЕН ЦИКЪЛ
 ОТЧЕТИ И ИЗБОРИ В БСП

Р Е Ш Е Н И Е
НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ

НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
ОТ 14 ЯНУАРИ 2012 Г.

В съответствие с Устава на БСП предстои про-
веждането на пълен цикъл отчети и избори.

48-ият конгрес на БСП ще има решаващо значение
за партията като политическа сила, носител на
алтернативата за развитието на България като демо-
кратична и правова социална държава на ХХI век.
За целта е необходимо цялостната дейност в периода
преди и по време на конгреса да се подчини на три
определящи начала:

-в пълна степен да бъдат оползотворени и допълни-
телно да бъдат развити сериозните позиции и под-
крепа, завоювани от партията на национално равнище
и по места в периода след 47-ия конгрес от ноември
2008 г. насам. През изминалите 4 години БСП и като
водещ участник в управлението на страната, и като
главна опозиционна сила съумя не само да отстои,
но и в неимоверно сложни условия категорично да
утвърди трайното си място на основна политическа
сила в политическия живот на страната;

-същевременно конкретно да бъдат разкрити пред-
поставките и причините за загубата на влияние и
подкрепа сред активни слоеве от обществото и в
редица райони на страната, които препятстват спе-
челването на изборите на национално и местно
равнище;

-наред с това, пълноценно да се оползотворят
новите възможности по линия на Партията на евро-
пейските социалисти в резултат на избирането на
Сергей Станишев за председател на Партията на
европейските социалисти за утвърждаване на автори-
тета на БСП в страната като ангажиран участник в
борбата на европейските социалисти в защита на
социална Европа срещу безогледното настъпление на
десницата.

Главното предизвикателство пред партията днес е
да представи пред обществото убедителна управлен-
ска алтернатива на левицата заедно със съответните
кадри - достоверни носители на политиката на Бълга-
рия като социална държава. При това нашата алтер-
натива следва да се изгражда и развива не на
теснопартийна основа, а напротив, чрез привличането
на широк спектър демократични политически сили и
граждански организации, готови отговорно да се
ангажират в единни действия за отхвърляне на
сегашното авторитарно и безперспективно управле-
ние на страната в полза на конституционно закре-
пения проект за България като демократична и
правова социална държава.

Оттук нататък за кадрите и структурите на парти-
ята задача на задачите става всеобхватната подготов-
ка и мобилизация за спечелването на предстоящите

парламентарни избори, независимо от времето на
провеждането им. Тази императивна за дейността на
членовете и симпатизантите на БСП задача произтича
на първо място от належащата потребност пред
хората, пред страната да се разкрие нова перспектива
за достоен живот и успешно развитие като активни
граждани на съвременна европейска социална държа-
ва.

За целта основен резултат от цикъла отчети и
избори следва да стане привеждането на структурите
на партията в необходимата за спечелването на
предстоящите избори политическа и организационна
кондиция.

В изпълнение на чл. 31, 32, 33, 39 и 43 от Устава
на БСП Националният съвет на Българската социа-
листическа партия

Р Е Ш И:

1. Насрочва пълен цикъл отчетно-изборна кампания
в Българската социалистическа партия за времето от
20 януари 2012 г. до 30 май 2012 г.

2. Основното съдържание на отчетно-изборните
събрания и конференции е политическият анализ на
обстановката в страната и приемането на решения
за участие в работата на 48-ия конгрес на партията
с оглед подготовката за спечелването на предстоя-
щите избори. Докладите и проекторешенията да се
изготвят и утвърждават въз основа на отговорен
анализ на следните въпроси по основни насоки на
по-нататъшната работа:

СТРАНАТА
1.Кризата в Европа и в света и отраже-

нията й в България.
2.Управлението на ГЕРБ в отговор на

кризисните процеси в страната и по места.
3.Обществото след „Избори 2011” – проме-

нени позиции на партиите, на гражданските
организации. БСП в обществото днес.

ПАРТИЯТА
4.Управленската алтернатива на левица-

та – програмни насоки, социални политики,
конкретизирани в управленските проекти, по-
литически действия на национално равнище и
по места.

5.Единство на ценности, цели и политика
като основополагащ принцип на дейността на
партията. Оценка на организационното състо-
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яние на партийните организации.
6.Въпроси на кадровата политика на пар-

тията.
ИЗБОРИТЕ

7.Ефективна организация на партийните
структури преди, по време на кампанията и
в деня на изборите. Противодействие срещу
нарушенията и манипулациите по линия на
„машината за избори”, прилагана от ГЕРБ.

8.Подготовката на платформи и издигане
на кандидати-носители на посланията на пар-
тията към избирателите.

9.Максимално активизиране на контакти-
те с избирателите – пряко и чрез информа-
ционните медии.

10.Актуализиране на коалиционната поли-
тика на партията. Взаимодействие със струк-
турите на гражданското общество.

11.Въпроси на единодействието и коорди-
нацията между националния и местните пре-
дизборни щабове и структури.

12.Осигуряване на необходимото финанси-
ране на предизборната дейност. Пресичане на
процесите на безпринципно излъчване на кан-
дидати.

При подготовката на политическите доклади и
организацията на отчетно-изборните събрания да се
ползват посочените проблемни въпроси от Приложе-
ние №1 към настоящото решение. В зависимост от
нивото на организациите (основни и общински) изби-
рателно да се степенуват обхватът и дълбочината на
анализа на въпросите от локален, местен, регионален
и национален характер.

3. Отчетно-изборните събрания на основните пар-
тийни организации да се проведат в периода 20
януари 2012 г. - 20 март 2012 г. с препоръчителен
дневен ред:

1.Политически доклад за обстановката в
страната и общината и задачите на партий-
ната организация.

2.Отчет и оценка на организационно-поли-
тическото състояние.

-Отчет на членовете на висшестоящи
партийни органи (НС, ОблС, ОбС, ГС и РС,
контролни комисии на БСП) от състава на
организацията за дейността им през отчет-
ния период;

-Преглед на работата на кметовете на
общини и населени места, издигнати или
подкрепени от БСП и на съветниците соци-
алисти за работата им по реализация на
политиката на партията в органите на
местно самоуправление.

3.Приемане на решение и конкретни мерки
за укрепване и разширяване на влиянието на
партийната организация и по подготовката
й за спечелване на парламентарните избори
през 2013 г.

4.Избор на ръководство на ОПО (председа-
тел, зам.-председател и изпълнително бюро).

5.Избор на делегати за общинската, рай-
онната конференция по норма на представи-
телство, утвърдена от ОбС (РС) на БСП.

Предложения за делегати на 48-ия конгрес на
БСП и членове на НС и ОПКК на БСП.

Отг.: Председателите на ОбС (РС) на
БСП, председателите на ОПО

4. Отчетно-изборните конференции на общинските
(районните и градските) партийни организации да се
проведат в периода  20 март 2012 г. - 30 април 2012
г. при следния препоръчителен дневен ред:

1.Политически доклад за обстановката в
страната и общината и задачите на партий-
ната организация.

2.Отчет за работата на общинската пар-
тийната организация, както и задачите по
подготовката за спечелване на изборите през
2013 г.

-Отчет за работата на групата съветни-
ци-социалисти.

3.Отчет за дейността на общинската
(градската, районната) контролна комисия.

4.Приемане на решение за дейността на
организацията през следващия отчетен пери-
од.

5.Избор на общински (градски, районен)
партиен съвет, избор на председател на
общинския съвет; избор на общинска (градска,
районна) контролна комисия, избор на предсе-
дател на общинската контролна комисия.

Районните конференции избират делегати
за градските конференции по норма на предста-
вителство, утвърдено от градските съвети.

6.Избор на делегати за 48-ия конгрес на
БСП и предложения за ръководни органи на
партията от издигнатите кандидатури от
ОПО, клубовете и федерациите, от група и
отделни социалисти, от общински партийни
организации.

Отг.:Председателите
на ОблС и ОбС на БСП

5. 48-ият конгрес на БСП да се проведе в периода
до 30 май 2012 г.

-Определя норма на представителство на
конгреса един делегат на 200 партийни чле-
нове;

  -при наличие на остатък, по-голям от
100 членове, се избира още един делегат;

  -общински организации с числен състав
по-малък от 200 социалисти избират един
делегат;

  -членовете на НС и ОПКК на БСП, кме-
товете на общини и председателите на об-
щински съвети, социалисти и издигнати от
БСП, председателите на общинските и рай-
онните съвети на БСП, които не са избрани
за делегати на 48-ия конгрес на БСП, участ-
ват в неговата работа като гости със
съвещателен глас;

 -НС на женското и младежкото обедине-
ние и НС на Движението на ветераните в БСП
избират по петима свои представители за
делегати.

6.Броят на делегатите за 48-ия конгрес на БСП,
както и броят на делегатите за конференциите на
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общинските организации на БСП, да бъде определян
на базата на числения състав на организациите към
31 декември 2011 г.

7. НС на БСП, съгласно чл. 39, т. 1 и 2 „г” да
утвърди с отделно решение насрочването, подготов-
ката и провеждането на 48-ия конгрес на БСП и
работните групи по проектите за документи на кон-
греса. В него да се уточнят съответните организа-
ционни механизми и процедури за подготовката на
конгресните материали, като бъдат отразени в най-
пълна степен предложенията и решенията, формули-
рани в хода на дискусиите по време на отчетно-
изборната кампания.

Срок: февруари 2012 г.
Отг.: Евгений Узунов

8. В процеса на подготовката и провеждането на
отчетите и изборите в партията вниманието на об-
щинските (градските, районните) и основните органи-
зации на БСП да се насочи към конкретните пробле-
ми на развитието на партийните организации на
сегашния етап:

-разширяване на актива, ангажиран в из-
борния процес и привличането му в помощни-
те органи на общинските съвети на БСП;

-обновяване и подмладяване на ръководст-
вата;

-доизграждане на структурите на обедине-
нията на жените и младежите и на Движе-
нието на ветераните в всички общини и
области;

-извършване на преглед на състоянието и
дейността на клубовете по интереси и фе-
деративните структури по общини и приема-
не на мерки за изграждане на нови;

- пълноценно използване на новите възмож-

ности, които предоставя ПЕС за организаци-
онно укрепване и по-конкретно чрез инициа-
тивата „активисти на ПЕС”;

-подобряване на взаимодействието със
структурите на гражданското общество по
места.

9. Изпълнителното бюро на НС на БСП да упраж-
нява контрол за хода на отчетите и изборите и да
анализира основните въпроси и предложения, поста-
вени на събранията на ОПО и на конференциите на
общинските (градските, районните) партийни органи-
зации.

Срок:постоянен
Отг.:Евгений Узунов

10. Предлага на ОПКК на БСП да изготви Указание
за участието на ОбКК на БСП в подготовката и хода
на отчетите и изборите в партията.

Отг.: В. Богданова

11. Препоръчва на ИБ на НС, съвместно с ОБ на
ОПКК на БСП да разработят указания по прилагането
на изискванията на Устава на БСП при провеждане
на пълния цикъл отчети и избори в партията.

Срок: 20 януари 2012
Отг.:Евгений Узунов
Валентина Богданова

12. Препоръчва на общинските (градските, район-
ните) конференции предложенията за кандидати за
членове на НС и ОПКК на БСП да бъдат не повече
от броя на избраните от организацията делегати на
конгреса.

13. Утвърждава състава на работните групи на НС
на БСП за подпомагане дейността по отчетите и
изборите по области. (Приложение № 2)

Съгласно т. 2 от Решението на НС на БСП за
провеждане на пълен цикъл отчети и избори в БСП,
основно съдържание на отчетно-изборните събрания
следва да стане политическият анализ на обстанов-
ката в страната и на задачите на партията с оглед
спечелване на предстоящите парламентарни избори.
За целта да се ползва следната примерна схема за
анализите, конкретизирана съобразно нивото и отго-
ворностите на отделните партийни структури:

СТРАНАТА

1. Кризата в Европа и в света и кризата в България:
-кои са основните предизвикателства пред

България днес;
-кои са конкретните параметри на кризата на

неолибералния модел в България;

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ОСНОВНИ ВЪПРОСИ
ЗА ОБСЪЖДАНЕ В ХОДА НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ

ОТЧЕТИ И ИЗБОРИ В ПАРТИЯТА

-съществуват ли алтернативни подходи и не-
обходимите ресурси за  реализирането им с оглед
възходящо развитие на страната в предстоящия пе-
риод.

2. Управлението на ГЕРБ в отговор на кризисните
процеси в страната и по места:

-кои са основните характеристики на властта
на ГЕРБ в периода след „Избори 2011”. Какви осно-
вания и нагласи съществуват в обществото за под-
крепа или за отхвърляне на сегашното управление;

-какви са възможните средства и решения за
ограничаване и преодоляване на бедността и безра-
ботицата, задълбочаващи се като следствие от улт-
ралибералната финансово-икономическа политика на
ГЕРБ.

3.  Обществото след „Избори 2011” – променени
позиции на партиите, на гражданските организации.
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БСП в обществото днес:
-защо, докато много хора обедняват и оценяват

положението си като влошаващо се, в същото време
тези, които се определят като десни, се увеличават
и са повече от ляво ориентираните;

-какви са обществените реакции на следизбор-
ните послания и действия на ГЕРБ, на ограниченията
на демокрацията и на натиска на корпоративния
интерес;

-какви са основните изводи и последиците от
резултатите на „Избори 2011” от гледна точка на
възможностите за ефективно местно самоуправление
в интерес на жителите на общината;

-на приключилите избори във вашата община
попречиха ли/помогнаха ли на БСП различни бизнес
фактори. От какво се влияят в по-голяма степен
избирателите – от политиката на партиите; от техните
кандидати; от финансови стимули, икономически об-
лаги или служебни зависимости;

-кои социални и професионални групи в зна-
чителна степен подкрепиха/не подкрепиха БСП при
последните няколко избора; по какви основни причини
избирателите подкрепят/не подкрепят БСП; защо БСП
не постигна повече гласове в изборите за президент;
Коалиция за България не сработи на много места; не
бе с нас една част от интелигенцията; част от
пенсионерите останаха безразлични към БСП; повече-
то от малките и средните предприятия не ни подкре-
пиха;

-кои са причините при еднакви общи условия
в едни общини БСП да печели изборите за кметове,
а в други обратното - да ги губи; защо губим гласове
в селата; синдикатите избягват постоянни контакти с
БСП; нашето медийно влияние е недостатъчно дейст-
вено; младежи участват повече по интерес, а не по
идеали;

-има ли БСП потенциални възможности за
разширяване на електоралната си подкрепа от насе-
лението на общината с цел реализиране на социалната
алтернатива.

ПАРТИЯТА

4. Управленската алтернатива на левицата – про-
грамни насоки и политически действия на национално
равнище и по места:

- съответстват ли в достатъчна степен поли-
тиката и поведението на      БСП, особено когато
е в управлението, на очакванията на избирателите за
лява и социалистическа партия;

- кои са основните параметри на социалната
държава, формулирани в Програмата и в Основните
насоки „България 2020 – европейска социална държа-
ва” и конкретизирани в Управленските проекти на
БСП, които е нужно да се обосновават от партията
така, че да печелят подкрепа сред все по-широки
слоеве на обществото;

-какво развитие следва да получи позицията
на партията по „плоския данък”;

-какви са шансовете на политиката на БСП
„Работа – хляб – демокрация” като алтернатива на
управлението на ГЕРБ.

-как могат да бъдат оценени реалните полити-
чески практики от гледна точка на постановката
„Пазарна икономика – да; пазарно общество – не!”
Какво може и трябва да бъде променено в тези

практики, за да съответстват те на тази постановка;
-кои са основните параметри на социалния

модел на управление на общинско равнище като
реална алтернатива на доминиращите практики;

-как да се оползотвори ресурса на партията
от опитни кадри в местното самоуправление за ал-
тернативна политика в интерес на гражданите.

5. Единството на ценности, цели и политика като
основополагащ принцип на дейността на партията.
Оценка на организационното състояние на партийните
организации.

-как трябва да бъде разбирано единството на
същност, ценности, цели и политика като основопо-
лагащ програмен и уставен принцип за дейността на
партийните организации. какво поведение въплъщава
този принцип и какво го опровергава;

-искат ли членовете на БСП да се ползват от
демократичните възможности и права, които им дава
Уставът, включително за вътрешнопартийни избори;

-доколко неприключилите идейни и организаци-
онни реформи в БСП спъват водещи представители на
партията с перспектива да заемат отговорни държавни
постове да изразяват ясни позиции и активно да
отстояват постановката за принципната разлика в
ролята на пазара в икономиката и в обществото.

6.  Въпроси на кадровата политика на партията:
-какво трябва да се промени в кадровата

политика на национално равнище и по места, за да
се гарантират приемственост и обновление, както и
равнопоставено участие на мъже и жени в политиката;
професионализмът в подбора на кадрите.

ИЗБОРИТЕ

7. Ефективна организация на партийните структури
в деня на изборите. Противодействие срещу наруше-
нията и манипулациите по линия на „машината за
избори”, прилагана от ГЕРБ:

-какво трябва да се промени в начина на
подготовка и участие на БСП в изборния процес.

-каква подготовка и мотивация следва да се
осигури на участниците от БСП в изборните комисии;

-как да се осигури активно присъствие  на
застъпници и наблюдатели, способни ефективно да
противодействат и да документират извършваните
нарушения;

-как да се насърчи широкото участие на
членовете от Младежкото обединение в БСП в прак-
тическия предизборен процес и в представянето на
партията в изборния ден.

8. Подготовката на платформи и издигане на кан-
дидати-носители на посланията на партията към из-
бирателите:

-какви изисквания могат и трябва да бъдат
формулирани пред БСП, за да бъде партията дейст-
вителен носител на алтернативната социална „визия”
и политика;

-в каква степен се изявяват и/или засилват
практиките и тенденциите за осигуряване на места в
изборните листи въз основа на парични приноси;

-до каква степен тези явления станаха причина
за раздвоени и паралелни кандидатури и листи в
състоялите се местни избори;

-как да се ограничат и пресекат тенденциите
на разделение и противопоставяне в БСП, които водят
до загуба на влияние и на самите избори.
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9. Максимално активизиране на контактите с из-
бирателите – пряко и чрез информационните медии:

-какво трябва да се промени в цялостната
дейност на БСП на национално и местно равнище, за
да започне трайно разширяване на подкрепата за
партията;

-какви са конкретните механизми за отваряне
на структурите към гражданското общество и към
младите хора;

-какви механизми могат да се приложат за
стимулиране на обществената реакция срещу наруше-
нията на основни конституционни права на граждани-
те;

-какви качества на политическо действие и
организация следва да развие партията, за да спечели
трайната подкрепа на удвоения брой избиратели,
гласували за президентската двойка Калфин/Данаилов
в сравнение с традиционно подаваните гласове за нея.

10. Актуализиране на коалиционната политика на
партията.    Взаимодействие със структурите на
гражданското общество:

-по какъв начин да участва БСП в следващите
парламентарни избори: в състава на Коалиция за
България, както досега; в коалиция с други леви
партии/обединена левица/; самостоятелно;

-допустимо ли е БСП да участва в управленска

коалиция с различни в идейно-програмно отношение
партии, ако трябва да направи съществено отстъпле-
ние от поети пред своите избиратели предизборни
ангажименти;

-доколко е целесъобразно БСП  да оказва
парламентарна подкрепа на непартийни правителства
като етап към следващо самостоятелно формиране на
правителство;

-в какви насоки следва да се актуализират
позициите и действията на БСП като национално-
патриотична политическа сила.

11. Въпроси на единодействието и координацията
между националния и местните предизборни щабове
и структури:

-какви са пътищата за подобряване на вътреш-
нопартийната комуникация.

12. Осигуряване на необходимото финансиране на
предизборната дейност. Пресичане на процеси на
безпринципно излъчване на кандидати:

-какви промени са наложителни, за да се
осигурява необходимото финансиране на дейността на
партията на национално равнище и по места, чрез
които да се неутрализират тенденциите за израждане
на партийните структури в едва ли не един вид
„събирателни дружества”.

СЪСТАВ НА РАБОТНИТЕ ГРУПИ
ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ОПО И ОБС НА БСП
ПРИ ПОДГОТОВКАТА И ПРОВЕЖДАНЕТО

НА ОТЧЕТНОCИЗБОРНИТЕ СЪБРАНИЯ

БЛАГОЕВГРАД
1. Корнелия Нинова
2. Валентина Богданова
3. Георги Юруков
4. Йорданка Слатинска
5. Костадин Паскалев
6. Костадин Юнчов
7. Михаил Балабанов
8. Ралица Андреева
БУРГАС
1. Евгений Узунов
2. Пенко Атанасов
3.Атанас Зафиров
4. Георги Тодоров
5. Кирил Жеглев
6. Красимира Каракашева
7. Любомир Пантелеев
8. Маруся Любчева
9. Младен Костов
10. Фидел Косев
11.Боян Балев
ВАРНА
1. Сергей Станишев
2. Борислав Гуцанов
3. Красимир Янков
4. Анна Радева
5. Петър Димитров

 ПРИЛОЖЕНИЕ №2

6. Динко Желев
7. Таня Миткова
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
1. Бойко Великов
2. Мариана Бояджиева
3. Стефан Стефанов
4. Лидия Прокопова
5. Ангел Вълков

   ВИДИН
1. Михаил Миков
2. Пламен Трифонов
3. Радослав Гайдарски
4. Филип Попов
5. Любка Игнатова
6. Ивайло Лилов
ВРАЦА
1. Катя Николова
2. Георги Божинов
3. Димитър Гъндев
4. Иван Гризанов
5. Николай Иванов
6. Цветелина Дамяновска
7. Гергана Михалчева
8. Юрий Белев
ГАБРОВО
1. Бойко Великов
2. Ивелин Николов

3. Николай Григоров
4. Огнян Пешков
5. Татяна Дончева
6. Искра Христова
7. Ангел Вълков
ДОБРИЧ
1. Димитър Горов
2. Петър Димитров
3. Владимир Калчев
4. Живко Георгиев
5. Сияна Фудулова
6. Яница Георгиева
7. Мая Раданова
8. Таня Миткова
КЪРДЖАЛИ
1. Димчо Михалевски
2. Стефан Данаилов
3. Милко Багдасаров
4. Георги Кючуков
5. Назми Мюмюн
6. Сашка Тръпкова
7. Семра Изетова
8. Емил Бехар
9. Калин Коцев
КЮСТЕНДИЛ
1. Корнелия Нинова
2. Валентин Вълов



ÑÚÂÐÅÌÅÍÅÍ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÑÚÂÐÅÌÅÍÅÍ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÑÚÂÐÅÌÅÍÅÍ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÑÚÂÐÅÌÅÍÅÍ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÑÚÂÐÅÌÅÍÅÍ ÏÎÊÀÇÀÒÅË

16

11
11

ÍÀÖÈÎÍÀËÅÍ ÑÚÂÅÒ ÍÀ ÁÑÏ

3. Мая Манолова
4. Иво Атанасов
5. Татяна Симеонова
6. Ралица Андреева
ЛОВЕЧ
1. Евгений Узунов
2. Димитър Горов
3. Доротея Цанкова
4. Милко Недялков
5. Ивайло Лилов
МОНТАНА
1. Янаки Стоилов
2. Емил Константинов
3. Ивета Станкова
4. Крум Милетиев
5. Руси Статков
6. Красимир Статков
7. Ивайло Лилов
ПАЗАРДЖИК
1. Георги Пирински
2. Георги Мърков
3. Георги Петърнейчев
4. Иван Лебанов
5. Мария Реджова
6. Надя Клисурска
7. Стефан Юруков
8. Явор Куюмджиев
9. Иванка Петкова
10. Дария Василева
ПЛЕВЕН
1. Николай Малинов
2. Васил Антонов
3. Румен Петков
4. Велислава Дърева
5. Весела Лечева
6. Ганка Василева
7. Иван Таков
8. Любомир Петков
9. Радослав Илиевски
10. Детелин Духлински
11. Ивайло Лилов
ПЕРНИК
1. Ангел Найденов
2. Ненко Темелков
3. Валери Жаблянов
4. Росица Янакиева
5. Станислав Владимиров
6. Галина Асенова
7. Ина Тодорова
8. Райна Райчева
9. Юрий Белев
ПЛОВДИВ-ГРАД
1. Илия Баташки
2. Явор Гечев
3. Атанаска Тенева
4. Атанас Папаризов
5. Ганчо Колаксъзов
6. Георги Гергов
7. Екатерина Трифонова
8. Захари Георгиев
9. Кирчо Атанасов
10. Иван Янчев
11. Динко Желев
ПЛОВДИВ-ОБЛАСТ
1. Явор Гечев
2. Георги Гергов
3. Запрян Дачев
4. Мария Вълканова
5. Нели Кацарска
6. Петър Мутафчиев
7. Иван Янчев
8. Динко Желев

РАЗГРАД
1. Антон Кутев
2. Добринка Монева
3. Денчо Бояджиев
4. Калоян Монев
5. Таня Тодорова
6. Катя Петрова
7. Кирил Илиев
РУСЕ
1. Ваня Добрева
2. Светослав Мичев
3. Меглена Плугчиева
3. Божидар Йотов
4. Веселин Заяков
5. Деница Тихолова
6. Ралица Андреева
7. Георги Хаджийски
СИЛИСТРА
1. Антон Кутев
2. Надежда Бобчева
3. Николай Неделчев
4. Чавдар Георгиев
5. Нина Геринска
6. Георги Хаджийски
СЛИВЕН
1. Николай Малинов
2. Асен Гагаузов
3. Весела Георгиева
4. Мартин Славов
5. Евгений Кирилов
6. Атанас Митев
7.Васил Христов
СОФИЯ-ГРАД
1. Евгений Узунов
2. Румен Овчаров
3. Катя Николова
4. Деница Златева
5. Корнелия Нинова
6.Владимир Топенчаров
7. Ваня Добрева
8. Николай Малинов
9. Янаки Стоилов
10. Кристиан Вигенин
11. Валентина Богданова
12. Александър Лилов
13. Альоша Даков
14. Анна Янева
15. Анна Байчева
16. Асен Златев
17. Атанас Костадинов
18. Веладин Битолски
19. Володя Киров
20. Георги Кадиев
21. Георги Свиленски
22. Гергана Алексова
23. Емил Райнов
24. Жельо Бойчев
25. Иван Таков
26. Илияна Йотова
27. Кирил Желев
28. Лъчезар Костов
29. Любен Корнезов
30.Мичо Райковски
31.Петър Колев
32. Росен Малинов
33. Румяна Сидерова
34. Светла Бъчварова
35. Стефан Василев
36. Тодор Модев
37. Христофор Христов
38.Чавдар Георгиев
39. Юрий Асланов
40. Юрий Борисов

41. Явор Куюмджиев
42. Мая Андонова
43. Недялка Костадинова
44. Николай Цонков
СОФИЯ-ОБЛАСТ
1. Валентина Богданова
2. Кирил Добрев
3. Драгомир Стойнев
4. Веселка Златева
5. Георги Близнашки
6. Красимир Кръстанов
7. Маргарита Петкова
8. Младен Червеняков
9. Николинка Цолова
10. Лиляна Драгоманова
11. Борис Цветков
СМОЛЯН
1. Дора Янкова
2. Катя Колева
3. Стефан Бадев
4. Тодор Кумчев
5. Иван Апостолов
6. Дария Василева
СТАРА ЗАГОРА
1. Деница Златева
2. Трифон Митев
3. Евгений Желев
4. Иван Кънев
5. Иван Марков
6. Теодора Христозова
7. Румяна Друмева
8. Васил Христов
ТЪРГОВИЩЕ
1. Борислав Гуцанов
2. Румен Такоров
3. Деница Тошева
4. Красимир Мирев
5. Татяна Борисова
6. Кирил Илиев
ХАСКОВО
1. Катя Николова
2. Светла Бъчварова
3. Емилия Масларова
4. Жара Пенева
5. Иван Станчев
6. Ванелина Арнаудова
7. Калин Коцев
ШУМЕН
1. Бойко Великов
2. Димитър Дъбов
3. Баки Хюсеинов
4. Ивалина Димитрова
5. Красимир Костов
6. Нурай Герджикова
7. Сали Карамахмуд
8. Николай Райковски
9. Таня Миткова
ЯМБОЛ
1. Кристиан Вигенин
2. Атанас Мерджанов
3. Елица Великова
4. Марио Трайков
5. Боян Балев
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Националният съвет на БСП със свое Решение от
14 януари 2012 г. насрочи пълен цикъл отчети и избори
в партията в периода от 20 януари до 31 май 2012
година. По време на тази отчетно-изборна кампания
за първи път ще се прилагат нормите и изискванията
на Устава на БСП, приет от 47-ия конгрес на БСП
на 28 ноември 2008 година. По тези причини Изпълни-
телното бюро на НС на БСП и Оперативното бюро на
ОПКК на БСП намират за необходимо да обърнат
внимание на партийните съвети и организации върху
следните по-важни въпроси:

1. Правомощията на общинските отчетно-изборни
конференции на БСП са уредени в чл. 33, т. 4. от
Устава на БСП:

- Конференциите се свикват от общинските съвети
на БСП. Общинският съвет на БСП взема решение,
с което определя срока за провеждане на кампанията
в общинската партийна организация (за събрания на
ОПО от 20 януари до 20 март и за отчетно-изборните
конференции от 20 март до 30 април 2012 г.) и нормата
на представителство на конференциите (член 33, т.
4.2., букви „б” и „в” от Устава на БСП).

- Делегатите за конференцията се избират от ОПО
въз основа на броя на членовете им към 31 декември
2011 година.

 Отчетно-изборни събрания провеждат основ-
ните партийни организации, създадени до 14 януари
2012 г. (датата, на която с Решение на Националния
съвет е обявена отчетно-изборната кампания в БСП).
Съгласно член 14 от Правилника за регистрация в БСП
основни партийни организации, създадени след тази
дата, се регистрират от партийните съвети след
приключване на кампанията.

 Делегати за общинските конференции изби-
рат само ОПО, формирани поне три месеца преди
решението на общинския съвет на БСП, с което се
насрочва отчетно-изборната кампания в общинската
организация на БСП. Новосформираните партийни
организации избират свои представители на конферен-
цията със съвещателен глас (член 33, т.4.4., буква „а”
от Устава на БСП).

 При уточняване броя на членовете на основ-
ните партийни организации да се има предвид, че се
прекратява членството в БСП на социалисти поради
неучастие в работата на ОПО и неплащане на членски
внос без уважителни причини повече от една година
само когато това е констатирано на събрание на
ОПО (член 27, т. 3 от Устава на БСП).

2. Районните организации в София, Варна и Пловдив
са със статут на общински организации и за тях се
прилагат разпоредбите на член 33, т. 1 до т. 8
включително (член 36 от Устава на БСП).

У К А З А Н И Я
ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА УСТАВА
НА БСП ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЪЛНИЯ ЦИКЪЛ

ОТЧЕТИ И ИЗБОРИ В ПАРТИЯТА

3. Съгласно член 33, т. 4.4., член 37, т. 4.4. и член
39, т. 1.4. от Устава на БСП съставите на конферен-
циите (общински, районни и градски) и на конгреса
се формират от избрани делегати и делегирани пред-
ставители на функционален и териториален принцип.

- Делегираните представители не влизат в броя на
делегатите, избрани от ОПО и от конференциите,
съгласно определените от общинските, районните и
градските съвети на БСП и от Националния съвет на
БСП норми на представителство.

- Конференциите и конгресът са постоянно дейст-
ващи органи. Съставите им се формират за определен
изборен мандат (за конгреса той е четири години) и
делегатите запазват пълномощията си до края на
мандата на партийния орган. Това се отнася и за
общинските съветници, народните представители и
депутатите в Европейския парламент (член 19, т. 6 от
Устава на БСП).

- Общинските, районните и градските съвети на
БСП вземат решения за броя (по един или по двама)
на делегираните представители на конференциите от
ръководствата на младежкото и женското обединение
и Движението на ветераните. Изборът на делегирани
представители се извършва съгласно правилата, при-
ети от националните съвети на младежкото и женското
обединение и Движението на ветераните. Трите обе-
динения делегират свои представители на конферен-
циите само ако структурите им са регистрирани в
общинските, районните и градските съвети на БСП към
31 декември 2011 година.

- Народните представители участват в делегатските
съвещания на конгреса в зависимост от членството
си в съответната общинска (районна) партийна орга-
низация.

4. Решенията на партийните организации, на кон-
ференциите и на конгреса се вземат с гласовете на
повече от половината от присъстващите (с обикновено
мнозинство) при наличието на кворум (участие в
гласуването на повече от половината от членовете на
ОПО или избраните делегати на конференциите или на
конгреса) (член 15, т. 3 от Устава на БСП).

5. Изборът на всички органи на партията е таен.
Гласуването може да бъде и явно при решение с
мнозинство от две трети от присъстващите на засе-
данието при участие в гласуването на повече от
половината от общия брой на делегатите на конферен-
циите или на конгреса. В основните партийни органи-
зации изборът може да бъде и явен при решение на
събранието, взето с обикновено мнозинство (член 16,
т. 1 от Устава на БСП).

6. Кандидатите за членове на общинските, район-
ните и градските съвети на БСП и на общинските,
районните и градските контролни комисии на БСП
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трябва да имат не по-малко от една година партиен
стаж. Кандидатите за членове на Националния съвет
на БСП и за Общопартийната контролна комисия на
БСП трябва да имат не по-малко от две години партиен
стаж. Това изискване не се прилага при избора на
делегати за конференциите и за конгреса.

7. Предложения за кандидати за общинските, ра-
йонните и градските и националните ръководни органи
на партията се правят от партийните членове на
отчетно-изборните събрания на ОПО. Предложения
могат да се правят и от делегати на конференциите
или на конгреса, но с писмено мотивирано предложе-
ние, подкрепено с подписите на не по-малко от 20
делегати за общинските, районните и градските ръко-
водни органи и 50 делегати за Националния съвет и
Общопартийната контролна комисия на БСП. Тъй като
в устава не е предвидено друго, със същия брой
делегати могат да се правят  мотивирани предложения
за председатели на общински, районен и градски
партиен съвет и за председател на общинска, районна
и градска контролна комисия – 20 делегати, както и
за председател на Националния съвет и за председа-
тел на Общопартийната контролна комисия на БСП –
50 делегати.

8. Член 19, т. 2 от Устава на БСП не позволява
избирането на едно и също лице за председател на

общински, районни, градски и областен партиен съвет
и на Националния съвет на БСП за повече от два
последователни мандата. Тази мандатност се отнася
и за председатели на общински, районни и градски
контролни комисии и на ОПКК на БСП. Този текст
е в сила от 47-ия конгрес на БСП през 2008 г., когато
е приет новият Устав на БСП. Затова сегашните
председатели на партийни съвети и контролни комисии
имат право на още един изборен мандат, независимо
от броя предишните им мандати.

9. В тази кампания се прилага изискването на член
20 от Устава на БСП за ограничаване при съвместя-
ване на постове. Избраните за кметове, народни
представители и представители в Европейския парла-
мент не могат да бъдат председатели на общински,
районни, градски и областни съвети на БСП.

10. Във всички ръководни органи в партията се
осигурява равнопоставеност при представителството
на двата пола, но не по-малко от 40% за всеки един
от тях (член 17, т. 2 от Устава на БСП).

24 януари 2012 г.

Изпълнително бюро на НС на БСП
Оперативно бюро  на ОПКК на БСП

Пълният цикъл отчети и избори в БСП се провежда
съгласно Решение на НС на БСП от 14 януари 2012 г.

Контролните комисии участват в подготовката и
провеждането на отчетно-изборната кампания, като
проверяват и съдействат за спазването на Устава на
БСП, правилниците на НС на БСП за неговото при-
ложение и решенията на НС на БСП, които са
публикувани в интернет-сайта на БСП, и да дават
своята оценка и препоръки към партийните организа-
ции и органи. За да изпълнят стоящите пред тях
задачи, е необходимо:

- Да приемат план за своята  работа по време на
подготовката и провеждането на отчетно-изборните
събрания и конференции, съобразен с правомощията,
дадени им в Устава на БСП – член 33, т. 8 за ОбКК
(РКК) на БСП и член 37, т. 7 за ГКК на БСП.  Да
ползват и съвместните указания на ИБ на НС на БСП
и ОБ на ОПКК на БСП за провеждане на отчетно-
изборната кампания в БСП;

У К А З А Н И Е
ЗА УЧАСТИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ (РАЙОННИТЕ И

ГРАДСКИТЕ) КОНТРОЛНИ КОМИСИИ НА БСП
В ПОДГОТОВКАТА И ПРОВЕЖДАНЕТО

НА ОТЧЕТИТЕ И ИЗБОРИТЕ В ПАРТИЯТА

- Да извършват проверките на основните партийни
организации и на общинските (районните) и градските
съвети на БСП, като формират работни групи от двама
или повече членове на контролната комисия, а при
недостатъчен брой и при необходимост – да привличат
и други квалифицирани сътрудници, членове на БСП.

1.Финансовата дейност на основните партийни
организации (ОПО) и на общинските (районните)
съвети на БСП е уредена в член 43 от Устава на
БСП и в Раздел II и Раздел III на Правилника за
финансовата и деловодната дейност в БСП.

При проверките общинските контролни комисии на
БСП да установят:

А. В ОСНОВНИТЕ ПАРТИЙНИ ОРГАНИЗАЦИИ:
- водят ли ОПО касова и инвентарна книга с

необходимите оправдателни документи, отчитат ли се
редовно на партийни събрания, съгласно Раздел III,
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член 15 от Правилника за финансовата и деловодната
дейност в БСП;

- изпълняват ли се изискванията на  т. 3.1. и т.
3.2. от член 43 от Устава на БСП относно размера,
реда и начина на събиране и отчитане на членския
внос в БСП; отчитат ли редовно членския си внос,
съгласно изискванията на Устава на БСП и решенията
на НС на БСП, социалистите, предложени за делегати
на конференциите и конгреса или за включване в
ръководни органи на партията

Б. В ОБЩИНСКИТЕ (РАЙОННИТЕ) ПАРТИЙНИ
СЪВЕТИ:

- водят ли самостоятелно счетоводство, съставят
ли отчет за приходите и разходите, какво е цялостното
състояние на счетоводството, съгласно Раздел III от
Правилника за финансовата и деловодната дейност в
БСП;

- приемат ли ежегодно, до 30 януари, отчет за
изпълнението на бюджета за изтеклата финансова
година, бюджет и щат за  текущата финансова година,
съгласно Раздел IV, чл.чл. 20 и 21 от Правилника за
финансовата и деловодната дейност в БСП;

- има ли квитанционна книга за членския внос и
как се води и съхранява в ОбПС на БСП; постъпили
ли са от всички ОПО приходи от членски внос,
превеждани ли са редовно постъпленията от членския
внос по сметка на НС на БСП;

- каква е касовата наличност и как са водени
касовите операции, какви са приходите от членски
внос и от други източници и как са заприходени; какви
са извършените разходи, утвърдени ли са от партий-
ните съвети, как са документирани, спазва ли се
щатната и бюджетната дисциплина.

2. Деловодната дейност на основните партийни
организации (ОПО) и на общинските (районните)
съвети на БСП, съхранението и архивирането на
партийните документи е уредено в Раздел VI на член
48 и член 49 от Правилника за финансовата и
деловодната дейност в БСП.

При проверките общинските контролни комисии на
БСП да установят:

А. В ОСНОВНИТЕ ПАРТИЙНИ ОРГАНИЗАЦИИ:
- има ли книга със списък на членовете на ОПО

с попълнени лични данни и номера на партийните
книжки;

- спазва ли се Раздел II, член 7 от Правилника за
регистрацията в БСП и осъществяване дейността на
идейно-политическите и професионално-творческите
партийни структури за регистрация на партийния член
само в една партийна организация;

- как се водят и съхраняват протоколите и мате-
риалите към тях от събранията на партийните орга-
низации и техните бюра;

- съвпада ли броят на вписаните в книгата на ОПО
социалисти с броя на социалистите, посочени в годиш-
ния статистически отчет в ОбС (РС) на БСП; платен
ли е членският внос от всички социалисти и отчетена
ли е в ОбС (РС) на БСП сумата по предвидените в
Решението на НС на БСП ред и начин;

Б.  В ОБЩИНСКИТЕ (РАЙОННИТЕ) ПАРТИЙНИ

СЪВЕТИ:
- как се водят и съхраняват протоколите и мате-

риалите към тях от отчетно-изборните конференции на
общинските (районните) партийни организации, от
заседанията на общинските (районните) партийни
съвети и на техните изпълнителни бюра;

- как се води книгата за регистрация на ОПО и
клубовете по интереси; има ли ОПО, които не функ-
ционират и не са снети от регистрация – начинът за
снемане от регистрация е посочен в Раздел VI, член
36 от Правилника за регистрация в БСП;

- спазва ли се член 33, т. 4.4. от Устава на БСП
за избор на делегати само от ОПО, регистрирани три
месеца преди насрочване на отчетно-изборната кам-
пания от ОбС на БСП;

- има ли регистрация на общинско (районно) или
на градско ниво на структури на обединенията на
младежите и жените и на Движението на ветераните;
съгласно Раздел Х, т. 3 от Правилника за регистрация
в БСП структурите на обединенията, както и местни
клубове и федерации се считат за нелегитимни и не
се ползват от правата за участие във вътрешнопар-
тийния живот,  докато не получат регистрация;

- изпълнена ли е т. 4.1. на Раздел Х от Правилника
за регистрация в БСП, отнасяща се до годишните
статистически отчети, приети ли са на заседание на
ОбС (РС) и ГС на БСП;

- има ли дневник за входяща и изходяща корес-
понденция, както и документи, регистрирани в него.

За направените проверки се съставят протоколи в
два или три екземпляра, като един се оставя в
проверяваната партийна организация или партиен съвет.
Те не могат да вземат решения, които да отменят
предписанията на ОбКК (РКК) на БСП.

По време на отчетно-изборните събрания и конфе-
ренции членовете на контролните комисии подпомагат
техните ръководства при спазване на нормите на
Устава на БСП и на указанията на НС на БСП и ОПКК
на БСП по отношение на правилата за провеждането
им.

За цялостната си дейност през мандата общинските
(районните) контролни комисии на БСП изготвят до-
клад, който се представя и приема от отчетно-
изборните конференции.

23 януари 2012 г.

            Оперативно бюро на ОПКК на БСП
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решения, които могат да прераст-
нат в програми  и  ако се прилагат
успешно гората да бъде съхранена,
като  в същото време да се използ-
ва нейния потенциал. Съветът пред-
лага да се разработи и приеме  нов
закон, който да урежда отношени-
ята в горския сектор по начин,
защитаващ така обществения ин-
терес, както всеки един български
гражданин настоява. Горският сек-
тор заслужава да има самостоя-
телно ведомство, което да провеж-
да политика в интерес на общест-
вото и  да създава условия за
усвояване на европейските средст-
ва, по такъв начин, че да подпо-
магат страната ни.

На 14 януари 2012 г. се проведе
и разширено заседание на На-
ционалния съвет на Обединението
на жените-социалистки. Председа-
телката на Националния съвет на
Обединението Катя Николова обоб-
щи в своя доклад резултатите от
работата през изминалата година и
посочи, че благодарение на своите
лични, професионални и политически
качества немалко жени-социалистки
се представиха достойно в проведе-

Стефан Юруков, член на НС на
БСП,  допълни, че освен липсата
на Правилник за приложение на
закона, все още не е приета нито
една от предвидените наредби,
които са 24 на брой. Това създава
пълен хаос в системата, който
продължава вече повече от година
и половина. Поради това и заради
много динамичната обстановка в
сектора, и икономиката като цяло,
ще се наложи управленският
проект да се актуализира.

В края на заседанието бе гла-
суван план за работата на НС на
БСП до май 2012 г. Предстои да
бъде прието специално  Решение
за насрочване на 48-ия конгрес на
БСП и да бъдат разгледани редица
въпроси, свързани с неговата не-

посредствена подготовка и с хода
на отчетно-изборната кампания в
партията. Предвижда се да бъде
прието политическо становище
“Съвременната социална държава -
програмни параметри и управлен-
ски решения” и да бъдат обсъдени
и приети управленските проекти „
Данъчна и финансова политика”,
„Регионално развитие и местно са-
моуправление”, „Правова държава,
правосъдие и вътрешен ред”,
„Европейска политика за младите
хора, с грижа за децата и семей-
ството”, „ Спортът – здраве и стил
на живот”, „ Защита правата на
човека”, „Околна среда” и „Демо-
графска политика”.

От стр. 10

ните местни избори и завоюваха
управленските позиции, за които се
състезаваха. Жени заеха кметските
места в Перник, Чирпан, Антон,
Златица, Шабла, Левски, Троян,
Бойница, както и в много други
малки населени места. От избраните
1167 съветници от БСП - 379 са
жени, което също е един добър
резултат. Беше взето решение от
20 януари  до 31  март 2012 г. в
Обединението да се проведе пълен

цикъл отчети и избори. Общински-
те клубове на Обединението трябва
да анализират своята дейност и
резултатите от изборите през октом-
ври 2011 г. Разчитайки посланията
на избирателите, те трябва да поста-
вят основата, върху която да стар-
тира подготовката за предстоящите
парламентарни избори.  Беше взето
и решение Националната конферен-
ция на Обединението да се проведе
до края на март 2012 година.
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ОБРЪЩЕНИЕ
НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА

СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ КЪМ
БЪЛГАРСКИТЕ СОЦИАЛИСТИ И СИМПАТИЗАНТИ

Другари,
Изборът на председателя на Националния съвет

на БСП Сергей Станишев за председател на Пар-
тията на европейските социалисти е огромна чест
за България и изключително признание на ролята
на БСП за развитие на страната ни като истинска
демократична, правова и социална държава, досто-
ен член на Европейския съюз. Този избор е и
доказателство за последователната и отговорна
позиция на лидера на българските социалисти за
утвърждаване на ролята на Партията на европей-
ските социалисти като важен фактор за бъдещето
на европейската левица. Той е продължение на
традиционно силната роля на партията в ръковод-
ството на европейското социалистическо движение.

БСП издържа своя тест за европейска модер-
ност. Пътят на нашата партия за приобщаване към
световното и европейското социалистическо семей-
ство не беше лек. Той изискваше огромни поли-
тически усилия и най-вече воля за промяна и
обновление. Активът и членовете на партията на
всички равнища доказаха, че са на висотата на
историческите предизвикателства. През есента на
2003 г. БСП беше приета за пълноправен член на
Социалистическия интернационал – най-голямата
световна политическа организация. През пролетта
на 2005 г. постигнахме и пълноправно членство в
Партията на европейските социалисти. Всичко това
е дело и заслуга на редовите български социалисти
и симпатизанти, които изстрадаха промяната и
активно участваха на всички етапи по пътя на
обновлението.

Пълноценната интеграция на БСП в световното
и европейското социалистическо семейство стана
един от важните фактори за разширяване на до-
верието сред българските граждани. Без тази ин-
теграция не бе възможно и осъществяването на
пълен мандат в управлението на страната. Европа
оцени факта, че именно правителството, в което
БСП играеше водеща роля, завърши успешно
процеса по реалното присъединяване на страната
към Европейския съюз. Чрез постигнатата висока
позиция в европейските структури се увеличават
възможностите България ефективно да отстоява
своите национални приоритети и интереси.

Този избор е огромна отговорност пред БСП и
пред българските социалисти и симпатизанти. Той
ни дава ново самочувствие и ни задължава да
изведем на по-високо равнище защитата на демо-
крацията и на социалния характер на нашата
държава.

Днес Европа е изправена пред изключително
тежки изпитания – криза на доверието, опасност
от навлизане в нова рецесия, висока социална
цена, която трябва да плащат европейските граж-
дани във всички страни.

Европейската десница залага като единствена
мярка за изход от кризата фискалните ограничения.
За нея социална Европа е скъпа и поради това тя
се стреми към смяна на европейския социален
модел и отказ от утвърдени демократични принци-
пи.

Европейските социалисти се противопоставят на
тази политика. Партията на европейските социали-
сти ще продължи да отстоява модела на социална
Европа и категорично ще защитава демократичните
завоевания и прякото участие на гражданите в
процеса на формиране на политиката.

Нашето разбиране се основава върху идеята, че
Европейският съюз не може да отстоява само
икономически и политически интереси, а най-вече
общи ценности – свобода, справедливост, солидар-
ност, равноправие и върховенство на закона.

Нашата позиция е: негативната тенденция може
да се обърне чрез координирани политики за ин-
вестиции, икономически растеж, създаване на
работни места и социална закрила, решителни и
последователни мерки за овладяване на бюджет-
ните дефицити и дълговите проблеми. Убедени сме,
че Европа и ПЕС могат да играят водеща роля в
световното развитие.

България също трябва да се впише в тези
процеси и предизвикателства със своя ефективна
национална стратегия. БСП вижда в тази позиция
възможност за връщане на европейския дебат в
новите български условия. Ние имаме нужда от
формулиране на политики за икономическо и соци-
ално сближаване на България с останалите страни
на Европейския съюз, за усвояване на по-голяма
част от европейските средства, за балансирано
развитие на регионите при активното участие на
общините, за последователна и категорична защита
на принципите на демократичната, социалната и
правовата държава.

Ние убедено ще следваме политиката си за
национално съгласие, която последователно сме
отстоявали в годините на прехода на основата на
демократичните принципи и конституционализма.

Но ние също ще продължим категорично да се
противопоставяме на антисоциалната политика и на
антидемократичните методи, с които се управлява
страната. Днес България се нуждае от решително
издигане на отговорността за управлението на
държавата, за преодоляване на последиците от
социално-икономическата криза и за гарантиране
правата на българските граждани.

Прието с Решение на НС на БСП
от 14 януари 2012 г.
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Уважаема госпожо Председател,
Уважаеми дами и господа народни представители.
Искам да ви пожелая много здраве и лични успехи.
В началото на парламентарната сесия е нужно

всяка парламентарна група да заяви своите приори-
тети и виждания. Честно казано, за мен е доста
странно началото на тази парламентарна сесия. Първо,
че то започва вече по традиция в това Народно
събрание без министър-председател, без представите-
ли на изпълнителната власт, които да заявят какви
са техните виждания и приоритети за развитието на
България, за проблемите на хората и техните решения.
Второ, действително не чуваме изявления на групата
на мнозинството - кои са законодателните приоритети
на ГЕРБ, какво смятат да правят. И не ме учудва
тази постна програма за първата седмица от работата
в тази сесия, защото очевидно нямате достатъчно
добре подготвени законопроекти.

Ще започна отново с темата, която беше предло-
жена от господин Ангел Найденов - да изслушаме
министър-председателя по ключовия въпрос, който се
обсъжда сега във всяка една европейска страна.
Каква е позицията на държавата, с която тя отива
на преговорите по новия междудържавен договор в
ЕС, който засяга не само фискалните и финансовите
въпроси, но и икономическата координация. Мина
повече от един месец от 9 декември м.г., когато
българският премиер заяви, че България се присъе-
динява, без да знаем дори към какво се присъединява,
какво е съдържанието. Вече има, в началото на
януари, втори вариант на това споразумение. И какво
ни се предлага - след като за пореден път това
правителство се присъедини към нещо, парламентът
да бъде като гумен печат и само да го ратифицира.
А какво е съдържанието, с какви позиции се отива?
Никаква яснота! Въпреки че мога да кажа, че това,
което се вижда във втория проект, не решава по
никакъв начин нито проблемите на Еврозоната като
доверие на пазарите, нито се решават проблемите на
излизането на ЕС и на България от икономическата
и социалната криза. Защото там липсва това, което
е най- много необходимо - ясна позиция за ролята на
ЕЦБ, темата за еврооблигациите и темите за инвес-
тициите и за създаването на работни места. Защото
без това този пореден договор ще има само средно-
срочни и дългосрочни измерения, но няма да укрепи
доверието в ЕС. Ние пребиваваме в едно блажено
неведение за позициите, изразявани от българското
правителство. Аз не знам, уважаеми дами и господа
от ГЕРБ, харесва ли ви това отношение на правител-
ството към вас, което беше заявил преди време

КАТЕГОРИЧНА ОПОЗИЦИОННОСТ
И ОЩЕ ПОCЯСНА АЛТЕРНАТИВНОСТ

 НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ГЕРБ

Декларация на Парламентарната група на Коалиция за България
в Народното събрание, 11 януари 2012 г.

Сергей Станишев
председател на ПГКБ

премиерът, наричайки парламента група безделници.
Очевидно това е отношението, защото не желае да
се яви и да ви каже приоритетите на правителството
и позициите, които ще отстоява, ако ги има. Бих
разбрал, ако правителството се занимава сега с
някаква изключително важна дейност и затова ги няма
в парламента. Например - ловят снежинките във
въздуха, както беше заповядал господин премиерът.
Само че видях в началото на годината, че имаше
пълен хаос и както се изрази един вестник, „парализа
на страната” в резултат на лошата организация по
почистването на пътищата. Поредна демонстрация на
безсилието на тази власт, която много говори, демон-
стрира намерения, но върши малко неща, да не
говорим за качество.

Какъв е отговорът на правителството на всички
възникващи проблеми? През декември българското
общество се стресира от поредица подпалени коли.
Отговорът - който ходи с туби, ще бъде арестуван.
Сега блокират магистрала “Хемус” - който кара с летни
гуми, ще бъде арестуван. Арести, арести, арести - като
изход от всяка управленска криза, породена от
немощта на ГЕРБ. Но това не е пътят и все повече
българи го разбират.

За Коалиция за България тази сесия ще бъде
сесия на още по- ясна и категорична опозицион-
ност и алтернативност на това, което предлагат
ГЕРБ и това правителство. Не самоцелно, а защото
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така се налага. И първата задача е последовател-
ното отстояване на демократичните ценности и
правата на гражданите, които се потъпкват ежеднев-
но от тази власт, която не признава парламентарен
контрол, която не признава разделение на властите
и иска да концентрира цялата власт в ръцете на един
човек. Запътили сте се по унгарския вариант. Унгария
вече стана нарицателно. Както върви ГЕРБ, България
ще бъде следващата страна с негативна оценка от ЕС
за политическите процеси. Вижте последния доклад на
ОССЕ за изборите в България. Те имат конкретни
препоръки за промени в изборното законодателство,
за да се избегнат тези пороци и нарушения, които
бяха констатирани масово на последните избори за
президент и за местни органи на самоуправление. Ние
като парламентарна група ще инициираме такива
промени, защото прословутият Изборен кодекс се
оказа тотален провал и е инструмент за създаване
на нечестни правила и потъпкване на основното право
на българските граждани свободно, по своя воля да
избираме тези управници - кметове, общинари, депу-
тати - които харесваме. Този принцип беше потъпкан
и е нужно парламентът да вземе много ясно отноше-
ние към доклада на ОССЕ и да се направят нужните
и много дълбоки сериозни промени в изборното за-
конодателство. И тази битка за правата на гражданите
Коалиция за България ще води ежедневно, при всеки
случай, когато виждаме потъпкване на основни прин-
ципи на демократичните ценности и ценностите на ЕС.

Вторият приоритет естествено за лява парламен-
тарна група ще бъде отстояването на социалните
права и социалния характер на българската държа-
ва, както е записано в Конституцията. Ние вече
внесохме в Конституционния съд съвместно с колеги
от ДПС наши предложения за отмяна на тази безумна
пенсионна реформа, която прогласувахте набързо и
под силов натиск, която засяга интересите и правата
на българските граждани. Ще направим същото и по
отношение на промените в Кодекса на труда, които
засягат правата на работещите. Искате да ги санк-
ционирате, за да се размие отговорността и работо-
дателят да не носи такава, когато не осигурява
работещите в неговата фирма. Внесохме искане до
Конституционния съд и ще продължим тази политика
за възстановяване на средствата, откраднати от

правителството от Здравната каса, от българските
граждани, защото това са пари на всеки българин и
са предназначени за здраве. Те бяха конфискувани
и в бюджета, който гласувахте, и продължавате да
ги конфискувате - 100 млн.лв. за тази година от
бюджета на НЗОК към МЗ, защото държавата сега
бяга от своята отговорност за здравето на хората. И
ще предлагаме по всички тези въпроси наши алтер-
нативни решения.

Искам да кажа, че един от основните белези, който
става все по- видим в управлението на ГЕРБ, това
е корпоративният монополистки и лобистки харак-
тер на законодателството, което прокарвате. И няма
защо от десницата да очакват, че видите ли ще се
защитават малки и средни фирми. Цялата политика на
ГЕРБ - от решения на правителството, през законо-
дателство, през обществени поръчки - това е обла-
годетелстване на група фирми, близки до управлява-
щите във всеки един сектор, било то в строителство,
застраховане, финансови операции, търговия, произ-
водство -  във всеки сектор. И това е доказуемо чрез
вашите действия. На това ще се противопоставим
много ясно, защото това нарушава нормалния пазар.
Това смачква инициативата на българските граждани.
Ще ви дам само няколко примера, в това число
промените в Закона за горите, който беше приет преди
осем месеца набързо от вашето мнозинство. Сега
отстоявате лобистки интереси, реализирате държавна
помощ за определени фирми в ущърб на държавния
интерес. Това, което правите по отношение на малките
бензиностанции, малките магазини като допълнителни
изисквания и финансови натоварвания също ги смазва.
И ние като парламентарна група и като политическа
сила ще се противопоставим много ясно на тази
тенденция. Защото тя лишава България от бъдеще.

Бъдещето винаги е в ръцете на хората и аз
вярвам, че все повече български граждани и с
подкрепата и информирането от страна на опозицията
ще бъдат наясно за характера на това управление,
който е порочен, както и за нуждата от промяна в
България.

2012г. да бъде година на
връщане към нормалността, към
нормалния граждански диалог,
към сериозните дискусии по теми,
които вълнуват всички хора. Това
пожелание за новата година отпра-
ви председателят на БСП Сергей
Станишев към журналистите, а чрез
тях и към всички български граж-
дани. Представителите на медиите
се събраха на 4 януари т.г. на
традиционната новогодишна баница
с късмети в централата на БСП.

ОЧАКВА НИ ИНТЕРЕСНА
И НАПРЕГНАТА ГОДИНА

Пред тях Сергей Станишев изрази
надежда, че през новата година
всеки от нас ще помогне демокра-
цията в България да надделее. „Не
можех да си представя, че 21 го-
дини след началото на демократич-
ните промени ще имаме избори
като тези от миналата есен. Това
не бива да се повтаря”, заяви
Станишев. Той изтъкна ролята на
медиите в предотвратяването на
всички тези пороци, манипулации,
фалшификации и купуване на гласо-

ве. Според лидера на БСП медиите
трябва да провокират истински
политически диалог, а когато е
необходимо - дори спор, но спор с
реални аргументи, а не с манипу-
лации и с фалшификации.

„Със сигурност ни очаква
интересна, напрегната година”,
каза още Станишев. Той изтъкна,
че правителството твърди, че иска
да изкара цял мандат. Същевремен-
но, обаче, се чуват все повече
версии и интерпретации, че ГЕРБ
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подготвят предсрочни избори, за да
спасят себе си, да си осигурят
власт и за в бъдеще. Лидерът на
БСП отбеляза, че на все повече
хора започва да им втръсва от
виртуалната действителност, която
им се представя като прекрасна,
блестяща, с добро настояще и още
по- ярко и светло бъдеще.

„За БСП 2012 година ще е
важна”, каза още председателят
на партията. Той напомни за дове-
рието, което БСП получи на послед-
ните избори. „Възприемаме това
доверие като огромна възможност и
отговорност, защото разбираме, че
то не е завинаги. Затова ще се
постараем през тази година да

бъдем ясна, категорична и алтер-
нативна опозиция”, заяви Стани-
шев и добави, че за БСП властта
не е самоцел.

Сергей Станишев коментира и
поредните опити на Бойко Борисов
да извинява собствените си неуспе-
хи и проблеми с предишното пра-
вителство. „Бих препоръчал пре-
миерът да говори за своето наслед-
ство, доближавайки края на него-
вия мандат”, отбеляза лидерът на
БСП. Той напомни, че предишното
правителство успя да намали
държавния дълг на 4 млрд. и 700
млн. евро и остави фискален резерв
от 8,2 млрд.лв. Същевременно за
две години управление на ГЕРБ

държавният дълг нарасна с 2
млрд.лв., а половината фискален
резерв беше изяден. Така до края
на мандата им България ще е с 10
млрд.лв. надолу. „Това ще бъде
наследството на ГЕРБ”, изтъкна
Станишев.

Лидерът на БСП пожела на
журналистите здраве, лично щас-
тие и професионални успехи. „Да
изпълнявате с чувство на огромна
гражданска отговорност вашия дълг
като журналисти”, обърна се той
към тях и отбеляза важната роля
на медиите за формирането на
общественото мнение и на позици-
ята на всеки гражданин.

За себе си от новогодишната
баница Сергей Станишев изтегли
късмета: „Ще станеш ръководен
фактор, направо главен редактор!” и
с усмивка коментира: „Напоследък
има все повече нови медии. Може
да се отвори и тази възможност”.
Секретарят на ПГКБ Мая Манолова
изтегли от баницата обещаваща
кариера на депутат или министър.
На зам.-председателя на ПГКБ
Ангел Найденов се падна късметът
„На лъжата мандатът е къс”. За да
поздравят журналистите дойдоха и
секретарите на партията Евгений
Узунов, Катя Николова и Деница
Златева.

Пресцентър на НС на БСП

Животът не се изчерпва с някол-
ко бетонни писти. Важно е дали
хората ще могат да пътуват по
магистралите. Това заяви председа-
телят на БСП и президент на ПЕС
Сергей Станишев на среща с пред-
ставители на Младежкото обедине-
ние в БСП, която се проведе на 6
януари т.г. в НС на БСП. Предсе-
дателят на партията отбеляза, че
докато управляващите от ГЕРБ вече
трета година ни убеждават, че
всичко е наред, хората живеят по-
зле. По думите му политиката на
ГЕРБ става все по-неадекватна и
липсва перспектива за страната.
Според Станишев темите, които
вълнуват хората, са случващото се
в здравеопазването и образовани-
ето, състоянието на страната в

НЕ Е ДОСТАТЪЧНО ДА СИ МЛАД,
ВАЖНИ СА ЛИЧНИТЕ КАЧЕСТВА

И ДОКАЗВАНЕТО

икономически, социален и общест-
вен план.

Сергей Станишев изтъкна, че
през 2012г. БСП трябва да се
утвърди като още по-ясна и ка-
тегорична опозиция на ГЕРБ и да
продължи да бъде последовател-
на в политиката си. Според него
партията трябва да формулира не
само свои политики, но и национал-
ни цели. За пример той даде отсто-
яването на демократичния характер
на държавата и връщането на нор-
малността в страната. Лидерът на
БСП напомни, че много хора гласу-
ваха за левицата на последните
избори, защото видяха в партията
инструмент да се противопоставят
на ГЕРБ. Станишев изтъкна, че е
важно как БСП ще се подготви за

предстоящите избори, така че да ги
спечели. По думите му резултатите
от миналите избори са добра база
за надграждане.

„Подкрепял съм представителст-
вото на младите хора на всички
нива в партията. Но не забравяйте
- важно е качеството. Не е до-
статъчно да си млад, важни са
личните качества и доказването”,
обърна се Станишев към младите
социалисти. Той приветства успеш-
ното им представяне на последните
местни избори, след които над 200
млади социалисти участват в управ-
лението на общините в страната.

Президентът на ПЕС изтъкна
значението на разширяването на
мрежата на ПЕС-активистите. Ста-
нишев отбеляза, че Румъния, къде-
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то ще се проведе конгресът на
европейските социалисти през есен-
та, вече работи за привличането на
2500 активисти. Лидерът на БСП
призова младежите да положат
усилия в тази посока, като е важно
активистите реално да се ангажи-
рат с кампаниите на ПЕС.

Младежкото обединение в БСП
се ангажира с разширяването на
мрежата на ПЕС-активистите в
България. Своеобразен тест за
ефективността на мрежата ще бъде
кампанията на европейските соци-
алисти срещу младежката безрабо-
тица, която стартира през тази
година. Младежите имат за задача
да направят конкретни законода-
телни предложения в борбата сре-
щу безработицата сред младите
хора. Ще бъде продължена инициа-
тивата на Ивайло Калфин за първо
работно място,  както и кампанията
срещу шистовия газ в България.
Младежкото обединение ще се
захване и с нелеката задача да
разработи цялостен законопроект
за младежта. Станишев посъветва
младите при подготовката на зако-

нопроекта да поддържат постоянен
диалог с неправителствения сектор
и напомни за добрите резултати от
съвместната работа в кампанията
срещу ГМО и шистовия газ.  През
настоящата година БСП ще
продължи и работата по разширя-
ването на  партийното политическо
обучение. Обмисля се и идеята да

бъде създадена Академия за об-
щинска политика съвместно с Фон-
дация “Фридрих Еберт”. Младите
социалисти ще продължат да рабо-
тят и за легитимацията на Обеди-
нението в международен план.

Пресцентър на НС на БСП

След като през миналата година
ПГКБ се утвърди като водещата
парламентарна опозиционна сила,
през новия политически сезон со-
циалистите ще продължат усилията
си да бъдат последователна и ка-
тегорична опозиция. Това заяви
председателят на НС на БСП и на
ПГКБ  Сергей Станишев на прес-
конференция на 10 януари т.г.
  Икономическата ситуация в стра-
ната остава една от водещите теми
за левицата. Социалистите са кате-
горични, че приказките на управля-
ващите рязко се разминават с ре-
алността, а тя е - стагнация, без-
работица, обедняване. Според Ста-
нишев  няма основания за сериозен
икономически растеж през настоя-
щата година. Той изрази възмуще-
нието си от подхода на управлява-
щите, които смазват средния и
дребен бизнес и застават на стра-
ната на определени пазарни играчи
във всеки един бранш.

Важна за ПГКБ е и темата за
ангажиментите и позицията на
България по междуправителствения

ДОХОДИТЕ НА ХОРАТА, ЗАЩИТАТА
НА ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ И ИЗБОРНОТО
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО СА ПРИОРИТЕТНИ ТЕМИ
ЗА БСП ПРЕЗ НОВИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ СЕЗОН

договор в ЕС. Социалистите ще
настояват в парламентарна диску-
сия да бъде изяснена позицията на
страната ни за кризата в Еврозо-
ната и за финансовия пакт. Зам.-
председателят на ПГКБ Ангел Най-
денов обяви, че днес депутатите от
левицата внасят искане за изслуш-
ване на Бойко Борисов по темата.

Изборната тема ще продължи да
бъде актуална за БСП и през новия
политически сезон. Според социа-
листите има основание да се иска
отмяна на текстове от Избирател-
ния кодекс. От БСП са на мнение,
че са необходими по-цялостни про-
мени на изборното законодателст-
во, но са скептични, че управлява-
щите биха го допуснали. Ангел
Найденов изтъкна, че сегашното
изборно законодателство съдържа
редица порочни практики. „Гордост-
та на ГЕРБ и на Фидосова претърпя
пълно фиаско”, заяви той. БСП ще
настоява и за дебат в парламента
по доклада на ОССЕ за изборите в
България. Левицата ще предложи
да се сформира временна анкетна

комисия, която да разнищи сигна-
лите за нарушения, подадени от
участниците в миналите избори.
Зам.-председателят на ПГКБ Миха-
ил Миков напомни, че редица про-
блеми остават нерешени, като ос-
новен е въпросът за публичността.
„Тайното функциониране на избор-
ната администрация не може да
роди честни избори”, категоричен
беше Миков.

Според социалистите налице са
основания Конституционният съд да
бъде сезиран за текстове от Кодек-
са на труда, които се отнасят до
правата на работещите. Депутатите
от левицата вече внесоха и искане
до съда за отмяна на текстове, с
които на практика се национализи-
рат пари от НЗОК.

БСП ще продължи да настоява
за провеждане на местни референ-
думи в районите, където се планира
проучване за шистов газ. Социали-
стите са твърдо убедени, че е
необходим мораториум върху про-
учването и добива на шистов
газ в страната.
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Михаил Миков обърна внимание
на значението на отстояването на
демократичните ценности в страна-
та. Той обяви, че БСП ще се про-
тивопоставя на законодателството,
което отнема гласа на гражданите
и на Народното събрание за сметка
на изпълнителната власт.

Станишев коментира зимната
обстановка в страната и отбеляза,
че  изпълнителната власт се е ока-
зала неспособна да осигури прохо-
димост на пътищата. Лидерът на
БСП беше категоричен, че за това
отговорност носят регионалният и
вътрешният министър. В отговор на

журналистически въпрос Станишев
коментира и стачката в „Мини
Марица-изток”. По думите му причи-
ните за стачката са същите като
тези за стачката в БДЖ и за
протестите на земеделците - лъжите
на правителството.

Сергей Станишев обяви, че
Изпълнителното бюро на партията е
изготвило проект на решение за
стартиране на отчетно-изборна кам-
пания в БСП. Тя ще започне на 20
януари и ще приключи в рамките на
май. Председателят на БСП изтъкна,
че е важно кампанията да бъде
изпълнена с политическо съдържа-

ние, като се акцентира върху три
основни теми - състоянието на
страната и алтернативните полити-
ки на левицата, състоянието на
партията и предстоящите парламен-
тарни избори. Станишев изтъкна, че
БСП трябва да си постави ясната
цел да спечели изборите, но не като
самоцел, а като инструмент за
реализирането на политика, различ-
на от настоящата на ГЕРБ.

Пресцентър на НС на БСП

ПГКБ ще настоява Симеон Дян-
ков и ръководството на НАП да
бъдат изслушани в Бюджетната
парламентарна комисия заради изи-
скването на правителството да се
монтират измервателни уреди на
всички бензиностанции до 31 март
тази година. Това заяви председа-
телят на НС  на БСП и президент
на ПЕС Сергей Станишев след
среща с членове на Управителния
съвет на Националното сдружение
на малки и средни бензиностанции
и газстанции в България на 9 яну-
ари т.г. в НС на БСП. В разговора
участваха и депутатите от ПГКБ
Пламен Орешарски и Димчо Миха-
левски.

Според Сергей Станишев мярка-
та, за която настояват управлява-
щите, няма да донесе значителни
приходи за държавния фиск. Съще-
временно обаче се създава серио-
зен проблем за малките бензинос-
танции, защото за закупуването и
монтирането на уредите са необхо-
дими между 15 000 и 18 000 лв.
Тези разходи са непосилни за
малките бензиностанции - очакват
се масови фалити, в следствие на
което без работа ще останат около
10 000 души. Проблемът ще засегне
и хората в малките населени места,
чийто достъп до зареждане на го-
риво също ще бъде силно затруд-
нен. Причината е, че над 50 общини
разчитат на малките бензиностан-
ции, защото в тях отсъстват голе-
мите вериги. Според Сергей Стани-
шев далеч по-ефективно би било да
се засили контролът върху произво-
дителите и вносителите на горива.
Депутатите от левицата планират да
подготвят и парламентарен въпрос

ПГКБ ЩЕ НАСТОЯВА ЗА СПРАВЕДЛИВО
РЕШЕНИЕ НА ПРОБЛЕМА С НИВОМЕРИТЕ

В МАЛКИТЕ БЕНЗИНОСТАНЦИИ

по темата към финансовия министър.
Ако има нагласа сред другите по-
литически сили в парламента, ще
се предложат и законодателни про-
мени за отлагане на сроковете.

Представителите на Сдружение-
то благодариха за разбирането и за
подкрепата. „Работим на предела на
оцеляването”, изтъкна Дойчин Лаза-
ров. Динко Дедев изрази тревогата
на хората от бранша, че нямат
никакви гаранции, че след година
няма да понесат друг удар от уп-

равляващите. „Не може за прави-
телството да има криза, а за нас
да няма”, добави той. От Сдруже-
нието обърнаха внимание на спада
на продажбите на гориво и на
масовото обедняване на хората.
„Няма работа, камионите стоят”,
обобщи тежката ситуация Ивайло
Николов.

Пресцентър на НС на БСП
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Неуважението и неразбирането,
което Бойко Борисов проявява към
труда на археолозите, е просто
опит да скрие поредното законона-
рушение на управляващите. Няма
защо правителството да се сърди
на едно съсловие заради собстве-
ната си некадърност и неспособ-
ност да планира елементарни дей-
ствия, за да не спира строителст-
вото на АМ “Струма”. Това заяви
председателят на НС на БСП и на
ПГКБ Сергей Станишев по повод
инструкциите, които Бойко Бори-
сов даде на археолозите на 11
януари - да си прибират керемиди-
те на топло и да ги няма. 

Според Сергей Станишев про-
блемът идва от липсата на нормал-
но планиране на археологическите
проучвания по трасетата за пъти-
ща. Той изтъкна, че още през 2009
г. Археологическият институт с
музей на БАН е дал в АПИ списък
на всички налични археологически

НА БОЙКО БОРИСОВ
АРХЕОЛОЗИТЕ И ЗИМАТА МУ ПРЕЧАТ

обекти по трасето на всички ло-
тове на АМ “Струма”. Въпреки това
до есента на 2011 г. не са пред-
приети действия за възлагане на
археологически проучвания. Той
обърна внимание и на друга важна
подробност - при старта на стро-
ителството на Лот 1 на АМ Струма
през октомври м. г. се оказва, че
участък от трасето е изместен с
300 - 400 м и новото трасе засяга
голямо селище от I-IV век. За това
обстоятелство АПИ не е информи-
рала по надлежния ред археолoзи-
те и фактически са нарушени дей-
стващи закони за културно-исто-
рическото наследство. Станишев
отбеляза, че подобен проблем има
и с участъка от АМ Хемус между
Шумен и Белокопитово. Там рабо-
тата стартира през юли 2011 г. без
строително разрешение и без ар-
хеологически проучвания, които и
към момента не са възложени от
АПИ.

„Случаят е поредното доказа-
телство, че в ГЕРБ си въобразя-
ват, че законите не важат за тях,
а могат да управляват със запове-
ди и чрез натиск”, коментира Ста-
нишев. Той определи като пълни
глупости съветите на Бойко Бори-
сов към археолозите да работят
през зимата на калорифери и на-
помни общоизвестния факт, че при
ниски температури не може да се
извършват археологически проуч-
вания, защото почвите са
замръзнали и не се поддават на
прецизна обработка, каквато е
абсолютно задължителна за архе-
олозите. „Сезоните не са на под-
чинение на Министерския съвет.
Сега се оказва, че на Борисов и
зимата му пречи”, отбеляза Стани-
шев и напомни за безпомощността
на правителството при зимната бло-
када по пътищата.

Пресцентър на НС на БСП

Искам да призова ми-
нистър-председателя да се
извини тук и сега за думите
си и за реакцията си по
отношение на семейството
на Мирослава Николова.
Това заяви зам.-председате-
лят на ПГКБ Ангел Найде-
нов на 13 януари т.г. от
парламентарната трибуна.
Депутатът от левицата
обърна внимание на Бойко
Борисов, че сравнението
между пържолите и ордена
за вицепрезидента, както и
вчерашните му думи звучат
крайно цинично. „Те имат
отвратително звучене. Не
знам дали си давате сметка
за отблъскващия ефект,
който имат върху всички,
които са ви гледали и слу-
шали”, обърна се Ангел
Найденов към премиера.

Депутатът от левицата
прояви разбиране към же-
ланието на Борисов като
министър-председател да не
се подкопава доверието към
МВР и да не допусне да се

БОЙКО БОРИСОВ
ДА СЕ ИЗВИНИ ЗА ДУМИТЕ СИ

подценяват усилията за раз-
криване на случая. „Но госпо-
дин министър-председател, не
го правете за сметка на
скръбта, емоциите и чувствата
на семейството и близките на
Мирослава Николова. Не го
правете за сметка на всички,
които са потресени от тази
безумна жестокост, проявена
от убийците на Мирослава Ни-
колова”, призова Ангел Найде-
нов. Той отбеляза, че  българ-
ските граждани имат очакване
към МВР. „Когато това очак-
ване в крайна сметка се
сблъсква с една подобна тра-
гедия, не се сърдете на хора-
та. Извинете се, г-н министър-
председател”, настоя депутатът
от ПГКБ.

От името на Коалиция за
България Ангел Найденов изра-
зи дълбоко съжаление и съпри-
частност към  скръбта на се-
мейството и близките на уби-
тата Мирослава Николова.

Пресцентър
на НС на БСП
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Методът за проучване и добив на
шистов газ е неприемлив за България.
Той носи рискове, които не могат да
бъдат предвидени. Това заяви депу-
татът от ПГКБ Георги Божинов преди
специалното заседание на парламен-
тарната икономическа комисия на 16
януари т.г. Божинов беше категори-
чен, че няма аргументи, с които да
бъде отхвърлен законопроектът на
Коалиция за България за забрана на
проучването и добива на шистов газ.

На първо място не могат да бъдат
приведени никакви сериозни икономи-
чески аргументи срещу законопроекта
на левицата. „Онова, което сте чували
досега, че има газ за 300 години, че
може да се измерва с трилиони или
милиарди кубически метри, това че
може да доведе до диверсификация в
близките 20 години, то не почива на
никакви сериозни геоложки изследва-
ния и научни данни”, заяви Божинов.

На второ място депутатът от ле-
вицата изтъкна, че срещу законопро-
екта няма никакви екологични аргу-
менти, които да гарантират, че не
носи риск. „Приказките, че ще ни

НЯМА АРГУМЕНТИ, С КОИТО ДА БЪДЕ
ОТХВЪРЛЕН ЗАКОНОПРОЕКТЪТ

НА ПГКБ ЗА ЗАБРАНА НА ПРОУЧВАНЕТО
И ДОБИВА НА ШИСТОВ ГАЗ

дадат 4 милиона за екологични гаран-
ции, приказките за 30 милиона бонус
и еволюцията на становището, че ще
бъдат поети от “Шеврон” всички рис-
кове, са несъстоятелни, защото рис-
ковете, които крие този метод на
територията на България, са непред-
сказуеми”, обясни Божинов. Той до-
пусна, че на днешното заседание
акцентът на дебата ще бъде изместен
към това  дали да има мораториум,
или закон, какъвто е вариантът на
ПКГБ. „Ние ще гласуваме за своя
законопроект и за предложенията на
колегите от другите парламентарни
групи. Нека и те да направят така и
в залата ще намерим най-доброто
решение и форма. България се нуждае
от това”, заяви Георги Божинов.

Според депутата от левицата
трябва да се обърне внимание на
въпроса за невъзобновяемите стра-
тегически природни минерални суро-
вини на България. Той изтъкна, че
десетилетия наред чрез геоложки
проучвания стотици български учени
са откривали природните богатства
на България. „Идват тук чужди фир-

ми, ползват цялата тази информа-
ция, превръщат я в търговски откри-
тия и запазват монопола върху
стратегически суровини, важни за
бъдещето на България”, добави Бо-
жинов. Той даде пример със златото,
което има България и което е огра-
ничено като природен ресурс. Депу-
татът отбеляза, че България получа-
ва около 1 лв. - 1,50 лв.  за злато,
продадено за 100лв. „С такъв наци-
онален нихилизъм богати няма да
станем”, добави Георги Божинов.

Пресцентър на НС на БСП

 „Вие отново удряте работниците”,
възмути се зам.-председателят на
ПГКБ Михаил Миков, след като де-
путатите от парламентарната група на
ГЕРБ, подкрепени от десет „незави-
сими” народни представители, приеха
Закона за изменение и допълнение на
Кодекса на труда и отхвърлиха ветото
на президента Георги Първанов. Обяс-
нявайки отрицателния си вот, Михаил
Миков изтъкна, че единственият ло-
гичен път на този закон е към Кон-
ституционния съд. „Не само защото
нарушавате представителността на ра-
ботодателските организации. Вие на-
рушавате и правата на работниците,
като ги направихте отговорни за
липсата на трудови договори”, възму-
ти се Михаил Миков.

Според депутата от ПГКБ Мая
Манолова, върнатите текстове от
Кодекса на труда са в откровено
противоречие не само с българската
Конституция, но и с редица междуна-
родни актове. „Имаме редица основа-

ГЕРБ ОТНОВО
УДАРИ РАБОТНИЦИТЕ

ния да сезираме Конституционния съд,
тъй като в текстовете има множество
противоречия със здравия разум”,
категорична бе Манолова. Тя заподоз-
ря, че целта на управляващите е в
тристранката да остане една органи-
зация от шестте, които я съставляват
в момента. „Всеки, който дръзне да
се противопостави на ГЕРБ, ще бъде
елиминиран. Накрая в Тристранния
съвет ще остане една работодателска
организация. Как ще се чувства тя на
масата на преговорите?”- попита
Манолова. „ГЕРБ са си самодо-
статъчни, дори в ситуация на диалог”,
коментира Манолова и обясни, че
управляващите виждат диалог, когато
говори само ГЕРБ, а демокрацията
всъщност е управление по команда.
Според Мая Манолова истинският
дебат трябва да бъде за защитата на
базови права, каквито са правото на
труд и правото на свободно сдружа-
ване.

Според зам.-председателя на НС

Георги Пирински управляващите оса-
катяват баланса, елиминирайки голя-
мата част от участниците в Тристран-
ния съвет, които са видимо неудобни
за тях. Според него тези действия ще
бъдат последвани от реакции не само
в обществото ни, но и в Международ-
ната организация по труда.

Пресцентър на НС на БСП
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Темата на днешната декларация на ПГКБ е свързана
с вчерашното полагане на клетва от президента Плев-
нелиев и с неговото изказване. Защото смятам, че си
заслужава всяка една политическа сила да реагира на
това какви заявки ще даде новоизбраният президент за
своето поведение, своите приоритети. Защото това е
важно за България от гледна точка на взаимодействието
на институциите и политиката в страната. Това, което
прави впечатление, са четири основни момента.

Първо - аз лично за първи път от две години и
половина чух от представител на партия  ГЕРБ,  да
признае, че в страна за последните 20 години е свършено
нещо положително и че правителството на ГЕРБ не
започва от нулата. Това показва желание да има дей-
ствително приемственост в работата на институциите и
да се признават постиженията на страната ни в предиш-
ния период.

         Второ - без съмнение президентът Плевнелиев
направи едно усилие, което досега не е направено от
правителството на ГЕРБ - да очертае своя визия за това
къде трябва да стигне страната ни като икономическо,
социално и гражданско развитие до 2020г.

         Трето - подчерта стремежа си да бъде надпар-
тийна институция, необвързана с интересите на една
партия.

         Четвърто - президентът Плевнелиев заяви, че
няма неприемлива цена за демокрацията. В този смисъл
изведе демократичните принципи, записани в българската
конституция, като водещ приоритет.

         Тези четири момента и основни стълба на
изказването по същество са отрицание на всичко, което
се прави от правителството на ГЕРБ през последните две
и половина години. Защото досега се внушаваше, че
видите ли, правителството на ГЕРБ има ужасно наслед-
ство и всички несполуки на управлението се дължат на
това. Президентът Плевнелиев заяви, че предишните
правителства са постигнали забележително намаляване
на дълга на България - от близо 100% от БВП до, той
каза 16% (през 2009г. консолидираният държавен дълг
беше 14%). Президентът също така каза обаче, че тези
макроикономически показатели - ниският държавен дълг,
сравнително ниският бюджетен дефицит, не означават
нищо за хората. Защото действително политиката трябва
да има една цел - гражданите да живеят по-добре, по-
сигурно, по-заможно, с по-ясна перспектива за себе си.

И тук, действително в стила на Мартин Лутър Кинг,
господин Плевнелиев направи усилието да каже своите

ПРЕЗИДЕНТЪТ ПЛЕВНЕЛИЕВ
ЩЕ ИМА ПАРТНЬОР В ЛИЦЕТО НА ПГКБ,

АКО ИМА ВОЛЯТА, ЖЕЛАНИЕТО,
НАМЕРЕНИЕТО И ДЕЙСТВИТЕЛНО РАБОТИ

ЗА НАЦИОНАЛНИТЕ ЦЕЛИ

Декларация на Парламентарната група на Коалиция за България
в Народното събрание, 20 януари 2012г. 

Сергей Станишев
председател на ПГКБ

 

приоритети. Неслучайно обърна внимание и се концент-
рира върху икономическото развитие и икономическия
растеж. Само че за последните две и половина години
няма сериозни постижения в тази област. Напротив,
правителството на ГЕРБ целенасочено, в интерес на едри
монополи и фирми, близки до себе си, разрушава самата
основа на пазарната икономика, разрушава конкуренци-
ята. Защото във всеки сектор има фирми, които са
облагодетелствани чрез законодателни промени, чрез
решения на правителството, чрез резултати от търговете
по обществените поръчки. И няма как България да
постигне това, което заявява президентът Плевнелиев -
да постигнем доход от 43% от средния за ЕС и

производителност от 42% при сегашната политика на
правителството на ГЕРБ.

 Аз не знам, може би премиерът Борисов има виж-
дането, че ще постигнат подобни цели, но по свой, по
друг начин. За пореден път при посещението си в
Германия той заяви, че когато доходите на европейските
страни паднат до среднобългарските, тогава ние ще
помагаме на закъсалите страни. Може би това е визията
на правителството как да достигнем средноевропейските
равнища - не за сметка на покачване на доходите и на
покупателната способност на българските граждани, а за
сметка на падането на другите.
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Искам да обърна внимание, че през последните години
България пада по много показатели в европейските
класации. Това беше признато от президента Плевнелиев.
За първи път представител, избран от името на ГЕРБ,
признава, че корупцията остава много остър проблем и
няма сериозни постижения. Дори нещата стоят по обрат-
ния начин - според Трансперънси интернешънъл, между-
народна организация, която ежегодно прави индекс на
корупцията във всички страни, в това число от ЕС,
България е паднала в класациите до нивото от 1999г.
Което означава, че корупцията в България е по-голяма,
отколкото по време на „лошата тройна коалиция”. Просто
корупцията се концентрира, тя се централизира и това
е широкоизвестен факт. Това е един основен порок на
управлението на ГЕРБ.

Президентът Плевнелиев посочи и други приоритети,
в това число развитието на високи технологии, стиму-
лирането на учените от БАН и изобщо на учените, за
да остават в България и да работят заедно с бизнеса.
Само че при тези бюджети, които се налагат през
последните години за научни изследвания, за БАН, към
2020г. просто няма да имаме никаква наука, никакъв
капацитет. Защото можещите учени ще избягат.

Амбициозна е и заявката младите хора да остават в
България. В България младежката безработица е една
четвърт, 25% и нищо не се прави от страна на прави-
телството в тази област, за да се решат проблемите, за
да имат перспектива младите хора. Тоест от една страна,
имаме заявка от страна на новоизбрания президент за
формулиране на национална цел до 2020 г., а от друга
страна, имаме пълно бездействие и хаотичност и дейст-
вия, които водят в обратната посока от страна на
правителството и управляващото мнозинство. И това е
нов интересен феномен.

Искам да заявя категорично, че ако президентът
Плевнелиев има волята, желанието, намерението дейст-
вително да работи за национални цели, то в лицето на

водещата опозиционна политическа сила той ще намери
партньор. Защото ние нееднократно сме посочвали, че
действията на сегашното правителство на парче  водят
страната в задънена улица.

ЕС има визия „Европа 2020". БСП формулира на
заседание на конгреса си своята визия за България до
2020 г.  като европейска социална държава. И ако
искаме да достигнем до високите цели, които набеляза
вчера пред парламента новоизбраният президент, дей-
ствията трябва да започнат сега, а не след като падне
от власт правителството на ГЕРБ. Затова смятам, че
президентът от първия ден на своя мандат трябва да
инициира конкретни действия, за което даде заявка. В
това число и за обсъждания в  цяла Европа междупра-
вителствен договор по отношение на финансовата ста-
билност. Правителството не смята парламента за досто-
ен за сериозно и задълбочено обсъждане на този въпрос
и за изработване на национална позиция. Това трябва
да бъде тема на КСНС и правителството да отива с ясен
национален мандат на разговори. Второ, 2012 г. е
основна за ЕС от гледна точка на преговорите за
финансовата рамка 2014 г. - 2020 г. Това също е тема
за КСНС, защото трябва да знаем какви приоритети
имаме ние, какво искаме, кои са червените линии на
България в преговорите за финансовата рамка на ЕС.
Надявам се новоизбраният президент да инициира такъв
КСНС. И последната тема, която смятам, че е достойна
за подобно обсъждане, това е младежката безработица.
ПЕС инициира тази година общоевропейска кампания
срещу младежката безработица, която лишава Европа
от перспектива. Смятам, че е наложително и в България
да се предприемат и законодателни, и други реални
мерки, за да може да се реализира това, което беше
заявено. Младите хора да остават в страната, да виждат
своята перспектива.

Дали президентът Плевнелиев ще има волята, силата,
капацитета  да го реализира, времето ще покаже. 

За първи път от две години и половина от предста-
вител на управляващите чухме някакъв опит за плат-
форма - нещо, което Бойко Борисов трябваше да
направи отдавна. Направи я обаче грешният човек. Така
депутатът от ПГКБ и секретар на НС на БСП Антон
Кутев коментира речта на новоизбрания президент
Росен Плевнелиев на 19 януари т.г. в Народното
събрание. Пред депутатите Плевнелиев говори по-скоро
като премиер и очерта платформа, която касае дейст-
вията на изпълнителната власт, а не на президентската
институция. От речта му стана ясно, че той одобрява
запазването на финансовата стабилност, политика,
която продължават няколко поредни правителства, но
в енергетиката, образованието, икономическата поли-
тика и в други сфери от обществения живот промените
тепърва предстои да се случат. Той не изрази мнение
по отношение на конституционните си правомощия. „Не
чухме от новия президент дали според него изборите
бяха честни”, добави депутатът от ПГКБ Петър Курум-
башев. Той изтъкна, че предстои да видим и дали
новият президент ще бъде коректив на самозабрави-
лото се мнозинство. Тепърва ще стане ясно дали
Плевнелиев ще се еманципира от партията, която го

ПЛАТФОРМА НА ПРЕЗИДЕНТА
ИЛИ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО

е излъчила за кандидат за президент и дали ще си
позволи да казва нещата в очите на мнозинството.
Депутатите от ПГКБ пожелаха успех на новия прези-
дент и изразиха очакване той да работи за национал-
ните интереси на страната.

Пресцентър на НС на БСП
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През първата за годината пленарна седмица
(16-20 януари 2012 г.) Мартин Шулц бе избран на
17 януари за нов председател на Европейския пар-
ламент. Той получи 387 гласа от 670 гласували.  56-
годишният  германски социалдемократ ще бъде начело
на Парламента през следващите две години и поло-
вина до новите избори през 2014 г.  Мартин Шулц
(С&Д, Германия) поема поста от досегашния предсе-
дател Йежи Бузек (ЕНП, Полша).

 Депутатите обсъдиха програмата на датското
председателство, поставиха изисквания към новия
договор за по-тесен икономически съюз и проведоха
емоционален дебат с унгарския министър-председател
Виктор Орбан за политическите събития в страната.
Те гласуваха също законодателни актове за подобря-
ване на събирането на електронни отпадъци и за по-
безопасни препарати за борба с вредители.

Мартин Шулц е роден на 20 декември 1955 г. в гр.
Hehlrath, малък немски град близо до границите с
Холандия и Белгия. След завършване на средно
образование той решава да си изкарва препитанието,
като се занимава със своята страст - книгите, и
изкарва курс на обучение за продавач на книги. През
1982 г. отваря своя книжарница в гр. Вюрзелен, която
ръководи успешно 12 години.

Мартин Шулц започва своята политическа кариера
на 19 г., като става член на Германската социалде-
мократическа партия. На 31 г. е най-младият кмет в
най-голямата по население немска провинция Северен
Рейн - Вестфалия, след като е избран за кмет на гр.
Вюрзелен (Wьrselen), пост, който заема 11 години.
“Този период формира моя ентусиазъм към европей-
ската идея и убеждението ми, че искам да помогна

МАРТИН ШУЛЦ Е НОВИЯТ ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

ЯНУАРСКАТА СЕСИЯ
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

КОЙ Е МАРТИН ШУЛЦ ?
за изграждането и напредъка на европейския проект”,
казва Шулц за периода си на местен политик.

От 1994 г. Мартин Шулц е член на Европейския
парламент. Той е работил в множество комисии, сред
които подкомисията за човешките права и комисиите
за граждански свободи и вътрешни работи. Той ръко-
води немската делегация в групата на социалистите
в Европейския парламент от 2000 г., като в същото
време е и заместник председател на групата на
европейските социалисти.

Мартин Шулц е известен като човек с твърди
разбирания, който не се страхува да изкаже мнението
си. Тази негова черта доведе до известния епизод,
при който по време на пленарна сесия в Страсбург
през 2003 г., той бе публично обиден от бившия
италиански министър-председател Силвио Берлускони.

През 2004 г. г-н Шулц е избран за ръководител на
Групата на социалистите в ЕП (днес тази група се
нарича Социалисти и демократи). На този пост той
остава до избирането му за председател на Европей-
ския парламент на 17 януари 2012 г. От 2009 г. той
работи и като представител по европейските въпроси
на Германската социалдемократическа партия и него-
вите възгледи имат важен принос за проевропейската
политика на партията.

Макар и да е добре известно лице на европейската
политическа сцена, г-н Шулц продължава да поддържа
тясна връзка със своя избирателен район. “В продълже-
ние на дълги години бях кмет на своя град и моята
ежедневна работа беше да изслушвам хората за
техните тревоги и да давам отговор на въпросите им.
И днес това остава важна част от заниманията ми.”

Жена му е специалист по ландшафтна архитектура
и градински дизайн. Имат две деца. Мартин Шулц
обича четенето на книги, историята и футбола - той
подкрепя своя местен клуб 1. FC Kцln. Сред любимите
му книги са “Леопардът” на Томази ди Лампедуза и
всички книги на Ерик Хобсбаум.
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След избора на Мартин Шулц за председател на
Европейския парламент на заседание на Групата на
социалистите и демократите (S&D) за неин председател
на 17 януари т. г. бе избран  австриецът Ханес Свобода.

Ханес Свобода е роден през 1946 година. Следвал
е право и макроикономика. Бил е председател на
Комисията по общинска политика на Австрийската
социалдемократическа партия през 1995 г. Освен
това е бил и федерален отговорник на партията
по въпросите на образованието; член на федерално-
то партийно ръководство; член на ръководството
на виенската партийна организация; член на парла-
мента на провинция Виена и на Виенския общински
съвет (1983-1986 г.); координатор на Групата на
социалистите в парламента на провинция Виена и
във Виенския общински съвет. Член е на Европейския
парламент от 11 ноември 1996 г. и досега е бил
заместник-председател на Групата на социалисти-
те и демократите.

Президентът на Партията на европейските социали-
сти (ПЕС), Сергей Станишев приветства топло избира-
нето на Ханес Свобода  за лидер на Групата на
социалистите и демократите до следващите европейски
парламентарни избори през лятото на 2014 г. Той заяви,
че Ханес Свобода в цялата си 30-годишна политическа
кариера  последователно защитава  демократичните
социални принципи и сега се превръща в лицето на тези
принципи в Европейския парламент. Сергей Станишев
добави, че в своята  многогодишна съвместна  работа

с Ханес Свобода се е убедил, че той подкрепя
разширяването на ЕС въз основа на ясни, демокра-
тични стандарти.  Станишев каза, че сред хората на
Европа има огромен апетит за демократично, справед-
ливо и прозрачно водене на  политиката на ЕС. Вече
две години десницата търси отговор на икономическата
криза, като се стреми да ни  вмъкне в тресавището
на строгите икономии. Ханес Свобода най-категорично
и ясно ще ни разграничи от тази неправилна политика
със силен, демократичен и икономически надежден
подход от страна на социалистите и демократите.

ХАНЕС СВОБОДА E НОВИЯТ ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ГРУПАТА НА СОЦИАЛИСТИТЕ

И ДЕМОКРАТИТЕ В ЕП

ПЕС започва европейска кампания за ограничаване
на младежката безработица. Тази инициатива представи
президентът на ПЕС Сергей Станишев по време на
срещата си на 18 януари 2012 г.  в Страсбург с датския
премиер Хеле Торнинг Шмидт. Идеята се вписва в
разбиранията на г-жа Шмидт за това темата да бъде
водеща в европейските дискусии и част от търсенето
на решения за смекчаване на ефектите от кризата.
Станишев отбеляза, че младежката безработица в
България също е огромен проблем и БСП ще инициира
законодателни промени. Той с тревога отбеляза, че
младите хора без работа в Испания са 40%, а в нашата
страна близо 25%. 

По време на разговора между президента на ПЕС
и датския премиер бяха обсъдени приоритетите на
датското председателство на ЕС, както и начините, по
които да бъдат реализирани социалдемократическите им
виждания. Станишев и  Хеле Торнинг Шмидт дискути-
раха пътя за постигане на баланс между финансовата
отговорност във всяка страна от ЕС и запазването на
социалната справедливост, защото негативите на кри-
зата се плащат най-вече от гражданите.

ПЕС ЗАПОЧВА ЕВРОПЕЙСКА КАМПАНИЯ
ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ

НА МЛАДЕЖКАТА БЕЗРАБОТИЦА
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Уважаеми дами и господа, скъпи колеги,
Благодаря Ви  за този впечатляващ резултат.  За

мнозинството от Вас до момента на този избор бях
председателят на една от политическите групи в
Парламента. Голямото доверие, с което ме удостоихте
днес, е чест за мен. С всички сили ще работя за това,
да оправдая Вашето доверие и да дам на нашия
Парламент силен глас! Бих искал да упражнявам
мандата си като Председател на Парламента така, че
тези, които днес ме избраха, да могат уверено да
защитават своя избор, а тези, които не ме избраха,
да бъдат положително изненадани.  Аз ще бъда
председателят на всички членове на Парламента

ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ СИЛНА,
СОЦИАЛНО СПРАВЕДЛИВА,

СВОБОДНА И ДЕМОКРАТИЧНА ЕВРОПА

Мартин Шулц
председател на Европейския парламент

Слово в Европейския парламент
17 януари 2012 г., Страсбург

и ще защитавам правата
Ви!

Признателен съм Ви, г-
н председател Бузек. Вие
бяхте първият председа-
тел на институция на ЕС,
който идва в резултат от
движенията за свобода в
Източна Европа и по този
начин символизира триум-
фа на демокрацията!

Встъпвам в длъжност
днес със смирение.

Европа преживява
бурни времена

За много хора в Евро-
па времената са тежки.
Родителите ми бяха част
от поколение, чието ве-
рую гласеше: „Децата ни трябва да живеят по-добре
от нас.” И ние живеем по-добре! Но вече нямаме
тази увереност, че нашите деца ще живеят така
добре, както живеем ние самите. Вследствие на
икономическата криза в много държави бедността
нарасна, а безработицата придоби драматични изме-
рения точно сред младите хора. Те протестират по
улиците на Европа срещу една икономическа сис-
тема, в която дадено малцинство трупа печалбите,
а със загубите се обременява обществото; една
система, в която се налага впечатлението, че ано-
нимни агенции за кредитен рейтинг в Ню Йорк са
по-силни от демократично избрани правителства и
парламенти. Тази криза на доверието по отношение
на политиката и нейните институции застрашава и
вярата в европейския проект.

Мнозина следят работата ни с подозрение. Те не
знаят дали всичко това, което се върши тук, е
правилно. Трябва да сме наясно, че хората в Европа
се интересуват по-малко от институционални деба-
ти - в много по-голяма степен те са загрижени за
бъдещето на децата си, за работните си места, за
пенсиите си, за социалната справедливост. За тях са
важни здравословните хранителни продукти и чистата
околна среда. Ние искаме да се вслушваме по-добре
в тях! Защото това е мястото, където се защитават
интересите на хората. Тук заседават представителите
на европейския народ. Гражданите, които са изразили

доверието си в нас в преки
избори, очакват от нас да
се борим за тяхната кау-
за. Зная и съм горд с
това, че всички колеги тук,
в Парламента, виждат в
себе си защитници на
хората. За това благодаря
на всички Вас.

 За първи път от
създаването на Европей-
ския съюз неговият про-
вал изглежда реалисти-
чен сценарий. Вече месе-
ци Съюзът препуска от
една към друга среща на
високо равнище за реша-
ване на кризи. Решения,
които засягат всички нас,
се вземат от правителст-
вените глави при затворе-
ни врати. За мен това е
връщане към състояние на

европейската политика, за което се считаше, че
отдавна е преодоляно, а именно това от времето на
Виенския конгрес през ХIХ век. По онова време
максимата беше: твърдо налагане на националните
интереси, без демократичен контрол. Противно на
това, следвоенна Европа се основава на трезвото
разбиране, че нашите интереси вече не могат да се
отделят от тези на нашите съседи; основава се на
възгледа, че ЕС не е вид игра, в която един трябва
да загуби, за да спечели друг. Точно обратното: или
губим всички ние, или печелим всички ние. Елемен-
тарното правило за това е общностният метод. Той
не е техническо понятие, а душата на Европейския
съюз!

Какво точно означава това? Това означава кон-
фликтите да се решават чрез диалог и консенсус.
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На мястото на правото на по-силния да се наложат
солидарност и демокрация. Да се постигне балансът
на интереси между малките и големите държави,
между Севера и Юга, Изтока и Запада; и благото на
всички да се постави над частни интереси.

Този проект на Общност, който много десети-
летия наред беше също толкова естествен, колкото
и успешен, пострада. През изминалите две години се
промени не само измерението на проблемите, но и
методът на тяхното посрещане, тъй като „инфлацията”
на срещите на правителствените глави и фиксирането
върху тях изключват в значителна степен единствения
пряко избран орган на Общността, Европейския пар-
ламент, от процеса на вземане на решения. Всъщност
ролята на националните народни представители се
свежда до това да асистират. Те могат само да
одобряват правителствените уговорки, направени при
закрити врата в Брюксел.  Резултатът от недостатъчно
парламентарно легитимираната политика се приема от
гражданите като диктат от Брюксел. Цената за това
плаща ЕС като цяло: това е хранителна среда за
антиевропейски настроения. Но

Европейският парламент няма
да бъде пасивен наблюдател!

На тези, които вярват, че може да се постигне
повече Европа с по-малко парламентаризъм, тук и
сега обявявам битка! Междудържавното споразумение
за нов фискален съюз е първият тест. Представителите
на нашия Парламент при преговорите поради изиск-
ването си за съчетаване на бюджетната дисциплина
с растеж и заетост първоначално нямаха изгледи за
успех. Но точно този разумен баланс очакват граж-
даните! И затова трябва да присъстваме на срещите
на високо равнище за еврото!

Европа е общност на ценностите. От страните
кандидатки за членство изискваме стриктно спазване
на Критериите от Копенхаген. Парламентът трябва да
се застъпи за това и в държавите-членки да се зачитат
и прилагат съвсем естествено демокрацията, основ-
ните права и свободи. Онези, които накърняват цен-
ностите от нашата Харта на основните права, ще
срещнат нашата съпротива. Тя е наш общ дълг като
Парламент.

Задачата ми като председател на Парламента, като
председател на една от трите централни институции
на ЕС, виждам в това, да се изправя срещу тази
трайна тенденция на фиксиране върху срещи на високо
равнище и ренационализиране. Искам да допринеса
Парламентът – като място на демокрация и на спорния
дебат относно посоката на политиката в ЕС, да
придобие по-ясна визия и по-силен глас. Трябва да
придадем по-голяма тежест на думите си. Особено
важно ще бъде да се водят преговори със Съвета на
равна нога: независимо дали става въпрос за финан-
совата перспектива, за реформата на селскостопан-
ската, регионалната политика или политиката в област-
та на рибното стопанство, за борбата срещу измене-
нието на климата, за законодателството в областта
на финансовите пазари, за правосъдието и вътрешните
работи или търговската политика.

От две години е в сила Договорът от Лисабон,
като ние като представители на народите си далеч не
сме изчерпали възможностите на този договор. Пол-
зата от нашите действителни правомощия – в случай

на нужда и при конфликт – трябва да е наша обща
цел. За засилване на ролята и значението на Парла-
мента е задължително и критично разглеждане на
споразуменията на първо четене. Всичко това може
да функционира само ако поддържаме ред в собст-
вения си дом. С подкрепата на нашата администрация
ще се погрижа парламентарните органи и всички
членове на ЕП да намерят рамката, която е необхо-
дима за оптималното изпълнение на нашите задачи
като законодатели.

Аз няма да бъда председател, търсещ удобство-
то си. Ще бъда председател, който, когато е необхо-
димо, ще извоюва уважението на изпълнителните
органи пред Парламента, който ще се ангажира, когато
интересите на гражданите са в опасност. Председател,
който представлява силни членове на Парламента,
които се застъпват за исканията на гражданите!
Председател, който ще даде всичко, за да спечели
отново загубеното доверие на хората в европейския
процес на обединяване и за да събуди отново вдъхно-
вение за Европа!

Уважаеми членове на Парламента,
Много хора рискуваха живота си, твърде много

хора загубиха живота си, за да бъдат извоювани
парламентарни права и парламентаризъм. Първият
свободно избран председател на конституционното
събрание на Тунис, Мустафа Бен Яфа, заедно със
своите колеги, които сега започват да събират пар-
ламентарен опит, са отправили поглед към парламен-
тите в Европа и към Европейския парламент. В Либия,
където един деспот води война срещу собствения си
народ, ЕС първи откри посолство и така даде на
хората надежда в една тежка ситуация. При връчване
на наградата „Сахаров” със своето въодушевление по
отношение на европейските ценности ни трогнаха
двама души - смела млада авторка на блог и един
доблестен противник на Кадафи. В Близкия изток
продължават да питат всички нас, как в Европа е
постигнато това, враговете да станат приятели, и как
сме успели да преодолеем национални, религиозни и
свързани с мирогледа различия по пътя към единна
Европа. Колкото повече се отдалечи човек от Европа,
толкова по-добри думи чува за нея. Нека работим
заедно въодушевлението за европейското обеди-
нително дело да се върне отново в Европа!

Европа е една вдъхновяваща идея

Една идея, възникнала като отговор на събитията
от втората половина на ХХ век спрямо първата му
половина. Как изглеждаше първата половина? Омраза,
политика на големите сили, подстрекаване срещу
другите, презрение спрямо хората, стрелковите окопи
на Първата световна война и ГУЛаг на Сталин.
Газовите камери на Аушвиц като най-ниската точка
в историята на цивилизацията. През втората половина
на ХХ век европейското обединение и общите инсти-
туции на Европа донесоха най-дългия период на
благоденствие и мир в историята на континента. През
1989 г. падна Желязната завеса. Германия се обедини
отново. През 2004 г. и 2007 г. някогашните държави
от Варшавския договор станаха държави-членки на ЕС
и по този начин възстановиха културното и полити-
ческото единство на континента, изкуствено разделен
в продължение на 40 години. Колко успешен проект!
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Информационен бюлетин на НС на

Защо забравихме да се гордеем с него? Защо
допускаме за това изключително по рода си истори-
ческо постижение да се говори лошо?

Дами и господа,
Моят дядо участва в Първата световна война. 20

години по-късно баща ми беше въвлечен във война,
с която престъпният режим на Хитлер възпламени
света. Израснах в град, граничещ с две държави,
където хората трябваше да чакат на дълги опашки на
границата, когато искаха да посетят съседите си в
Белгия и Холандия.  Преодоляхме войната и глада.

Отворихме границите, заклеймихме расизма и омра-
зата към чужденците.

Днес живеем в една свободна, в една отворена
Европа. В една Европа, която може да се гордее
с културното си многообразие.  Нека сега да
възродим  тази Европа за ХХI век. За да бъде тя
и за младото поколение отново обещание за
икономически силна, социално справедлива, сво-
бодна и демократична европейска родина.

Благодаря Ви за вниманието.

Председателят на БСП и президент на ПЕС Сергей
Станишев поздрави Мартин Шулц веднага след избира-
нето му за председател в залата на Европейския
парламент.  Той отбеляза факта, че Шулц спечели
убедително на първи тур при участието на трима канди-
дати. Важно е и това, че той е избран за председател
в решителен за Европейския парламент момент.  Това,
според президента на ПЕС, е доказателство за доверието
в него като политическа фигура и като човек, който
следва ясна линия на демократичност в ЕП и отстоява
социалните ценности и солидарност в ЕС. 

Президентът на ПЕС изрази убеденост, че Мартин
Шулц ще направи ЕП по-видима и работеща за гражда-
ните институция, тъй като тя представлява техните
интереси. Станишев е убеден, че Шулц ще отстоява
общностния метод при взимането на решенията, защото
в особено тежката ситуация на криза, когато той се
пренебрегва, се взимат непрозрачни решения. ПЕС ще
работи в тясно сътрудничество с новия Президент на ЕП
за насърчаване на политики, основани на солидарност,
откритост и дългосрочна икономическа устойчивост

Сергей Станишев напомни, че именно Мартин Шулц
е направил много за интеграцията на България в ЕС -
с ясни принципи и аргументи, точно когато много страни
бяха скептични към българското членство и поставяха

МАРТИН ШУЛЦ Е ПРИЯТЕЛ НА БЪЛГАРИЯ.
ТОЙ ЩЕ БЪДЕ СИЛЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЕП

тежки условия. Председателят на БСП отбеляза още, че
Шулц като председател на Групата на социалистите и
демократите  беше инициатор на две резолюции на ЕП
за Шенген - щом сме изпълнили техническите критерии,
да няма поставяне на нови. Той отбеляза, че Шулц е
наясно и с начина, по който правителството е провело
изборите в България.

Пресцентър на НС на БСП

СТАТУКВОТО НА ДЕСНИЦАТА
В ЕВРОПА БЕШЕ РАЗРУШЕНО

В лицето на Мартин Шулц виждаме алтернативата
на диктата на десните партии в Европа и най-вече онзи
лидер, за когото отдавна мечтаем, заяви евродепутатът
Илияна Йотова. Лидерът, който може да удари с юмрук
по масата и да отстоява правомощията на Европейския
парламент, а оттук и интересите на всички над 500
милиона европейски граждани, които стоят зад него.
Тази тенденция, която в последната година и половина
се утвърждава все повече в Европа, е да бъдат
изтласквани, игнорирани европейските институции, а
решенията в Европа да се вземат под диктата на двама
лидери - канцлера на Германия г-жа Меркел и прези-
дента на Франция г-н Саркози (вече ги наричат Мер-
кози). Тази опасна тенденция трябва да бъде преодо-
ляна и аз смятам, че Мартин Шулц наистина ще се

пребори. Още повече, че той ще има подкрепата и на
Европейската комисия, заявена от г-н Барозу. В
първото си слово Мартин Шулц нееднозначно заяви,
че ще бъде гарант и за социална Европа - нещо, което,
за съжаление, беше забравено и виждате какво се
случи в много страни от ЕС. Ще имаме възможността
да видим един добър екип: председателят на Европей-
ския парламент, който произхожда от средите на
левицата  и президентът на Партията на европейските
социалисти, в лицето на Сергей Станишев. Не само
двама колеги, но и хора, които се познават много
отдавна. Струва ми се, че това е един тандем, от който
ние можем само да спечелим.

Агенция “Фокус”



38

01
12

ÍÀÖÈÎÍÀËÅÍ ÑÚÂÅÒ ÍÀ ÁÑÏ

ÑÚÂÐÅÌÅÍÅÍ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÑÚÂÐÅÌÅÍÅÍ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÑÚÂÐÅÌÅÍÅÍ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÑÚÂÐÅÌÅÍÅÍ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÑÚÂÐÅÌÅÍÅÍ ÏÎÊÀÇÀÒÅË

Излезе от печат ТОМ ТРЕТИ „ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО
ИСТОРИЯ НА СОЦИАЛИЗМА В БЪЛГАРИЯ. ПРЕХОДЪТ”.
Изследването е част от дългосрочен научен проект на
Центъра за исторически и политологически изследвания
с подкрепата на Фондация „Фридрих Еберт”. Той започна
преди повече от три години и е посветен на историята
на социализма в България от края на ХIХ в. до наши
дни. Предишните два тома изследваха историята на
българския социализъм: първият – на периода от
зараждането на социализма през 1891 г. до 1944 г.,
а вторият – на развитието на социалистическата
идея в условията на първата република и на държав-
ния социализъм от септември 1944 г. до неговия край
през ноември 1989 г.

Новият том е проблемно-тематично обвързан с
неимоверно сложната еволюция на лявата идея в
условията на преход към демокрация и пазарна
икономика в България от късната есен на 1989 г.,
та чак до наши дни. (Материалите на авторите,
участващи в настоящия том, са събирани до лятото на
2011 година.) В рамките на изследователската работа
бяха проведени редица кръгли маси, които провокираха
интереса на учени от различни академични институции.
Всяка от серията дискусии разкри нови въпроси и все
още неосветени периоди, събития и личности, предиз-
вика спорове по широк кръг от теми. Съставители на
настоящото издание са Лиляна Канева, Максим Мизов
и Евгений Кандиларов, а редактор на сборника е Таня
Турлакова.

Читателят, който преглежда съдържанието и особе-
но, ако е запознат с предишните два тома, навярно
ще забележи, че съществува известна разлика между
тях и настоящия том. Ако досега публикуваните два
тома са дело само на известни български историци –
представители на авторитетни академични или универ-
ситетски институции, настоящият включва творчески
разработки не само на историци, но и на изтъкнати
български специалисти по политология, право, филосо-
фия, социология, икономика, демография и етнология.
Сред тях са имената на проф. Петър-Емил Митев,
проф. Нора Ананиева, проф. Пенка Найденова, проф.
Георги Карасимеонов, проф. Кръстьо Петков, проф.
Васил Проданов, проф. Искра Баева, проф. Катя
Владимирова, доц. Антоний Тодоров, доц. Мария
Пиргова, доц. Добрин Канев, доц. Начко Радев, доц.
Геновева Михова, доц. Максим Мизов, д-р Борис
Попиванов, д-р Атанас Владиков, д-р Евгений Канди-
ларов. Това вече променя „чисто” историческия профил
на неговото повествование, а също и характера и
спецификата на анализа и на посланията му. Съвсем
естествено е подобна осезаема разлика в профила и
в „материята” на анализа да изисква съответни обяс-
нения какво именно е провокирало или пък е стиму-
лирало един такъв нов подход.

Всъщност подобна разлика в комплектуването на
изследователския колектив бе наложителна поради
характера и особеностите на най-новата ни история
след 10 ноември 1989 г. Това, което се случи през
годините на прехода, няма никаква аналогия или

ИЗСЛЕДВАНИЯ
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ТОМ 3 – ПРЕХОДЪТ

прототип в предшестващата историческа биография на
българската държава. То все още не е минало, още
е наше съвремие, а дори и наша съдба. Затова ние
не сме в състояние съвсем хладнокръвно и безчувст-
вено да го изследваме. Впрочем и преобладаващата
част от сегашните научни изследвания на прехода също
не се е спасила от подобно „проклятие”. Нещо повече,
това близко минало е част от логиката и развоя на
огромни, изключително значими по своите настоящи,
а със сигурност и по своите предстоящи, последици
исторически събития, процеси и тенденции от края на
ХХ и началото на ХХI век. А това вече е едно голямо
предизвикателство пред интелектуалците, които следва
да дадат отговори за станалото.

Случилото се през всичките тези изключително
тежки за българския народ 22 години на преход към
демокрация заслужава едно по-комплексно, при това
и надхвърлящо единствено и само чисто историческия
поглед и анализ, изследователско начинание, а съот-
ветно на това – известни интердисциплинарни научни
изследвания, обяснения и тълкувания. Самата общест-
вена практика, в т.ч. и най-вече управленската поли-
тическа практика остро се нуждаят от един по-крупен
план на проблематизиране и анализиране на преходните
трансформации, от по-мащабен формат на научно пред-
ставяне и интерпретация на случилото се през това
време. Поради тези причини в третия том бяха вклю-
чени представители на различни научни дисциплини,
привърженици на различни теоретико-методологически
подходи и дискурси, които да предложат една по-
панорамна, а и по-разнородна картина на случилото се
в България през изминалите 20 години.

Подобно начинание – да се промени профилът на
досега публикуваните два тома – носи не само повече,
но и по-благоприятни възможности за изследването.
Това  обаче създава известни неудобства, дори и
рискове по отношение на цялостния изглед на тритом-
ника. Така или иначе, поехме този риск с надеждата,
че подобен подход само може да допринесе за едно
по-цялостно и по-качествено оценяване на събитията,
за по-многостранно и по-задълбочено осмисляне на
радикалните трансформации.

Днес може съвсем определено да се каже, че най-
новата история все още не е свършила, тя все още
пулсира. Все още не може да предостави своето
минало на вниманието и делото на изследователите.
Знайно е, че понякога за историческия анализ са
необходими поне няколко десетилетия дистанция от
времето на конкретното събитие, за да може едва
тогава, когато всичко вече е уталожено, а разгореще-
ните страсти са достатъчно заглъхнали или изстинали,
да се пристъпи към един реалистичен, трезв, обективен
и коректен научен анализ, който да реконструира и да
обясни достатъчно вярно случилото се. Но в нашата
историческа действителност да се изчаква подобен
лимит от време реално би означавало да се пропилеят
много шансове и да се подценят и омаловажат значими
събития, които изискват моментен ответ. Професиона-
лен и граждански дълг на българските учени е да
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предложат още сега свои визии и интерпретации за
случилото се през годините на нашия преход, да
погледнат през оптиката на различни научни дисцип-
лини или теории на станалото.

Затова и творческият колектив, реализирал този
том, се нае да понесе своя кръст на научна и
гражданска отговорност, за да лансира своите идеи,
трактовки или тълкувания. Още повече че „битката за
миналото”, за декретирането, но още повече за доми-
нирането на определен тип дискурси за историята –
по-далечната или най-новата – е неотвратима и съще-
ствена част от нашата съвременност. И днес, както и
по времето на държавния социализъм, някои полити-
чески или интелектуални среди всячески се опитват да
наложат като безалтернативни само своите историче-
ски визии, тълкувания за миналото, да „приватизират”
историята. Затова е особено важно изследователите да
се противопоставят на такъв подход, да лансират в
обществеността различни визии и интерпретации за
станалото.

Факт е, че лявата теория е в голям дълг пред
обществото, че е пропуснала много шансове и не
участва адекватно в идейно-теоретическите битки за
миналото, в острите конкуренции между дискурсите за
„истинската история” на прехода, както и най-вече за
времето преди него. Този факт още повече задължава
и трябва да импулсира левите, социално-ангажираните
изследователи.

Искрено се надяваме тритомникът „Изследвания по
история на социализма в България” донякъде да ком-
пенсира редица празноти, пропуски и слабости на левия
прочит.

В настоящия момент анализът на нашата най-нова
история се намира донякъде, метафорично казано, в
крачка с определени събития, процеси или тенденции
в общественото развитие, във все още продължаващи
и незавършени трансформации в държавата. Това об-
стоятелство несъмнено оказва влияние върху естест-
вото и спецификата на  научното описание и на
анализите на всичко, което се е случило през прехода.

От друга страна, това неотвратимо „продължаване”
на историята в нашето време е свързано и с твърде
много исторически тайни за определени събития, които
още не са „изплували на повърхността”, нито са станали
достояние на публичността. Документацията, архивите
за такива събития са в процеси на текущо или дори
на предстоящо създаване. Много от знаковите фигури
на прехода още не са публикували своите мемоари,
не са казали своите „последни думи” за същността и
тайните на прехода. Подобна липса на разработки от
видни политически личности в прехода, които да
предложат на обществеността своите интерпретации за
случилото се в прехода изобщо, или в отделни събития
и сфери, също затруднява учените.

Признак на лош научен вкус би било самонадеяното
твърдение, че вече са изказани окончателните присъди,
че са разгадани последните тайни за прехода. След
известно време сигурно ще се наложи осезателната
потребност историята да се препрочете отново. Това
може да означава само едно-единствено нещо, което
впрочем трябва да се отнася и за настоящия том:
историята, която той предлага, не е завършена, не е
окончателна; тя е същевременно отворена и налагаща
последващи изследвания – дори по същите тези теми
или пък по други, различни от тях изследователски
полета. При всичките условности и трудности обаче
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Нещо повече, настоящият том изследвания по историята на соци-
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анализ на всички сфери от държавния и обществения живот в пост-
комунистическия период на най-новата й история. На настоящия етап
това не само че не е възможно, но то дори сякаш е и закономерно.
Читателят ще забележи, че има – подобно на повествованието и в
предишните два тома – „бели полета”, към които изследователският
анализ не се е насочил и не ги е осветил достатъчно. В текстовете
на някои от авторите на настоящия том присъстват идеи и тези, които
са само загатнати, но са много плодотворни. Подобни идеи и тези
вероятно следва по-нататък – било от самите тези автори, било от други
изследователи – да бъдат далеч по-мащабно и задълбочено изучени и
интерпретирани.

Освен това в третия том има и анализи на конкретни обществени
сфери, които са предмет на дискусии в самата БСП, а различните версии
и аргументи за тяхното научно  тълкувание не са изложени. В това
отношение следващите издания от поредицата „Изследвания по история

на социализма в България” трябва да запълнят тези празноти, като
отстранят подобни пропуски, слабости, едностранчивости или недостатъци.

Както и да се погледне, всичко не може да се постави или разгледа
в един том. Просто защото историята на нашия преход е вече достатъчно
сложна и голяма по обем. Наистина, за всяка история е трудно, а и
отговорно да се говори или пише. Още по-сложно обаче е да се обяснява
и тълкува тази история, която все още диша и живее. А такава е
историческата тъкан, с която борави, към която е адресирал своите
интереси и усилия настоящият том. Това не е оправдание за неговите
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бъдещето на проекта „История на социализма в България”. Убедени сме,
че сложихме началото на амбициозен научен анализ на лявата идея, на
историята и съвременното развитие на левите партии и движения, на ролята
и мястото на БСП в европейското развитие на България. И той трябва
да продължи.

Целият текст на сборника, както и отделните изследвания на авторите
ще бъдат достъпни в интернет страницата на проекта на адрес
www.bgsocialism.eu, където могат да бъдат намерени и предишните два тома
от проекта, а също и  множество допълнителни материали, документи,
снимки и богата библиография по проблемите на социализма в България.
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