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48ият КОНГРЕС НА БСП ИЗБРА
МИХАИЛ МИКОВ
ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ
НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

Заседанието на 48-ия конгрес
на БСП на 27 юли 2014 г. бе
свикано по решение на Националния съвет на БСП на основание чл.
39, т. 1 от Устава на БСП. От
избраните през 2012 г. 846 делегати на конгреса при откриването на
заседанието в зала 1 на Националния дворец на културата се бяха
регистрирали 727 делегати. Сергей
Станишев констатира, че има
необходимото мнозинство и обяви
заседанието на 48-ия конгрес на
2 Българската социалистическа партия за открито. Прозвучаха химнът
на Република България, химнът на
ЕС и Интернационалът.
Първата част на заседанието бе
ръководена от Евгений Узунов,
зам.-председател на НС на БСП.
8 Беше прието предложението на
14 Националния съвет на Българската
социалистическа партия заседани-
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ето да премине при следния
ДНЕВЕН РЕД
1. За участие на БСП в предстоящите извънредни парламентарни избори. Приемане на политически документи.
2. Избор на председател на
Националния съвет на Българската социалистическа партия.
Бяха приети регламентът и ориентировъчната програма за работата на конгреса и налагащите се
промени в ръководните и работните
органи на конгреса. Бе избрана
Комисия по подготовката на политическия документ на заседанието
на 48-ия конгрес на БСП в състав:
Сергей Дмитриевич Станишев –
председател, и членове: Ангел
Петров Найденов, Атанас Тодоров Мерджанов, Бойко Стефанов

ÏÎÊÀÇÀÒÅË

Великов, Борислав Гуцанов Гуцанов, Валери Мирчев Жаблянов,
Ваня Чавдарова Добрева, Велислава Иванова Дърева, Георги Георгиев Пирински, Георги Тодоров Тодоров, Георги Тодоров Божинов,
Донка Иванова Михайлова, Дора
Илиева Янкова, Драгомир Велков
Стойнев, Емил Димитров Райнов,
Емил Страхилов Костадинов,
Емилия Радкова Масларова, Иво
Първанов Атанасов, Илияна Малинова Йотова, Калин Орлинов
Първанов, Калоян Димитров Паргов, Корнелия Петрова Нинова,
Кристиан Иванов Вигенин, Лиляна
Петрова Канева, Рабие Лютвиева
Кьосева, Румен Стоянов Овчаров,
Руси Иванов Статков, Светла
Маринова Бъчварова-Пиралкова,
Чавдар Георгиев Георгиев, Юрий

Стр. 16
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БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
Е ПАРТИЯТА, КОЯТО ИМА СИЛАТА НА ИДЕИТЕ
И ВОЛЯТА ДА ПРЕВРЪЩА ИДЕИТЕ СИ
В РЕАЛНОСТ
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ
председател на НС на БСП
Уважаеми другари делегати,
Уважаеми г-н Министър-председател,
Госпожи и господа министри,
Ваши Превъзходителства,
Уважаеми гости от цялата страна,

ливо. Нека си спомним днес с добро за стъпките,
които извървяхме съвместно. Защото всеки от вас тук,
в тази зала, е отдал много време от живота си и е
положил много усилия в името на успеха на БСП.
Искам с атмосферата и духа на този конгрес, с
всяка дума и позиция да покажем, че сме на нивото
Заставам пред вас със самочувствие и увереност на отговорността, която носим пред другарите ни,
за пътя, който изминахме заедно, и за този пред нас. пред страната и пред хората.
В живота на всеки човек има момент на равносметка,
за оценка на събития и действия, на направеното и
Този конгрес е различен. Той е натоварен с много
на пропуснатото, на постиженията и грешките. Днес очаквания и огромна отговорност. Убеден съм, че
е моят ден за равносметка.
всеки един от делегатите го осъзнава. Знаят го
Спомням си 15 декември 2001 г. Бях на 35. Видимо симпатизантите и активистите на БСП, които очакват
по-слаб, с неоредели и непрошарени коси. Дадохте силен знак за консолидация на партията; нашите 3
ми шанса, огромната привилегия и чест, да застана опоненти, надявайки се да излезем от тук с омраза
начело на Българската социалистическа партия. Бях в сърцата, разединени и слаби. От тона, от работата
повече притеснен, отколкото щастлив в онзи ден. и посланията на конгреса зависи бъдещето на БСП
Заради огромната отговорност пред вас, пред парти- и, без преувеличение, бъдещето на България.
ята, в чиито идеи ме е възпитал моят баща. Заради
Другари, „България цяла сега нази гледа!“ Камеогромната отговорност пред България. Тогава рите на телевизиите, журналистите, гостите на конзавърших своето слово с испанската молитва: „Гос- греса, хората в страната ще очакват решенията, 8
поди, дай ми сили да променя това, което мога. Дай които ще вземем днес. Ще затъне ли партията в 14
ми смирение да приема това, което не мога да раздори след моето оттегляне? Ще загуби ли БСП
променя. И ми дай мъдрост да отлича първото от проевропейското си лице и поведение? Не бягам ли
второто.“
от отговорност и от
Сега, тринадесет
следващите битки,
години по-късно, прооттегляйки се от лимених немалко, но и
дерския пост? И наймного не успях да
вече – кой ще бъде
променя. И, признаследващият предсевам, че ми e трудно
дател на БСП?
да се примиря с поВсички
тези
следното. Има, знавъпроси ще получат
чи, още мъдрост, на
своя отговор днес. Но
която да се уча.
са важни не само
отговорите, а и как
Това е моят поще стигнем до тях.
следен конгрес като
Затова нека с повелидер на БСП. И
дението и решениязатова искам
та си да защитим достойнството на парда погледнем
тията и да покажем,
към пътя, който
че каузата и идеите,
извървяхме
които ни обединяват,
заедно
са в пъти по-силни от
личните амбиции и
Честно. Открито.
битки, които ни разКакто винаги досега.
делят.
Нека за миг забравим за различията
Поех БСП като
помежду ни, за споровете през годините, за отпра- трета политическа сила в парламента, което се случи
вените упреци. За горчивината и болката, които всеки за първи и, надявам се, за последен път в най-новата
от нас е изпитал, когато е бил обвиняван несправед- ни история. Спечелихме заедно три поредни победи
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– местните избори през 2003, после парламентарните
през 2005. Извоювахме втори президентски мандат
през 2006 г. И убеден съм, че ако президентските
избори през 2011 г. бяха честни, то днешният президент и вицепрезидент на страната щяха да се
казват Ивайло Калфин и Стефан Данаилов. (Ръкопляскания.)
Инициирахме национална подписка. Събрахме
заедно над 770 000 подписа в една открита кампания
от врата на врата, от човек на човек, в разговори и
спечелихме първия демократичен референдум в новата история на страната ни – този за АЕЦ „Белене“
– с подкрепа от над 850 000 гласа.
За първи път след промените реализирахме пълен
и успешен управленски мандат за БСП през периода
2005-2009 година. Нещо, с което партия ГЕРБ досега
не може да се похвали. Да, после понесохме тежка
изборна загуба. Но не заради липса на постижения
и резултати от управлението. На причините за това
ще се спра малко по-късно.
Искам да кажа нещо много важно на хората в
България. За постигнатото в политиката трябва да се
съди не по внушения и пропаганда, а по резултатите.
През тези тринадесет години бяхме два пъти в управлението на страната. И доказвахме, че
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на опонентите ни да подменят реалността! Не само
заради нас самите и огромните усилия, които сме
вложили през годините. Преди всичко от уважение
към хората в България.
Спомням си една история от есента на 2011 г. в
община Генерал Тошево, по време на кампанията за
местни избори на един от най-дългогодишните и
авторитетни кметове в България – Димитър Михайлов,
който е и делегат на конгреса. Другарю Михайлов, тук
ли си? (Ръкопляскания.) След срещите и събитията
другарите ми казаха: „Имаме за теб един подарък“.
И ми подадоха 30 отрязани лентички с имената на
обектите в общината, финансирани от нашето предишно правителство. „Трийсет лентички, които нямаше време да отрежеш лично”. Оттогава ги пазя като
скъп спомен, че политиката не се състои само от
кавги и конфликти, а е и уникална възможност да
работиш за хората, да променяш живота им към подобро! Ето ги тези лентички. (Показва лентичките.Ръкопляскания.) На всяка е написан конкретният
обект на общината. Всяка една е дала нещо на хората
в Генерал Тошево.

БСП е партията, която има силата на идеите.
И по-важното – има волята да превръща
идеите си в реалност. Днес няма друга
такава партия в България

Трябва да черпим самочувствие от този факт, да
даваме увереност и перспектива на хората. Защото
8 ние вдигаме доходите и пенсиите! Ние се борим с
14 монополите! Ние увеличаваме фискалните резерви на
страната! Ние водим до растеж икономиката, ние
създаваме работни места! Ние сме партията, която
води страната към напредък! (Ръкопляскания.) Погледнете фактите – те са най-ясното доказателство
за това.
За периода 2005-2009 г. постигнахме рекорден
икономически растеж за страната – над 6%, 360 000
безработни българи намериха работа и перспектива
лично за себе си. Почти двойно увеличихме средната
работна заплата и пенсия, направихме платеното
майчинство 410 дни. В България се родиха близо
20 000 бебета повече в сравнение със следващия
мандат на ГЕРБ. В страната ни влязоха близо 25
млрд. евро чуждестранни инвестиции. Отново рекорд
за България, поставен по време на предишното ни
управление! Докато през мандата на ГЕРБ инвестициите останаха под 7 млрд. евро за целия период. Не
го казвам, за да се хвалим, а защото фактите са найбезспорният критерий за оценка на нашата работа.
Днес вече всеки знае, че приказките за тежкото
наследство, оставено от тройната коалиция, са просто
параван за управленска немощ и некомпетентност.
Един пример. Тройната коалиция остави фискален
резерв от 8,3 млрд. лв., ГЕРБ – едва 2,7 млрд. лв.
Само за последната година, по данни на Министерството на финансите, пак нашето правителство е
увеличило фискалния резерв – оставяме над 8 млрд.
лв. на следващия кабинет.
Така че нека спрем да вярваме на лъжата, че ГЕРБ
управлява по-добре от нас и че „гради“ България.
Защото това просто не е вярно! Нека не позволяваме
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Подобен е нашият принос за повечето общини в
цялата страна. Реновирахме десетки болници; стотици
училища и читалища в страната грейнаха, ремонтирани и обновени със средствата на европейски и
национални фондове. Дори когато говорим за магистралите, които уж са най-големият успех на ГЕРБ,
дори и там сме по-добри от тях! До 2009 г. построихме
133 км магистрали, а те за техния мандат – 111 км.
Не пренебрегваме направеното от тях, но не бива да
позволяваме да се забравя и отрича постигнатото от
нас. Вярно е, на фона на 100-те хиляди фалирали
фирми тогава, поне производството на лентички
разцъфтя. И да – в едно са по-добри от нас – отрязаха
поне толкова километри лентички, колкото километри
магистрали построиха.
Когато правим равносметка и оценяваме участието
ни в управлението през тези 13 години, следва и
въпросът: трябваше ли да поемем отговорността за
страната през 2013-а година? Не беше ли по-лесно
да кажем – избори до дупка! И да чакаме България
да се срине отвъд ръба на отчаянието и тоталната
липса на перспектива за хората?
Другари, струваше ли си да носим цялата отговорност пред хората, без да са ни дали достатъчно на
изборите, заедно с ДПС, след като добре знаем, че
именно заради коалицията с тях платихме цената на
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тежката ни загуба през 2009 г.?
Последната година беше най-трудната от всичките,
които съм преживял в политиката. На изпитание бяха
поставени доверието ми в хората, волята ми, дори
способността ми да отстоявам решенията си докрай.
Убеден съм, че мнозинството от вас са се чувствали
по същия начин. Не беше леко. Но днес, след всички
драматични моменти по време на управлението на
кабинета „Орешарски”, съм убеден, че през май 2013
г., след като получихме доверието на близо 950 000
българи, БСП беше права в търсенето на път отвъд
ГЕРБ и техния политически кошмар. Поставихме
партията в услуга на хората, поемайки голям риск. Но
си заслужаваше. И знаете ли защо вярвам в това?
През януари 2015 г. близо милион български граждани – най-бедните, с най-ниските доходи, ще си
върнат обратно парите, платени за данъци, в размер
на около 400 лева на човек в най-тежкия месец на
годината. Спряхме социалния геноцид – върнахме
швейцарското правило за пенсионерите, дадохме
отново коледни и за пръв път от много години –
великденски добавки. Всяка майка днес получава по
340 (вместо 270) лева за отглеждане на детето си.
Толкова, колкото е и размерът на минималната работна заплата.
Ние започнахме реформите в здравеопазването –
имаме одобрена стратегия от Европейската комисия,
и за първи път са отпуснати 200 милиона евро от
европейските фондове за реформи в болниците и за
спешната помощ. Спасихме от закриване болницата
в Девин – един символ на разрухата на предишното
управление (Rъкопляскания). Вие помните, защото ви
засяга; възстановихме финансирането на общинските
болници в труднодостъпни райони. Всичко това е
подкрепа за хората. В края на 2013 г. правителството
отпусна и още 104 млн. лв. за разплащанията на
задълженията на болниците. Стартира проект по
Публичната инвестиционна програма за електронно
здравеопазване на стойност 12 млн. лв.
Намерихме повече пари за наука и образование.
Увеличихме субсидията на БАН с близо 13 млн. лв.,
а с 21 млн. лв. - субсидията за висшите училища.
Увеличихме и началните учителски заплати. Дадохме
50 млн. лв. повече за средно образование, в сравнение с 2013 г., и още 15 млн. лв. допълнително за
информационни и комуникационни технологии на
средните училища. Близо 600 училища в цялата
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страна ще бъдат ремонтирани и оборудвани. Децата
вече ще имат по един учебник по всеки предмет –
огромно облекчение и за учениците, и за родителите
им. Приехме Закона за професионалното образование, с който въвеждаме дуалната система на обучение.
Това постигнахме в две приоритетни сфери само
за една година, с компетентна работа за хората. Да
продължавам ли? Поведохме борба с монополите и
енергийната мафия. Успяхме повече от година да
запазим цените на електроенергията, за да не товарим домакинствата и да създадем условия за развитие на производството. Отново за пътищата – от
началото на мандата досега са завършени пътни
проекти с обща дължина 1355 км на стойност над 871
млн. лв. В процес на изпълнение са проекти за близо
900 км за 1,4 млрд. лв.
Виждате ли? Това само показва, че въпреки всички трудности и обстоятелства, именно БСП е партията, която случва нещата. И това е голямата разлика
между нас и ГЕРБ. Те управляват, консумирайки
властта и оставеното от нас. Ние изграждаме, те
разрушават. И повярвайте, това не ги прави силна,
а силова партия.
Важно е днес да насочим общественото внимание
към истинските, същностните политически профили на 5
БСП и ГЕРБ като основни опоненти. Защото сме в
навечерието на избори. И още преди хората да са
се произнесли, ГЕРБ вече заявява, че се връща на
власт и ще управлява чрез война и реваншизъм.
Хайде тогава да попитаме – за какво ще използва
и за какво използваше ГЕРБ властта и за какво ние?
Трябва да кажем това на хората в страната днес 8
преди поредната кампания.
14
Нека си отговорим –
искаме ли кошмарът ГЕРБ
да се повтори отново?
Нека всеки българин си зададе този въпрос и
отговори на него и да поеме своята отговорност. Как
се случи така, че една партия, спечелила по-малко
от 40% от гласувалите през 2009 г., на практика
заграби цялата власт в страната за по-малко от 4
години? И защо стана възможно да злоупотребява
с нея, с мълчаливото съгласие на всички институции,
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на почти всички медии и на много от гражданските
организации?
Как стана така, че след 2009 г. държавността беше
разградена, справедливостта беше подменена с полицейщина, с рекет над бизнеса, социален геноцид
и облагодетелстване на тесни олигархични кръгове.
Именно тогава разцъфтя задкулисието. Само че, когато
задкулисието стоеше от дясната страна на Борисов
и управляваше с него, нямаше протести и вувузели
под прозорците на Министерския съвет. Защо? Къде
бяха непримиримите хора с гражданска съвест, критичните медии, борците срещу задкулисието? Нека ви
припомня, че тогава единствените, които имахме
куража и силата да говорим истината, бяхме ние,
БСП! И мога да кажа, че лично аз поех най-яростната
битка с Борисов и ГЕРБ. Заради нормалността, заради демократичните ценности, заради идеята за
социална справедливост.
Това не е упрек към хората с гражданска съвест.
Нито към онези, които протестираха миналото лято
с надеждата и искането, че политиката трябва да
бъде по-прозрачна и по-справедлива. Изпитвам уважение към тях, защото те имаха своите основания.
За съжаление, и техният протест, както почти всичко
в България, беше опорочен, когато под знамената на
морала застанаха платени политически клакьори.

6

Знам, че много хора не ни вярват днес. Заради
грешките, които допуснахме в последната година. И
да, заради случката с Пеевски. Аз нееднократно съм
отговарял на въпроса „Кой?”. И на въпроса защо беше
предложен за председател на ДАНС, без да бягам
от личната си отговорност. Правя стъпка встрани и
8 поисках БСП да има нов лидер, защото не мога да
14 допусна заради мои грешки моята партия да понесе
негативи. Смятам, че така постъпват лидерите. (Ръкопляскания.)
Оттеглям се не защото бягам. Вярвам, че хората
в България могат да простят, ако вземеш грешно
решение. Но няма да простят, ако не вземеш решение. Или ако избягаш от отговорност. Така че, ако
съм грешил – простете ми! (Ръкопляскания.) Нищо,
което съм правил, не е било с лоша мисъл. Нека
намерим сили в себе си и заедно да поискаме прошка
от хората. За да застанем пред тях искрени в намеренията си, пречистени, когато поискаме доверието
им след няколко седмици само за да покажем, че
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въпреки всичко в политиката има морал!
Когато даваме оценката си за последната година
на нашето управление, трябва да кажем и още нещо,
изключително важно за нас като партия. По ирония
на съдбата, именно след началото на протестите
миналото лято, БСП показа сила. Колективно разбрахме, че все пак сме постъпили правилно, нагърбвайки се с управлението. Консолидирахме се и преодоляхме и последния си комплекс от прехода, че винаги
падаме от власт под натиска на улицата. Неочакваните трудности през онези дни ни помогнаха да
отвоюваме сами своя следващ шанс да продължим
мандата на кабинета „Орешарски“. Трябваше така да
работим - и в правителството, и в парламента, и в
местната власт, че да заслужаваме доверие отново
и отново. Всеки ден. С политиките в управлението си,
с резултатите от него. И хората в тази зала най-добре
знаем какви извънмерни усилия ни костваше това.
Двадесет и четири години БСП беше партията на
компромисите. В зората на демокрацията взехме това
решение, тази посока и въпреки огромната цена, го
спазвахме. В името на народа си, в името на националната кауза, съгласие, за доброто на България.
Нашите партийни другари преглътнаха НАТО, когато
всички знаехме, че приоритет е членството в Европейския съюз, в името на съгласието и стабилността
на страната. Жертвахме хора, съдби, цели поколения
партийни дейци и активисти, дори и част от националната си сигурност с „Оня списък“ на българските
разузнавачи, както и с Комисията по досиетата.
Зачеркнахме съдбата на хората от разузнаването –
офицери, дипломати, български професори и учени,
работили единствено и само в името на България.
Преживяхме загуба на кадри, доверие, престиж при
връщането на мандата на 4 февруари 1997 г., пак в
името на общонационалните интереси, за да се спре
сценарият на разпад и унищожение. Не потърсихме
отговорност яростно и категорично срещу разграбването на държавата чрез приватизацията, за да не се
разделя обществото и да не ставаме източник на
омраза и политическа дестабилизация.
Приехме компромиса на коалиционното управление, за да можем да изпълним поне част от крайно
необходимите – на хората – социални политики.
Поехме отговорността за второ коалиционно управление в името на държавността, защитата на свободата
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и демокрацията, защото продължаването на управлението на Борисов и Цветанов беше пагубно за икономиката, за работата и доходите, за свободата, за
правата и дори (без да преувеличавам), за живота на
всеки един българин. И точно тази година на управление с мандата на БСП доведе до прекрачване на
границите на търпението, толерантността и разбирането за компромис в политиката.
Не, не искаме властта на такава цена. Отказваме
и няма да правим повече компромиси в управлението,
които са безпринципни. Недопустимо е да продължаваме да губим хора, да жертваме политиките и
идеалите си, да отстъпваме от изконните си леви
ценности. Не можем, не искаме и не допуснахме зад
мандата и отговорността на БСП за управлението на
страната то да бъде завладяно от други политически
сили и интереси.
Невъзможно е някой да си въобразява, че ще
завладява цели отрасли на икономиката, ще се настанява в съдебната система и сигурността на държавата, а ние ще си затваряме очите само и само да
останем на власт! Няма как да се мисли дори, че БСП
е толкова политически сляпа и държавнически безотговорна. На това сложихме край с решението за
предсрочни избори. И нека го кажем много ясно –
няма как БСП, партията мандатоносител, да приема
ултиматуми и хронограми за живота на излъченото
от нея правителство. Няма как да се формулират
приоритети в управлението без знанието и подкрепата на мандатоносителя. И това са елементарни, общовалидни в целия свят правила и принципи. Спазването им е аксиома в политиката и който не го
разбира, е загубил чувството за реалност. А това
винаги подвежда.
БСП е доказала, че е коректен партньор в управлението и уважава приоритетите и легитимните интереси на тези, с които сме заедно. През изминалата
година видяхме, че ДПС са силни партньори в политическите битки, които водехме съвместно. Но уважението към вижданията и интересите на другия трябва
да е взаимно.
БСП никога няма да допусне прекомерното разширяване във властта, извън рамките на даденото от
избирателите. Както за партньорите си, така и за себе
си. Това е основно различие между БСП, ГЕРБ и ДПС.
Защото, за разлика от всички други претенденти за
властта, ние сме единствената партия, която не
преяжда с власт. Затова, дори да излезем в опозиция,
ще получим доверието на хората отново. Както в
медицината полезността се определя от съотношението между отровата и лекарството, така и в политиката всичко е въпрос на мярка. Много лесно се губи
тази мярка.
Като се връщам назад през всичките тези 24
години, си мисля, че за всеки компромис партията
имаше ясни и важни политически, партийни и държавнически аргументи. Но съм убеден, че
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Правителството на г-н Орешарски направи много,
в това число и под натиска на БСП, и дори с
подкрепата на коалиционния ни партньор в първите
10 месеца на управлението. Беше трудно, както вече
казах. Но ние откровено заявихме още в предизборната кампания, че няма да е лесно. Колкото повече
постигахме, толкова по-сигурни ставаха всички – и
наши приятели и партньори, и наши опоненти, че ще
приемем, ще преглътнем трудности, интереси, желания и действия, за да продължим да изпълняваме
обещаното пред хората. А оттук до убедеността, че
могат да направят каквото си искат и то да мине –
особено след резултатите от евроизборите – остана
една крачка. Крачката, създаваща ситуация, в която
публично БСП да е управляваща партия, а тайно, зад
гърба й, властта да се поема от други субекти. На
нашето предложение за ясни правила, споразумение
и конкретно разпределение на отговорността спрямо
реалната власт на партньорите в коалицията беше
отказано ясно и категорично и през медиите - чрез
определяне на времеви хоризонт за живота на правителството.
Оттук нататък ще управляваме с други партии само
и единствено, ако това е необходимо в името на
националните интереси, след широко допитване в
партията и при ясно заявени и разбрани от обществото споразумения с партньорите. (Ръкопляскания.) 7
Затова днес БСП отказва да е партията, която е
длъжна и все за нещо трябва да се оправдава. Не
ние ограбихме и унищожихме българската икономика
и селско стопанство, не ние източихме българското
здравеопазване. Не ние докарахме науката и образованието до ситуацията на подчинение пред отявлената безпросветност и безхаберието на некадърни, но 8
алчни „калинки“.
14
И нека да е ясно: ако БСП не спечели следващите
избори, промяна в България ще има, но от ГЕРБ в познатата посока. Чрез война и реваншизъм, затягане на коланите, социален геноцид и полицейщина.
Това е истината. Нямайте съмнение в това. Камък
върху камък няма да остане от направеното през
управлението ни през последната година. Не губете
кураж от това. Напротив, почерпете кураж! Те нищо
не могат да предложат на страната. Няма да подобрят
живота на хората. Ще увеличат цените на тока, ще
спрат енергийните проекти, ще пълнят джобовете на
ЕРП-тата и монополите. Още през декември пенсионерите сигурно ще останат без коледни пенсии, ще
спре увеличаването на минималната работна заплата,
ще секнат увеличенията на добавките за майките и
децата.

За тези много години в политиката искам да ви
кажа какво е тя за мен. „В политиката съм заради
конфликта между доброто и злото, но вярвам, че
накрая доброто ще възтържествува“, твърди Тачър.
Наречете ме мечтател, но и аз вярвам в същото.
Имам една мечта, която не успях да постигна като
лидер на партията. И това е да видя самостоятелно
управление на БСП. (Ръкопляскания.) Да видя Бългане може само и единствено БСП
рия променена и обновена след поне два мандата
да плаща цената на политическото съгласие
истински ляво, социално управление, без коалиционв името на националните приоритети и каузи
ни компромиси. Аз по-добре от всеки друг знам колко
Не и с цената на разпада и унищожението на трудно постижимо е това. Но е единствено верният
собственото й влияние, сила, хора, доверие, не и с път не само за БСП, но и за България.
Докато БСП няма увереността да поиска да управцената на съдбата на партията.
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В предстоящата кампания ще сме изправени срелява самостоятелно, няма да имаме достатъчно подкрепа. (Ръкопляскания.) Затова нека да имаме само- щу силни и арогантни противници, които вече са
опиянени от мириса на властта. Ще ни обвиняват във
чувствие и да си поставяме високи цели. Трябва
всички грехове – реални и измислени. Ще бъдем
залети от див популизъм и лъжи. Единственото прода кажем ясно на хората –
тиводействие е нашето единодействие, самочувствидайте ни силата да направим България
ето и разговорът с хората, с всички политически и
справедлива и социална страна
обществени сили, които разбират пред каква заплаха
без да се налага да правим повече компромиси. На е изправена България. Длъжни сме
България й трябва силно управление, основано на
да отворим очите на обществото
силна държава, чрез силни институции и действена
и да изкрещим: „Събудете се!
демокрация.
На 5 октомври ни предстоят извънредни парламентарни избори. Важно е да кажем – БСП не влиза в Готвят ви повече от същото, което преживяхте 4
следващите избори като победена партия. Така ли е? години! Не позволявайте да опропастят страната и
(Ръкопляскания.) Ние нямаме управленски провал. живота ви!“
Не сме сами! Убеден съм, че огромна част от
Нито на политиките. Нито в икономически или социален план. Нито по времето на тройната коалиция, хората в България не желаят да преживеят отново
един още по-арогантен вариант на това, от което с
нито за последната година на управлението.
Нещо повече. През изминалите седмици именно мъчения, като след болест, след плен, една година
БСП се противопостави категорично и надделя над обществото се лекува и плаща висока цена. Именно
повторението на сценария от 1996 г. - в името на хората са наш основен съюзник в предстоящата
политически и икономически интереси страната да кампания!
бъде хвърлена с цялостна финансова, икономическа
Вие знаете, че въпреки призивите на моите опои социална криза чрез въвеждането на т. нар. банкова
ваканция. Само и само един човек да се върне на ненти в партията, този конгрес и изборът на нов
8 власт на бял кон и да обясни, че хората не бива да председател нямаше да се състоят, ако аз не го бях
очакват нищо заради наследената „разруха“. Искрено предизвикал. Направих го, защото прецених, че е поискам да благодаря на всички наши представители и доброто за нашата кауза.
експерти, с които в продължение на две седмици в
Искам да кажа и моето виждане за бъдещето на
десетки срещи и обсъждания с БНБ, правителството,
Асоциацията на банките, политически сили, не допус- Коалиция за България. За 14 години, откакто е
създадена, тя изигра важна роля за излизането на
нахме това! (Ръкопляскания.)
8
По същата причина се противопоставяме катего- БСП от изолация, за консолидация на левите и
14 рично на актуализация на бюджета и нови милиардни патриотичните сили. Но всички усещаме, че с времето
заеми! (Ръкопляскания.) Само преди една година и силата, и зарядът й се поизтощиха. А противорепрезидентът Плевнелиев наложи вето на актуализа- чията в местните избори нанесоха много рани в
цията на бюджета, внесен от правителството на г-н отношенията по общини. Днес коалицията се нуждае
Орешарски, когато приходната част изоставаше с над от преосмисляне, от нов прочит, от ново съдържание
1 милиард. Днес цяла България е свидетел, че и енергия и отваряне към гражданското общество.
Ще ви призная. Нашата партия е толкова голям и
„уйдурмата“ между него, ГЕРБ и ДПС е новата политическа реалност. (Ръкопляскания.) Под маската на сложен организъм, политическите ни битки с опонензагриженост за „национални интереси” още преди тите са толкова много, че като лидер на БСП не ми
парламентарните избори вече наднича новото управ- достигаха време и сили да работя повече за привлиляващо мнозинство. Единственият резултат ще бъдат чане на нови обществени съюзници – национални,
изчезнали милиарди от джоба на данъкоплатците, регионални и секторни – от политически партии, през
движения, до неправителствени и браншови органикоито някой ще „усвои“.
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зации. И мога да ви уверя, че със същия проблем ще
се сблъска всеки председател на БСП. Да не говорим
за това, че ние така и не сме преодолели старото
си заболяване за капсулиране, самодостатъчност и
отхвърляне като досадна конкуренция на потенциала
на безброй наши симпатизанти и хора, които желаят
да бъдат с нас, които отблъскваме и държим извън
и встрани.
Преди една седмица, на заседанието на националното ръководство на Младежкото обединение ми
разказаха как в една от морските ни общини на
предишните местни избори сме загубили тежко от
кандидат, който няколко години е бил отхвърлян от
нас и накрая е отишъл в ГЕРБ. Ето това трябва да
променим!
Затова, ако получа мандат от вас и от Националния съвет, съм готов да вложа много повече от моя
опит и знания за работата във и с Коалицията за
засилването на нейния обществен, експертен, управленски потенциал и за постигането на максимален
резултат на изборите. Знам, че някои ще кажат: „Ето,
Станишев иска да бъде началник на новия председател, да му е чадър и да го командва!“ Ръководил
съм достатъчно и партията, и държавата. И моето
дълбоко разбиране е, че никой не бива и не може
да бъде настойник на лидера на БСП. Партията не
е резервоар на гласове за политическите амбиции на
когото и да било. Но съм напълно наясно, че в
умовете на някои съпротивата за тази идея е именно
да се пази тази позиция за някой друг и точно с
такава цел!
Няма как да подмина и болезнената за всички нас
тема – АБВ. Тя е една от основните причини за
загубата ни на европейските избори. Лидерите на
АБВ, които дадоха заявка за поне трима евродепутати
и съобщиха, че ще бъдат феномен на евроизборите,
бяха наказани за разкола, който създадоха в левицата, като получиха едва 90 хиляди гласа. Но и ние
сме наказани. Много наши симпатизанти бяха разколебани, огорчени, объркани и просто не излязоха да
гласуват. Хората не разбраха политическия характер
на нашите различия – идейни и за ролята на БСП
– и продължават да мислят, че става дума за някаква
лична разпра между Станишев и Първанов, за някакво личностно съперничество.
Днес АБВ са друга политическа партия. За мен
нейният идеен профил не е ясен – хем са социалде-
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мократи, хем казват „няма ляво, няма дясно“. Направиха заявка за „президентска република“, което в
нашата политическа действителност винаги ще избие
към авторитаризъм. Очертават се като наш конкурент
и на предстоящите избори, защото всичките им уверения как ще разширят пространството на левицата
доведоха в крайна сметка до нейното отслабване и
обслужиха нашите опоненти.
Но смятам, че ние като силна партия, в името на
България, трябва да сме готови за разговор с АБВ
за противопоставяне на ГЕРБ, (ръкопляскания), ако
техните декларации и намерения са били искрени, но
при две ясни условия. Първо, стига са градили своя
образ на гърба и за сметка на БСП – и в говоренето
и в действията! И второ, не може друга партия да се
опитва да налага дневния ред, политиките и решенията, та чак и кадровите въпроси на БСП! В името
на обща кауза аз лично съм готов да загърбя и
личните обиди, и нападките, и раните, които бяха
нанесени.
През последните три години имам уникалната
възможност, наред с лидерството на БСП, да съм
начело и на семейството на европейските социалдемократи. Да ви кажа честно, нито БСП, нито България
използва достатъчно факта, че в мое лице има
българин на най-висока изборна позиция в европей- 9
ския политически живот. Нещо повече, балканските
ни политически нрави разцъфтяха бурно и се насочиха към Европа и по мой адрес, виждайки в тази
моя позиция заплаха за своите интереси. Добре знам
и политиците, и институциите, и икономическите и
медийните кръгове, които неуморно работят срещу
мен и в Европа. Носех отговорността на двете позиции 8
в името на това БСП да извлече максимален поли- 14
тически дивидент, което поне засега не се случи.
Днес и Партията на европейските социалисти е
изправена пред нови предизвикателства. Не постигнахме победа на европейските избори. ЕНП загуби 50
евродепутати, но остана първа политическа сила. ПЕС
запази, но не разшири позиции. Не бяхме припознати
като достатъчно ясна, категорична алтернатива на
десницата и протестният вот отиде към антиевропейските, националистическите и други партии. А бяхме
много близо до целта, която си поставихме.
Ако всяка партия от нашето семейство беше
спечелила по един или два мандата повече, днес
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перспективата пред Европа щеше да е различна и
нямаше да се налага да правим „голяма коалиция
начело с ЕНП“. И президентът на Европейската комисия щеше да се казва Мартин Шулц. Само тук, в
България, нашият общ кандидат и президент на
Европейския парламент загуби поне един мандат
заради АБВ. А има много други страни.
Днес трябва да подготвим нов дневен ред, цели и
задачи пред европейските социалисти за следващите
5 години. Това ще бъде основната тема на предстоящия редовен конгрес на ПЕС през следващата
година. Искам да заявя първо пред вас, че имам
намерението да се кандидатирам за лидер на европейските социалисти и се надявам моята партия да
е първата, която ще излъчи и подкрепи кандидатурата
ми. (Ръкопляскания.)
Макар и продължила само три седмици, лидерската битка беше доста оспорвана.
Гордея се, че БСП е единствената
партия в България, в която има нормални,
демократични процеси за избор на лидер
Гордея се, че има толкова много достойни номинации
за председател, че амбицията да ме наследят имат
10 хора с качества и перспектива. Това е заслуга на
партията. (Ръкопляскания.) Но го приемам и като
частична оценка за кадровата политика на ръководството, дало възможност за развитието на тези хора.
Неслучайно е казано, че „функцията на лидерството
е да се произвеждат повече лидери, а не повече
последователи“. Ако се съди по това, че към вчерашна
8 дата имаше 29 кандидати за председател на БСП, с
14 това задължение като лидер съм се справил доста
добре. (Ръкопляскания.) Искрено вярвам, че тези,
които след малко ще се изправят пред нас, гледат
на тази заявка преди всичко като на отговорност –
и пред партията, и пред България! Надявам се, че
осъзнават колко жертви – те лично, техните семейства – трябва да направят в името на каузата ни и
на какъв безмилостен огън и очерняне ще бъдат
подложени от чужди, и, за съжаление, от свои.
Не мога да скрия разочарованието си обаче от
факта, че имаше опити за кампания на гърба и за
сметка на авторитета на БСП. В публичното и вътрешнопартийното говорене и действия бяха преминати
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граници, които не бива да се преминават. Не и в БСП!
Никой няма право на това!
И надявам се, няма да чуем от претендентите за
лидерския пост днес и от техните поддръжници думи,
които не подхождат на БСП. Първото задължение на
лидерите е да обединяват, а не да разделят. И спирам
дотук. Убеден съм, че партията има необходимите
сетива да даде своята правилна оценка и да направи
своя верен избор. Очаквам от всеки от кандидатите
ясно да декларира, че ще приеме избора на конгреса
и ще работи за партията, за новия лидер и за
предстоящата кампания и няма да води пунически
войни в очакване на 5 октомври.
БСП е най-сложната политическа организация в
България. И признавам, че през всичките тези години
съм се опитвал да запазя нейната сложност и многоликост. Винаги съм приемал да ме критикуват, че
съм слаб и нерешителен. И знаете ли защо го правех?
Защото категорично вярвам в едно: опитите БСП да
бъде превърната в лидерска партия са най-прекият
и кратък път да поставим точка на над 120-годишната
си история. (Ръкопляскания.)
За мен силата на един лидер не е в това да се
заобикаля с клакьори или привърженици, а да има
самочувствие и авторитет сред силните личности, с
които работи. И затова съм щастлив, че съм дал път
на много хора и че не съм казал лоша дума за никого.
Изкушението на съвременния политически процес,
възможностите, които дава светлината на прожекторите, измамната илюзия за придобиването на власт
и влияние вън и независимо от собствената си партия
са само част от причините, пораждащи властови
битки и амбиции за постове вътре в нашата партия.
Трябва да признаем, че това силно ограничава качествата и професионализма в БСП. Защото битката за
самоусъвършенстване и професионално израстване
все повече се свежда до докопване до определено
организационно ниво, което гарантира влизане в
листи или в управленски структури. Оттам нататък
някои започват да се чувстват велики и да приемат
постигнатото като дължащо им се. И партията се
напълни с хора, които докато сме в опозиция, нито
чуваме, нито виждаме, но щом се зададе властта,
превръщат коридорите на „Позитано“ в многолюдно
тържище.
И това е моят втори завет към бъдещия лидер.
Дълбока промяна е нужна в кадровия подбор на
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партията. Трябва
да се върнем не само към ценностите,
но и да стъпим на утвърдените европейски
норми за модерното партийно строителство
Първо и основно правило при подбора на кадри е:
научи се да даваш – на БСП и на обществото. Чак
след това можеш да разбереш каква е отговорността,
когато партията и обществото започнат да ти дават
доверие и власт. Иначе ще продължим да сме свидетели на политически кариери и биографии на хора,
на които им е трудно да понесат властта, защото тя
е огромно изпитание за всяка личност.
Много често, когато пишем анализи за едни или
други избори, основната мъка на партията е, че
нямаме медийно влияние и присъствие. Основните
критики са към комуникационната ни политика. Така
ли е? Да.
Другари, аз имам една основна критика: за каква
комуникационна политика говорим, след като множество наши представители плещят каквото им хрумне
в медиите и се опияняват от това. Помпат личен
рейтинг за сметка на БСП, защото основното им
достойнство е да казват, че не са съгласни с ръководството. Имам чувството, че някои от тях само
чакат да вземем някакво решение, каквото и да било,
за да хукнат да се разграничават в медиите, защото
с нищо друго не са интересни.
Все по-трудно се лишаваме от собствения си
комфорт, за да отидем при хората. И всеки ден да
водим разговор с тях, да обясняваме какво и защо
сме направили; да чуем какво очакват от нас, да
решаваме конкретни техни проблеми. Видях го лично
с очите си, когато започнахме събирането на подписи
за референдума. Колко трудно ни беше да излезем
на улицата. Бяхме загубили този инстинкт, това умение.
Тогава, когато сме го правили, и както вече споделих,
основен пример е референдумът, тогава сме печелили и доверие, и избори с конкретни резултати. Не
успях да го превърна в ежедневна практика. Това е
проблемът, а не дали имаме собствени медии и
достатъчно медийно влияние. Въпреки че не подценявам тази тема.
Политическият процес в България е сведен до
сделки вместо правила. И дори когато спазваш правилата, хората те подозират в сделка. Единственото
средство да не допуснем това да завладее и БСП,
не е затварянето й, не е изолацията от всички, които
не са партийни членове. Партийната принадлежност
не е панацея за успеха на БСП. Отварянето на всяка
организация към хората минава и през мотивирането
им да дойдат при нас. През преодоляването на страха
у някои наши партийни другари от новите, различно
мислещите, спорещите.
Промяната и енергията най-често свързваме с
новите лица и с младите хора. Няма да забравя една
среща с наши младежи в Пловдив през есента на
2009 г., в много трудно време за БСП, тежко бити
на избори. Тогава един от тях ми каза: „Другарю
Станишев, за Вашия мандат Вие осигурихте милиарди
за вдигане на пенсиите, само за коледни надбавки
дадохте 800 млн. лева, а пенсионерите, в немалка
част, гласуваха за ГЕРБ. Но не обърнахте достатъчно
внимание на младите хора и техните проблеми.“
Другарю Гергов, помниш ли този разговор в Пловдив?
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Тогава, след много години вътрешни борби, създадохме сериозна младежка организация. Тя наистина
е част от партията и е опора във всяка политика и
кампания, особено в интерес на младите хора, с
инициативата „Младежка заетост”, с нашите законодателни промени, които направихме, с подкрепата на
неправителствените организации в тези сектори. Но
има още много работа по формирането на младите
като мислещи и действащи леви хора.
Чувал съм за себе си различни обвинения, в това
число, че вземам еднолични решения, но пък същевременно съм прекалено толерантен и мек. Струва си
да напомня, че без моята решимост партията едва
ли би приела задължителните квоти за жени и младежи във всеки един ръководен орган. А мнозина от
кандидатите за лидер днес нямаше да имат този
шанс, ако не ги налагах като фигури в партията.
Ще си позволя да дам един съвет на бъдещия
председател, в дух на самокритичност. Твърде често
съм прощавал – и тежки грешки, и поведение, което
руши авторитета и доверието в БСП. Искам новият
председател, който и да е, да дава шанс, перспектива,
път напред, на кадрите в партията, както винаги съм
правил аз, но също така категорично да търси отговорност и решително да не подминава всеки и всичко,
което вреди на партията, на нейния авторитет.
И не на последно място,
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промяна в БСП ще има само тогава,
когато върнем силата на политическия дебат
и аргументи в организационния живот
на партията
Трябва да преодолеем комплекса си за вина. Той ни 8
превръща в партия на носталгията. Докато не пре- 14
одолеем този комплекс, ще се държим и ще поемаме
отговорност като партия от бъдещето, но ще се
чувстваме като партия от миналото. Да направим тази
крачка с оптимизъм за бъдещето!
Нашата партия е жива над 120 години единствено
защото винаги се е променяла с духа на епохата, но
не е изневерявала на нашите идеали! Днес ще
изпълня още едно задължение. Преди няколко години
получих един скъп подарък от наш ветеран - красив
джобен часовник. Ето го (показва часовника). Той ми
каза: „Подарявам ви го като лидер на БСП, за да
помните винаги завета на Левски: „Времето е в нас
и ние сме във времето!“ И партията винаги да е в крак
с времето!“ Днес ще предам този часовник на новия
лидер на БСП със същото пожелание. (Ръкопляскания.)
Тръгвам си от лидерството на БСП много богат!
Богат с доверието и обичта на огромен брой хора.
(Ръкопляскания.) Най-скъпите неща, които съм получавал, са били от наши симпатизанти, плетени с
много търпение и любов шалчета, шапки, елечета,
терлички – дарове за моите деца! (Весело оживление.) Какво се смеете? Това е много скъпо! Тези
изрази на любов дават сили да се преодолява всяко
злословие – външно, вътрешно и медийно.
Искам да благодаря за доверието на всеки един
от милионите българи, които през тези тринадесет
години са ни давали доверие, нещо безценно – на
БСП като партия, на мен – като неин лидер. Искам
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да благодаря за честта и възможността, която ми
дадохтe, да бъда премиерът, в чийто мандат България
влезе в Европейския съюз! (Ръкопляскания.)
Искам да благодаря на всеки един от активистите
на БСП! На всяка организация. Заедно сме се срещали и разговаряли със стотици хиляди българи в
безброй кампании – в жега и студ. Много от тях
никога няма да забравя!
И днес помня закриването на кампанията в Бургас
през юни 2005 г. Тук ли си, другарю Пантелеев? Ето
го, от Бургаската делегация. В Летния театър, на
открито, под силен дъжд, близо две хиляди пяхме
любимите песни на бургазлии! Мокри до кости, но
щастливи.
Другарю Божинов, другарю Дамяновски, Цвети,
врачанската делегация, тук ли сте? (Ръкопляскания.)
Помните ли онази Околчица, където заедно с хората
от похода по стъпките на Ботев пак бяхме залети от
дъжд, но никой не се скри?! Помните ли го? И аз го
помня.
Няма как с Дора Янкова да забравим и разговора
с хиляди хора на площада на Неделино през последната кампания, в Смолянския регион. (Ръкопляскания.) Няма как да забравим и песента, която ни
изпяха, и честния разговор, и тяхната родопска,
широка, искрена благодарност, че нашата власт им
12 помага да решават конкретни проблеми – за двете
детски градини, в които ходят стотици деца, за
жизненоважния път към Златоград. Мога да разказвам много такива истории и съм безкрайно благодарен на всички вас, че сме ги преживели заедно!
(Ръкопляскания.)
Искам да благодаря на десетките наши активисти,
8 които работят в централата на „Позитано“, че с
14 ежедневния си труд помагат на този огромен организъм – социалистическата партия – да работи като
национална политическа сила!
Благодаря на всички мои другари, които през тези
13 години са били в ръководството на партията и са
носели и носят отговорност за развитието на БСП!
Имали сме много дискусии, спорове, различия, но
водещото в тях винаги е било кое е доброто за
България и за БСП. И специално на Катя Николова,
която е „вечният двигател” на „Позитано“, и зад кадър
е движещата сила на всяка наша кампания. Всеки го
знае.
Благодаря на нашите депутати през тези години.
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Всеки от тях има своя принос към нашите победи и
пътя, който извървяхме заедно. Всеки един е дал
своите жертви. Стресът, агресията, изпитанията, които преодолявахме, имат своята цена. Не един и
двама ни напуснаха. Лека им пръст! Помним!
Благодарен съм на нашите кметове и общински
съветници – стожерът, опората, изворът на сила и
самочувствие на партията през всичките тези години.
Вие сте най-близко до грижите на хората и чрез
вашите усилия те разбират, че ние сме партията,
работеща за тях.
Благодаря на моето семейство! За подкрепата,
разбирането и търпението! За това, че сте винаги до
мен в радости и в несгоди!
Пътят, който извървяхме заедно не беше лек. Но
от изпитанията излязохме по-силни. Отстояхме принципите си. Не предадохме партията, страната си. Нека
всеки от вас да знае и да има самочувствието:
работихме и работим всеотдайно за България. Така
ли е? (Ръкопляскания.)
Искам специално да благодаря на един човек,
който за мен винаги е бил и остава символ на
чистотата на лявата идея. Това е Стефан Данаилов!
Ламбо! (Ръкопляскания.) Убеден съм, че сега ни
гледа, сутринта разговарях с него. За съжаление, в
този момент, днес, не може, няма как да бъде сред
нас, но дълбоко преживява всичко, което се случва
с БСП и не се е отказал от своята вяра. Той е светла
душа, романтик, идеалист, мой учител. От него съм
черпил сили. Изпитвам нескрито възхищение. Голям
другар, с голямо „ляво“ сърце, който е вдъхновение
и надежда и в най-тежките моменти!
Нека помечтаем заедно. Преди малко го гледахме
в краткия филм за тези 13 години. Нека направим
България такава, каквато той мечтае да я види, за
каквато винаги е работил! Изпълнена с любов, доброта и разбиране. Човечна. Усмихната. В която приятелството е ценност. Където успехът идва, защото
се трудиш и си отдаден на каузата си. България, в
която хората, които можем да направим нещо за
страната си, сме все още повече!
Да живее България!
(Продължителни ръкопляскания. Всички стават.
Сергей Станишев получава букет цветя, слиза
между делегатите, които го поздравяват.)
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РЕЗОЛЮЦИЯ
НА ЗАСЕДАНИЕТО НА 48ия КОНГРЕС
НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
27 юли 2014 г.
България отново е пред избори. За това кой ще
управлява и представлява националните интереси. За
държава, която отстоява интересите на мнозинството
български граждани или обслужва едно привилегировано малцинство.
През последната година управлението, подкрепяно
от БСП, постигна полезни за България и за нашите
избиратели резултати.
В изключително трудна обстановка – протести,
парламентарен бойкот от ГЕРБ, противопоставяне от
страна на президента – правителството и Парламентарната група на Коалиция за България предприеха
редица необходими социални и стабилизационни
мерки.
Постигнахме „социално размразяване” на средствата: за майчинство, за учениците и пенсионерите. За
първи път от години не се допусна увеличаване на
цената на електроенергията. Направихме промени,
които да защитят потребителите от монополите.
Създадохме правила, които са в полза на кредитополучателите.
Платиха се дължими на бизнеса средства. Налице
са първите стъпки на икономическо възстановяване.
Разкриха се около 40 000 работни места. За две трети
от българските общини публичната инвестиционна

програма осигури средства за реализация на важни
за хората проекти за улици, пътища, социални заведения, спортни бази.
Въпреки това несправедливостта, неравенството,
бедността и демографският срив продължават да
поставят на изпитание бъдещето на българската нация.
Те разкъсват социалната тъкан на обществото, пораждат противопоставяне и песимизъм. Водят до
отказ от колективно действие и критично намаляват
доверието към партиите и държавните институции.
Обещахме да върнем България на хората. Да,
спряхме авторитарното управление на ГЕРБ, но държавата остана заложник на корпоративната власт, на
която не се противопоставихме решително.
Обещахме реиндустриализация, но малко са практическите резултати. По-настойчиво трябва да отстояваме обществените интереси при изпълнението на
приватизационните и концесионните договори.
Здравеопазването и образованието не дадоха на
хората по-справедлив достъп и по-високо качество.
Действията на влиятелни политико-икономически
групи предизвикаха сътресения в банковата система.
Вследствие на решаващата намеса на БСП и на
правителството обаче не се допусна срив на банките,
загуба на спестяванията на гражданите и поставяне

ДОКЛАД ПО ПРОЕКТА ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
Сергей Станишев
Искам да представя проект на Резолюция на
48-ия конгрес на Българската социалистическа
партия. Тя беше работена в продължение на няколко седмици от създадена от Националния съвет
работна комисия по подготовка на нашите предизборни документи. Резултатът от продукта е пред
вас за дискусия.
Най-важният въпрос, който предстои да се реши
от българските граждани на тези избори, е за това
каква държава всъщност искаме. Държава, която
отстоява интересите на мнозинството на българските граждани, или обслужва едно тяснопривилигировано малцинство? Наше задължение е да направим
такава кампания в следващите седмици, че хората
да осъзнаят, че именно БСП е партията, която
работи за мнозинството хора в България.
В Резолюцията накратко се дава отново оценка
на последната година от управлението, подкрепено
от БСП. Защото това управление постигна полезни
за България и за нашите избиратели резултати. В
безпрецедентно трудна обстановка - с протести,
деструкции и парламентарен бойкот от страна на
ГЕРБ, противопоставяне от страна на президентската институция, ние предприехме изключително
полезни и важни стъпки, които вече споменах в
Политическия доклад и мисля, че не е нужно да

ги повтарям, въпреки че те са базата, основата на
свършеното от нас за тази една година, за да
искаме доверието от хората, да продължим по този
път и да направим повече.
В Резолюцията има важни политически оценки,
в т. ч., че ние спряхме авторитарното управление
на ГЕРБ, но държавата остана заложник на корпоративната власт, на която не се противопоставихме достатъчно решително. Направихме първи стъпки
в областта на реиндустриализацията, но те са
недостатъчно резултатни. Направихме важни стъпки
и в образованието, и в здравеопазването, но също
не всичко успяхме да свършим. И тука има действително няколко фактора, които трябва да се отчетат и са отчетени.
Единият фактор е време, другият е компромисният характер на правителството само по себе си
и редица други обстоятелства, в т. ч. и наши грешки
и слабости. Но наред с това не можем да премълчим,
че ние не разполагахме с необходимата политическа подкрепа и не подкрепихме достатъчно настойчиво това, което трябваше да направим, за да
мобилизираме такава подкрепа.
Има важна оценка и за нашите отношения с
Движението за права и свободи, на които също
моля да обърнете внимание, тъй като трябва да
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на България „под особен надзор” на международните
финансови институции.
Недостатъчните и нееднозначните управленски
резултати се дължат както на краткото време, така
и на компромисния характер на политико-експертното
правителство. Не извършихме дълбоката промяна,
защото не получихме достатъчно доверие от избирателите. Причините за това трябва да търсим в самата
ни партия. Допуснахме редица кадрови грешки при
назначенията на държавни длъжности. Това налага
създаването на много по-ефективни механизми за
нашата кадрова политика в бъдеще.
Въпреки заявената от нас радикална промяна за
демократична и социална България, БСП загуби европейските избори. Това не се дължи на обявената
политика, а на отклоненията от нея, на непоследователната й реализация.
Част от опитите за промени, които предприехме,
засегнаха значителни икономически интереси. Това
също ускори края на управлението. Не разполагахме
с необходимата политическа подкрепа и не проявихме
достатъчна настойчивост, която да мобилизира такава
подкрепа.
ДПС не пожела да се отстранят деформациите в
управлението, ограничи времето на неговата дейност
и това съкрати живота на правителството.
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Предстоящите избори могат да разрешат политическата криза. Но в криза е самата политика, нейната
представителност. Крайно време е да съберем обществена енергия, политическа далновидност и отговорност, за да преодолеем последиците от 25-годишния
извлечем нашите поуки – политически, и от мандата на тройната коалиция, и особено от последната година, от това, което се случи през последните седмици.
Предстоящите избори, се казва в проекторезолюцията, могат да разрешат политическата криза.
Но е много важно, и това се подчертава от нас,
в криза е самата политика и нейната представителност и е крайно време да съберем обществена
енергия, политическа далновидност и отговорност,
за да преодолеем последиците в българския
25-годишен мъчителен преход, защото днес на
карта, на изпитание е поставена самата демокрация. И все по-остри са въпросите как и с какви
средства се правят избори, чия воля обслужват и
изразяват политиците. Това е сърцевината на нещата, които са заложени в Резолюцията.
Ние сме за това да променим ролята на държавността и да укрепим държавата. Ние сме за установяване на нова социална държава, за премахване на корпоративната власт върху институциите.
Искаме с този ангажимент, както и с редица други
конкретни ангажименти в различни сектори, които
тепърва ще се разработват от Националния съвет
като платформа, да дадем хоризонт, перспектива за
България.
Поемаме ангажимент за открито и отговорно
управление. На базата на нашата кауза, на базата
на нашия опит – и положителен, и негативен.
Разбира се, същностното за БСП е, че само ком-

ÑÚÂÐÅÌÅÍÅÍ

ÏÎÊÀÇÀÒÅË

ÊÎÍÃÐÅÑ

ÍÀ

ÁÑÏ

мъчителен български преход. БСП отчита своя дял и
своята отговорност пред нашите симпатизанти и пред
българските граждани за разочарованията през тези
години.
На изпитание е поставена самата демокрация. Все
по-остри са въпросите: как и с какви средства се
правят избори, чия воля изразяват политиците и кого
обслужва държавата?! Това налага да променим
ролята на държавата и да укрепим държавността.
Ние сме за установяване на нова социална държава, за премахване на корпоративната власт върху
държавните институции.
БСП ще се противопостави на задкулисието, ще
работи за върховенство на закона, за реабилитация
на политиката като израз на обществени интереси. По
тези въпроси ние сме готови да търсим съгласие с
всички политически и граждански фактори.
БСП остава тази българска партия – с идеи,
политика, организация и последователни привърженици, която в съдбовни за България моменти е играла
важна роля. Днес, когато върху българската политика
оказват въздействие мощни вътрешни и външни
фактори, ние се нуждаем от силна подкрепа. Ние
искаме вашата подкрепа, за да бъдем зависими
само от вашите интереси. Най-важното в този
момент е да възстановим морала в политиката.
ГЕРБ остава наш основен политически опонент,
защото е изразител на дясна и авторитарна политика,
на скрити зависимости.
Налага се да ревизираме отношенията си с ДПС,
за да спре използването на властта за икономическо
облагодетелстване на тези, които управляват.
Поемаме ангажимент за открито и отговорно управление. За дълбока реформа на администрацията.
пенсиращи или частични социални мерки няма да
променят качествено живота на хората и тяхното
усещане за мястото им в обществото. Затова ние
сме за активна социална политика, която да стимулира повишаване на образованието, трудовите
умения, социалната интеграция. Важно е, че БСП
формулира ясно икономически приоритети за развитието на България. Според нас това са: енергетиката, земеделието, свързаната с него преработвателна индустрия, туризмът, отделни сектори на
машиностроенето, химията, информационните технологии.
В тази резолюция ясно отстояваме продължаването и реализирането на големите енергийни проекти: „Южен поток”, АЕЦ „Белене”, удължаване на
срока на експлоатация и разширяването на АЕЦ
„Козлодуй”.
Ние сме за активна европейска политика на
България, за отстояване на нашите интереси както
в региона на Югоизточна Европа, така и в Европейския съюз като цяло като страна - пълноправен
член.
Заявяваме също ясно, че БСП няма да влиза в
съюзи, ако цената за това е отстъпление от найважните ни ангажименти. Такива съюзи могат да
се правят само с конкретни писмени договорености,
когато те са публично оповестени.
Смятам, че в резултат на извършената работа
имаме една много солидна съдържателна основа за
дискусията, която конгресът днес трябва да проведе.
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За решителни действия на приходните агенции, на
ДАНС и МВР, за да работят те в интерес на гражданите, за да се намалят рязко злоупотребите с
власт.
В същото време ние ще отстояваме ролята на
държавата като собственик, инвеститор и регулатор,
за да защитим интересите на нашите привърженици.
Основните проблеми, с решаването на които се
ангажираме, са тези, които посочва мнозинството
български граждани – безработицата, бедността,
достъпът до здравеопазване, престъпността и корупцията. Това са язвите на днешната българска действителност, но не по-малко тревожен е духовният
упадък.
Нашият отговор на тези проблеми е прогресивната политика – за стимулиране на заетостта и
производството, за данъчното облагане, за разпределянето на земеделските субсидии и за мерките за социална закрила.
Трябва да е ясно, че само с компенсиращи и
частични социални мерки няма да постигнем осезаема промяна в живота на хората. Необходима е
активна социална политика, която да стимулира
повишаване на образованието, придобиване на
трудови умения и социална интеграция. Така
мнозинството ще види своята социална перспектива.
Много от най-острите социални проблеми са концентрирани в част от етническите общности и найвече в ромската. Обръщаме специално внимание на
тези хора – на техните социални права, но и на
задълженията на всеки трудоспособен български
гражданин да полага усилия за осигуряване на своя
живот и да допринася за солидарността в обществото.
Напредъкът на България изисква да се изведат
приоритети на икономическото развитие. Според нас
това са: енергетиката, земеделието и свързаната с
него преработвателна индустрия, туризмът, отделни
сектори на машиностроенето, химията и информационните технологии.
Ние сме за последователни усилия за продължаване на големите енергийни проекти – „Южен поток”,
АЕЦ „Белене”, удължаване на срока на експлоатация
и разширяване на АЕЦ „Козлодуй”.
Ние сме за законови промени по отношение на
търговските банки и на банковия надзор, за да се
повиши отговорността на основните акционери и да
се намали рискът за вложителите, за да се стимулира
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кредитирането на реалната икономика и да се облекчат гражданите при плащания към бюджета.
Ние сме за чиста природа. Няма да допуснем
прилагане на технологии за добив на шистов газ
върху българска земя, нито разширяване на използването на генномодифицирани продукти. България
няма да подкрепя отстъпление от постигнатите в
Европейския съюз социални и екологични стандарти.
Ние сме за опазване и развитие на българската
култура и културно многообразие като път за сближаване на хората, като елемент от националната
идентичност и като част от националното самочувствие.
Ние се застъпваме за активна европейска политика на България. За отстояване на политическите,
икономическите и културните интереси на България
и на нейните граждани, за развитие на политиките
на сближаване на страните и регионите от Европейския съюз, за съчетаване на усилията на националната държава с тези на институциите на ЕС. БСП е
срещу опитите за създаване на разделение и противопоставяне между Европейския съюз и Русия. БСП
е за политическо регулиране на конфликта в Украйна
и против всякакви санкции срещу Русия във връзка
с украинската криза.

15
Промяната на България преминава през промяна
и засилване на БСП, на използване на позициите и
участието ни в Партията на европейските социалисти
за постигане на нашите общи и национални цели.
За да реализираме нашата политика, ще работим
с всички прогресивни, патриотични и националноот- 8
говорни партии. Няма да влизаме в съюзи, ако цената 14
за това е отстъпление от най-важните ни ангажименти. Такива съюзи могат да се правят само с конкретни
писмени договорености, когато те са публично оповестени.
Няма да допуснем разминаване между обявената и реалната политика. Нашите позиции и ангажименти остават в сила – на власт или в опозиция.
За нас най-важно е вашето доверие!
(Приета с Решение
на заседанието на 48-ия конгрес на БСП,
проведено на 27 юли 2014 г.)

Информационен бюлетин на НС на
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От стр. 2
Леонов Асланов, Юрий Митков
Борисов, Явор Бориславов Куюмджиев и Янаки Боянов Стоилов.
Председателстващият заседанието представи и поздрави гостите
на конгресното заседание – ветерани на партията, ръководители и
активисти на партийните организации от цялата страна, ръководителите на партиите от Коалиция за
България, народните представители от Парламентарната група на
Коалиция за България, кметове на
общини, избрани с бюлетината на
партията или подкрепени от БСП,
представители на правителството
начело с министър-председателя
г-н Пламен Орешарски, вицепремиерът Зинаида Златанова, министрите Анелия Клисарова, Таня Андреева, Десислава Терзиева и Даниел Папазов, както и министри,
които са делегати. В конгресната
зала бяха и 16 посланици и предна 50 дипломатически
16 ставители
мисии, акредитирани в България,
както и над 150 журналисти, представители на средствата за масова
информация.
Евгений Узунов съобщи, че до
началото на заседанието в Секре8 тариата на конгреса са получени
14 поздравления от Конфедерацията
на независимите синдикати в България, Движението за права и свободи, Движението за социален хуманизъм, Политическа партия „Нова
зора“, Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва, Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите и Федерацията на
клубовете на социалистите в културата и медиите.
Преди да преминат към изпълнението на дневния ред, делегатите
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и гостите на конгреса проследиха
кратък видеоматериал, който представи най-важни моменти от дейността на Българската социалистическа партия в периода 2001 –
2014 година, свързани с председателството на Националния съвет на
БСП от Сергей Станишев.
По точка първа от дневния ред
Политически доклад изнесе председателят на НС на БСП Сергей
Станишев (виж с. 3-11). Веднага
след това той представи и проекта
за Резолюция на заседанието на
48-ия конгрес на Българската социалистическа партия (виж с. 13-15).

Мариана Бояджиева, председател на Мандатната комисия на
конгреса, представи доклад, в който се отбелязва, че докладът на
Мандатната комисия за състава на
делегатите на 48-ия конгрес на
Българската социалистическа партия е приет на негово заседание на
19 май 2012 г. Сега Комисията
докладва, че от избраните общо
846 делегати на 48-ия конгрес на
БСП, за участие в настоящото му
заседание до момента са се регистрирали по установения ред 754
делегати. Те са 89,13% от делегат-
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ския състав. От избраните делегати отсъстват общо 58 делегати. От
тях 6 са починалите в периода до
настоящото заседание. Напусналите партията по собствено желание
са 11, а 21 делегати са преминали
към други политически формации и
на основание чл. 27, т. 4 и т. 5 от
Устава на Българската социалистическа партия и Решение на Националния съвет на Българската социалистическа партия от 1 февруари 2014 г. членството в партията
им е прекратено. Деполитизирани
са 6 от делегатите на конгреса. По
уважителни причини отсъстват 14
делегати.
Най-дълголетният делегат на
конгреса е Ангел Илиев Гроздин делегат от Движението на ветераните, роден на 18 октомври 1932 г.
Най-младият делегат на конгреса е
Димитрина Василева Стоянова от
Общинската партийна организация
в Сливница - на 21 години. На
днешния, 27 юли, е родена Нели
Стоилова - делегат от Силистра.
Мандатната комисия констатира, че е налице необходимият
кворум, настоящото заседание на
48-ия конгрес е редовно и може
да взема решения.
До Мандатната комисия на конгреса има постъпило искане от
председателя на Областния съвет
на БСП - Варна др. Цонко Цонев
относно регистрацията на делегатите Иван Градинаров и проф.
Николай Джагаров, които отсъстват
от конгреса по уважителни причини. Мандатната комисия констатира, че двамата делегати са били
регистрирани вчера от техен представител, на който са връчени комплектите с материали. Други такива
случаи няма. Мандатната комисия
отрази отсъствието на двамата
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делегати и предлага на Комисията
по избора да има предвид тази
техническа корекция.
Въз основа на гореизложеното
Мандатната комисия на основание
чл. 15 и чл. 39 от Устава на БСП
предлага и 48-ият конгрес на БСП
взе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Приема доклада на Мандатната комисия.
2. Заседанието на конгреса е
редовно и може да взема решения.
3. Конгресът констатира, че
21 делегати са преминали към
други политически формации и
прекратява официално тяхното
членство в Българската социалистическа партия и правата им на
делегати на конгреса на основание чл. 27, т. 4 и т. 5 от Устава
на Българската социалистическа
партия и решение на Националния съвет на БСП от 1 февруари
2014 г.
По-нататъшната работа на конгреса, посветена на точка втора от
дневния ред, премина в закрито
заседание, ръководено от Димитър
Дъбов, зам.-председател на НС на
БСП.
Милко Багдасаров, председател
на Комисията по предложенията
за председател на НС на БСП,
предложи процедурните правила,
по които да премине изборът на
председател на Националния съвет
на БСП. След тяхното приемане
той информира, че в Комисията по
предложенията за председател на
Националния съвет на Българската социалистическа партия са
постъпили 173 протокола от редовно проведени конференции на общински и районни организации.
Броят на уставно предложените
номинации за председател на Националния съвет на БСП е общо
29 и по азбучен ред кандидатите
са: Александър Тихомиров Симов,
Атанас Тодоров Мерджанов, Борислав Гуцанов Гуцанов, Бриго
Христофоров Аспарухов, Ваня
Чавдарова Добрева, Георги Георгиев Пирински, Георги Данаилов
Петърнейчев, Георги Димитров
Тодоров, Георги Стоянов Кадиев,
Георги Тодоров Гергов, Дора Илиева Янкова, Драгомир Велков
Стойнев, Емил Страхилов Костадинов, Жельо Иванов Бойчев,
Захари Димитров Георгиев, Ка-
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лоян Драгомиров Паргов, Кирил
Николаев Добрев, Корнелия Петрова Нинова, Костадин Стоянов
Паскалев, Красимир Андреев Премянов, Красимир Христов Янков,
Мая Божидарова Манолова, Милко
Петров Багдасаров, Михаил Райков Миков, Николай Симеонов
Малинов, Румен Стоянов Овчаров, Сергей Дмитриевич Станишев, Стефан Ламбов Данаилов и
Янаки Боянов Стоилов.
Съгласно приетия регламент в
комисията са получени 11 писмени
отвода от другарите: Александър
Симов, Борислав Гуцанов, Георги
Пирински, Георги Тодоров, Георги
Петърнейчев, Емил Костадинов,
Жельо Бойчев, Захари Георгиев,
Кирил Добрев, Милко Багдасаров и
Стефан Данаилов. Поискаха думата и си направиха самоотводи:
Атанас Мерджанов, Бриго Аспарухов, Ваня Добрева, Дора Янкова,
Калоян Паргов, Костадин Паскалев, Николай Малинов, Румен Овчаров и Сергей Станишев.
Така се стигна до определяне на
кандидатската листа, в която по
азбучен ред бяха включени: Георги
Стоянов Кадиев; Георги Тодоров
Гергов; Драгомир Велков Стойнев;
Корнелия Петрова Нинова; Красимир Андреев Премянов; Красимир
Христов Янков; Мая Божидарова
Манолова; Михаил Райков Миков и
Янаки Боянов Стоилов. В тази
последователност те представиха
пред делегатите своите виждания
за състоянието, проблемите и насоките за развитието на Българската социалистическа партия, за
мястото, ролята и задачите на
председателя на НС на БСП за
успешно решаване на предизвикателствата, които съвременността
поставя пред партията и българското общество.
След приключване на изслушването делегатите направиха необходимите промени в състава на изборните бюра и приеха предложения от председателя на Комисията по провеждане на избора Росен Малинов механизъм на гласуване.
След приключване на гласуването заседанието бе ръководено от
Евгений Узунов. По проекта за
Резолюция се изказаха Красимир
Премянов и Захари Захариев.
Росен Малинов прочете протокола за резултатите от проведения
избор за председател на Националния съвет на Българската социалистическа партия.
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ПРОТОКОЛ
за резултатите от избора на
председател на Националния
съвет на Българската социалистическа партия
Изборът започна в 16,30 ч. и
завърши в 17,30 ч.
Брой делегати по списък 846;
Брой гласували делегати 744;
Брой намерени бюлетини в
кутията - 744;
Брой недействителни бюлетини – 1;
Брой на действителните бюлетини - 743;
Разпределение на действителните гласове по кандидати:
1. Георги Стоянов Кадиев 29 гласа /3,9%
2. Георги Тодоров Гергов 63 гласа /8,48%
3. Драгомир Велков Стойнев 126 гласа/16,96%
4. Корнелия Петрова Нинова 119 гласа/16,02%
5. Красимир Андреев Премянов - 7 гласа /0,94%
6. Красимир Христов Янков 46 гласа /6,19%
7. Мая Божидарова Манолова 83 гласа /11,17%
8. Михаил Райков Миков 167 гласа /22,48%
9. Янаки Боянов Стоилов 103 гласа /13,86%
Комисията обявява, че на
първи тур няма избран председател на Националния съвет на
БСП. Ще се проведе втори тур.
Вторият тур ще бъде между
първите двама, които са получили най-голям брой гласове. Това
са: Драгомир Велков Стойнев –
126 гласа /19,96% (ръкопляскания), и Михаил Райков Миков –
167 гласа /22,48% (ръкопляскания).
27 юли 2014 г., 18,15 ч.
След края на второто гласуване делегатите изслушаха доклада
на Красимир Костов, председател на Комисията по молбите,
жалбите и заявленията до конгреса. В него той посочва, че до
заседанието на 48-ия конгрес на
БСП на 27 юли 2014 г. са постъпили две писма от Димитър Граматиков от Пловдив. По своя характер и естество двете писма имат
личностен и вътрешнопартиен
характер. Първото е адресирано
до делегатите на 48-ия конгрес и
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Градския съвет и Контролната
комисия на партията в Пловдив.
3. Комисията представя на
новото ръководство на Националния съвет на партията предложенията и препоръките на др.
Димитър Граматиков.
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се отнася до дейността на партийната организация в Пловдив. В
писмото си Д. Граматиков поставя
отново въпроси, които вече са
излагани в негови жалби, адресирани до Общопартийната контролна комисия на партията, по които
има вече взети и огласени решения. Второто писмо съдържа препоръки към новото партийно ръководство на партията, както и препоръки за отбелязване на 70-ата
годишнина от 9 септември 1944 г.
След като се запозна с писмата,
Комисията по молбите, жалбите и
заявленията предложи и делегатите на заседанието на 48-ия конгрес
на партията взеха следното
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Приема доклада на Комисията по молбите, жалбите и заявленията на 48-ия конгрес на
БСП, проведен на 27 юли 2014 г.
2. Комисията потвърждава
необходимостта от диалог в партията и по-голяма чувствителност по проблемите на всеки
гражданин и предлага молбата
на Димитър Граматиков да бъде
предоставена на вниманието на
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Със следващото си решение делегатите приеха Политическия доклад,
изнесен от Сергей Станишев. Покъсно той представи от името на Комисията по подготовката на Резолюцията на заседанието на 48-ия конгрес
на БСП, проведено на 27 юли 2014 г.
предложенията по проекта. Светлана
Шаренкова направи допълнително
предложение, след което резолюцията
бе приета (виж с.13-15).
От името на група делегати Георги Гергов предложи делегатите
на конгреса да номинират Сергей
Станишев за кандидат за президент на Партията на европейските
социалисти на следващия й конгрес.
С ръкопляскания, един „против” и
двама „въздържали се” предложението на Георги Гергов бе прието.
Росен Малинов представи
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ни – 16;
Брой действителни бюлетини
– 710.
Имаме избран председател
(ръкопляскания). Ще прочета резултатите, както са по бюлетините.
Драгомир Велков Стойнев –
333 гласа (ръкопляскания). Това
прави 46,90 на сто.
Михаил Райков Миков – 377
гласа (ръкопляскания) Това прави 53,10 на сто (ръкопляскания.)
Поздравление за новия председател! (ръкопляскания)

ПРОТОКОЛ
за резултатите от втория тур
на избора на председател на
Националния съвет на Българската социалистическа партия
Изборът започна в 19,15 ч. и
приключи в 19,55 ч.
Брой делегати по списък –
846;
Брой гласували делегати –
726;
Брой намерени бюлетини в
кутията – 726;
Брой недействителни бюлети-
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Посрещнат с продължителни
ръкопляскания, Михаил Миков благодари за избора (виж с. 19). Евгений Узунов обяви заседанието
за закрито, пожела успех на всички и победа на 5 октомври. В залата прозвуча „Моя страна, моя
България“.

ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ
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120-годишната партия (ръкопляскания), за партията, която най-искрено,
автентично защитава интересите на
мнозинството български граждани.
Защото България има право на друго
бъдеще. Защото еднодневните партии, еднодневните политици не могат
да бъдат тенденция в новата политическа история на България. Защото
Българската социалистическа партия
като най-голямата заслужава да бъде
и най-силната партия, водеща България в ХХI век! (Ръкопляскания.)
Благодаря!
Заедно напред!
Благодаря ви. (Бурни ръкопляскания, възгласи: „БСП, БСП!” Всички стават прави.)
МИХАИЛ МИКОВ: Сега Вяра
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иска да каже нещо.
ВЯРА: Честита победа! Ние, от
родния ти град Кула, сме с теб!
(Ръкопляскания)
МИХАИЛ МИКОВ: Навремето
бяха писали един лозунг: „Дръж се
Кула, Кула е с теб!”
Искам да благодаря на Сергей!
Искам да благодаря за този символ, който е предаден нему от
нашата партия и който ще кътам за
следващия председател, за да
пренесе нашето усещане за времето и мястото на лявата идея, на
социализма в България за идните
поколения!
Благодаря ви още веднъж. (Ръкопляскания.)

МИХАИЛ МИКОВ
председател на НС на БСП
Уважаеми другари,
Искам да благодаря на всички
членове, симпатизанти, българи,
които в тежките 25 години бяха
заедно с Българската социалистическа партия! (Ръкопляскания.)
Искам да благодаря на вас
като членове на върховния орган
на власт в партията – Конгреса на
партията, за това, че вие отговорно изпълнихте вашия дълг!
Искам да благодаря на всички
кандидати, които участваха честно и мислейки преди всичко за
партията в тази надпревара! Защото това е състезание за партията, а не за нас, кандидатите.
(Ръкопляскания.)
Искам да ви кажа, че ще бъде
трудно, но заедно с вас, с тези,
които ме подкрепиха, с тези, които
подкрепиха другите кандидати, ще
стигнем до резултат, достоен за
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МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ
Биографична справка
Михаил Миков e роден на 16 юни 1960 г. в град Кула. Семеен, с две деца – син и дъщеря.
Завършил е право в СУ “Св.Климент Охридски”. Старши асистент по наказателно право. Има специализации
по „Права на човека“(Монпелие,Франция), „Данъчно облагане на неправителствени организации“ (Вашингтон,
САЩ), „Антикорупционни практики“ (Рим, Италия), „Местно самоуправление“ (Лисабон, Португалия).
Народен представител в 38-ото, 39-ото, 40-ото, 41-вото и 42-рото Народно събрание от 5-и Видински
многомандатен избирателен район. Заместник-председател на Парламентарната група на Коалиция за
България в 39-ото, 40-ото и в 41-вото НС. Председател на Парламентарната група на Коалиция за България
в 40-ото НС за периода юли 2005 – април 2008 г. Председател на 42-рото Народно събрание (май 2013
г. - август 2014 г.). Бил е председатул и член на постоянни и временни комисии на НС, инициатор и автор
на конституционни и законодателни промени.
Бил е министър на вътрешните работи за периода април 2008 – юли 2009 г.
Член е на БСП от 1987 г. Бил е председател на ОПО в район „Средец“-София, председател на Областния
съвет на БСП – Видин от 2001 г. до 2012 г. Член е на Националния съвет на БСП от май 2 000 г. и на
неговото Изпълнително бюро от декември 2005 г., председател на Съвета по ред и законност и член на други
комисии и съвети на НС на БСП. На заседанието на 48-ия конгрес на БСП, проведено на 27.07.2014 г.,
е избран за председател на НС на БСП.
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СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ
президент на ПЕС

(Възгласи: БСП, БСП, БСП).
Скъпи приятели,
Честита 123-та годишнина на
8 Българската социалистическа пар14 тия!
Честит празник на всички!
(Възгласи: браво.)
Ние пак сме тук. Както всяка
година.
Днес искам да отправя думи на
благодарност, на искрена човешка
признателност към всеки един от
вас, към стотиците хиляди социалисти и симпатизанти на лявата социална идея за свободна, справед-
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лива, социална България.
Всяка година идваме на тази
свещена за нас поляна, за да се
пречистим и за да се заредим с
нова енергия и с нова вяра. Идваме
тук в моменти, когато сме силни и
сме победители. Идваме тук в
моменти на изпитания. Тук сме, за
да кажем на цяла България: БСП
е тук, БСП е демократичната, социалната, лявата партия в България, която никога няма да се откаже от нашата кауза. Така ли е?
(Отговор - да.)
Скъпи приятели,
За последните 13 години имах
честта да бъда лидерът на нашата
партия. Всяка една Бузлуджа е
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различна. Никога няма да забравя
„Бузлуджа 2005 г.“. След неуспешния опит да формираме правителство имаше много горчилка, много
тъга, но и голяма сила, която БСП
излъчи от Бузлуджа към цяла
България. Никога няма да забравя
Бузлуджа от 2009 г., когато
претърпяхме тежко поражение на
изборите, но дойдохме тук, за да
кажем, че продължаваме пътя напред.
И тази Бузлуджа от 2014 е
важна. И затова, за да покажем на
всички, че сме силни и че сме
единни, тук се събраха, независимо
от дъжда, от лошото време, над 45
хиляди души от цяла България - от
Северна и Южна, от градове и
села. За да стане ясно на нашите
опоненти, да е ясно на хората,
които губят надежда, че има кой да
ги защити, има кой да покаже
различен път за България от този,
който вещаят претендентите за
власт от ГЕРБ.
Искам винаги да ходите с високо
вдигнати глави, защото БСП, левицата са силата, която работи за
хората. За която животът на всеки
един човек, неговите проблеми е
лична и обща болка, защото именно БСП доказа, че умее да съзидава, да изгражда България,
държавността, инфраструктурата,
да създава работни места. За тези
13 години ние два пъти влизахме в
управлението в името на нашата
кауза и да свършим работа за
хората. И искам да знаете - БСП
е тази сила, която създава работни
места, която се грижи за възрастните, която дава шанс на младите.
Това е силата, която създава справедливост. Защото без справедли-
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вост няма държава. Без справедливост държавата, властта са само
една шайка за употреба на властта.
Ние сме различни от другите партии. И искам да сте сигурни за
годините, в които сме били в управлението, сме направили много повече от всяка една партия в България, която е била на власт. Така ли
е? (Отговор: да.)
Искам да го кажете на всички
в България и да убедите хората с
факти, с цифри, с реалните неща,
които се случват в техния живот.
Само за последната година правителството, излъчено с мандат на
БСП, направи за обикновените
българи в пъти повече, отколкото
правителството на ГЕРБ за 4 години и ние се гордеем с това. Така
ли е? (Отговор: да.)
Скъпи приятели,
Преди една година от позиция
на втора политическа сила, без
парламентарно мнозинство поехме
тежка отговорност. Искахме да
променим България, да променим
света. Немалко неща направихме,
но много неща и не успяхме. Не ни
стигнаха силите. Нямахме достатъчно подкрепа, дадена от хората на изборите през 2013 г. и по
време на тежките парламентарни и
политически битки, които водихме.
След последните европейски избори много хора ми се обадиха и
казаха: дръжте се, ние сме с вас.
Скъпи приятели,
„Дръжте се“ става, когато имаш
подкрепата в нужния момент, по
нужния начин, а не на думи. И това
се случва на избори. Убеден съм,
че на 5 октомври всички ние ще
докажем, че БСП, Коалиция за
България, левицата сме силни и
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даваме шанс на страната. Така ли
е? Вярваме ли в това? (Отговор:
да.) Да.
Скъпи приятели,
Няма как да се бориш с монополите, ако хората, които защитаваш, не отидат да гласуват. Няма
как да ограничаваш произвола на
банките, ако потребителите смятат
това за наша битка, но не за тяхна.
Няма как да спираш цените на тока
от ръст, ако най-бедните се чудят
какво да правят и не подкрепят
тази сила, която ги защитава. Затова искам в следващите седмици
всеки един от нас да си свърши
работата, да отиде при хората от
села, от градове, при хора с малък
бизнес, при безработни, при млади
хора, при възрастни и да кажем и
какво сме направили, и какво ще
направим за България, защото
нашата дума на две не се дели.
Това, което казваме, го изпълняваме и това е голямата разлика между
БСП и другите политически сили.
В последните седмици ни беше
трудно. Но и в тези седмици ние
показахме, че отстояваме интересите на хората. Не допуснахме да
се създаде изкуствена банкова и
финансова криза и да изгорят спестяванията на българските граждани и да се срине реалната икономика.
Сега сме свидетели на това, че
вече има негласна коалиция между
президента, ГЕРБ и Движението за
права и свободи. И много други
сили се присламчват към тях. Тази
коалиция не е официална. Тя е
израз на задкулисието. Тя е сделка. Сделка за икономически и политически интереси на гърба на
хората и за ваша сметка. Няма да

допуснем те да ограбят България.
Така ли е? (Отговор: да.)
Скъпи приятели,
На тези избори, които ни предстоят, става дума за държавата.
Става дума за съдбата на всеки
един от нас. Искаме ли тесни политически и икономически кръгове
отново да повторят това, което
гледаме 4 години от мандата на
ГЕРБ в още по-лош вариант. Защото трябва да е ясно - те ще повторят всичко, което правиха 4 години.
Няма нищо ново. И всеки, ако им
се даде властта, ще изпита това на
свой гръб. Ние сме силата, която
няма да допусне това да се случи.
Приятели, другарки и другари,
Преди една седмица партията
избра нов лидер на БСП. Бяха три
седмици, в които имаше много
кандидати, достойни хора, с политически капацитет, с опит, с качества. Всеки от тях можа да изложи
своите виждания и в обществото, и
пред партията, и пред делегатите
на конгреса. Конгресът, партията 23
избра нашия нов лидер, другаря
Михаил Миков. (Ръкопляскания.) Да
е жив и здрав и да му пожелаем
да постигне много повече за БСП,
за България, отколкото успях аз.
Сега всички сме тук заедно,
всички сме единни, защото нашата 8
партия е партия на каузата. Тази 14
кауза ни обединява. Тази кауза е
безсмъртна. Тази кауза ни дава
нови сили, нова вяра. С тази вяра
ще победим на 5 октомври. Така ли
е? (Възгласи: „Да!“)
Победа! (Възгласи: „Победа,
победа!“)
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ГЕОРГИ АНАСТАСОВ
председател на Партия
БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ
Здравейте, скъпи български социалдемократи и социалисти,
Честит 123-и рожден ден на организираното социалистическо движение в България!
Ние честваме един празник, на
който преди 123 години млади ентусиасти основаха една партия, едно
движение, което да защитава интере-
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сите на хората на труда. И те, нашите
предци, ни дадоха един знак - ние
трябва да работим за защита на
социалната справедливост и свободата на всеки човек да живее нормално
и спокойно.
Живеем в едно изключително трудно време. Време на голямо предизвикателство пред нас. Ние много добре
помним, въпреки че някои забравиха,
че само преди една година и половина
това реакционното, еднолично управление на ГЕРБ създаде разруха в
България. Съсипа стотици хиляди

ÏÎÊÀÇÀÒÅË

ËÅÂÈÖÀÒÀ

фирми, остави стотици хора без работа и ние помним, че спряха коригирането и увеличаването на доходите;
спряха да увеличават пенсиите; спряха да увеличават работните заплати.
Без доходи, без заплати, само в интерес на олигарсите и на едрия капитал. Ние обаче създадохме за една
година и половина няколко пъти повече от това, което направи ГЕРБ.
Ние можем и имаме силата да
продължим напред. Всичко зависи от
единството на левицата, защото ние
днес празнуваме и един много хубав
юбилей - 120 години от избирането
за първи път на двама български
социалдемократи, представители на
левицата, за народни представители.
Влизат в буржоазното консервативно
Народно събрание, преследвани, вкарвани по затворите и въпреки всичко
успяват. И знаете ли кое е найзнаменателното? През 1894 г. широките и тесните социалисти се събират
заедно и като единна левица успяват
да спечелят тези места, правят пробив в дясното царско консервативно
Народно събрание. Затова единството е първа крачка за всички нас,
социалдемократи и социалисти.
Единство, скъпи другарки и другари, за да можем на 5 октомври да
бъдем победители, ние трябва да
бъдем изключително единни! Пред
нас има само един път и връщане
назад няма - нека на 5 октомври да
нанесем съкрушителен удар на олигарсите и монополистите, които искат
да върнат отново България в забвение, да окрадат и мъничкото останало, което съградихте вие, по-възрастните, цели 45 години.
Затова единственият ни шанс е
победа, победа и пак победа! (Възгласи: „Победа, победа!“)
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рия и съдбата на БСП!
И докато нас ни има, другари,
ще има и БСП! БСП, БСП! (Възгласи: „БСП, БСП“.)
През последната година ние се
изправихме срещу капитали и срещу монополи. Опитахме се и създадохме повече възможности за младите хора. Доказахме, че нашите
символи не дрънкат в джобовете
ни, а са в сърцата ни. Така, както
и Стефан Данаилов завеща, така
ли е? (Възгласи: „Така е.“)
Другарки и другари, приятели,
Ние, младите в БСП, няма да се
откажем. Ние ще продължим да
работим за бъдещето на България,
за промяната към по-добро. Защото само ние можем да гарантираме
по-доброто бъдеще за младите хора
в България.
Убедена съм, че на 5 октомври
ще успеем, ще спечелим. Защото
така трябва, за да бъде бъдещето
на България по-добро.
Победа! (Възгласи: „Победа,
победа!“)

ВЕРОНИКА ДЕЛИБАЛТОВА
председател на Младежкото
обединение в Българската социалистическа партия
Здравейте другари, честит празник!
След 123 години ние пак сме
тук! Както и преди 123 години
Чучулигите, основателите, които са
били на тази поляна. И те, както
ние днес, вярваме и мечтаем за
социалистическия, социалдемократическия идеал на страната ни. Ние

имаме още какво да дадем на
България, другари. И това, че говорят за нас, че ни обиждат, че ни
зачеркват - не е вярно! Погледнете
се, погледнете всеки до вас и си
кажете - ние сме заедно, ние сме
силни! Защото само така може да
вървим напред и към победа.
Когато преди години аз се качих
на този връх и видях поляната,
видях хората, погледнах в очите им
и видях миналото, видях тъга, видях
и щастие. Защото ние сме БСП!
Защото ние сме съдбата на Бълга-
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Всяка година традиционно на
връх Бузлуджа се връчва наградата за лява журналистика „Георги
Кирков - Майстора“. Тази година
Младежкото обединение в БСП
номинира Александър Симов за 8
тази награда и той успя. (Ръкопля- 14
скания.)
Моля другаря Михаил Миков,
председател на НС на БСП, да
връчи наградата.

Информационен бюлетин на НС на
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които се опитват да всяват само
омраза и които управляват единствено и само в полза на своите банкови
сметки.
Казаха ми, че тук има 50 хиляди
души. Нека да го повторим отново 50 хиляди души. Нека тези, които се
изживяват като господари сега, тези
временни политически герои, да чуят
това. Ние сме били тук и ще бъдем
тук много, след като те са само
бележка в учебниците по история,
бележка под линия. (Ръкопляскания.)
И най-накрая, разрешете ми да
кажа нещо, което съм казвал из цялата
страна, но никога няма да се уморя
да повтарям. След тази последна
година на омраза, след тази последна
година, когато се опитаха да сатанизират левицата, аз установих нещо за
себе си. Аз съм не само ляв човек, аз
съм не само социалист до мозъка на
костите си, аз съм бесепар и никога
няма да спра да се гордея с това.
Победа!
(Възгласи:„БСП“ и „Победа!“)
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АЛЕКСАНДЪР СИМОВ
журналист от в. „ДУМА”
ностител на наградата на НС на
БСП за политическа журналистика и публицистика „Георги
Кирков - Майстора” за 2014 г.
Здравейте и от мен, другарки и
другари!
Ще си призная честно нещо. Тази
награда е единствената награда, която
някога съм искал. Защото се връчва
именно тук, на Бузлуджа, защото се

ÑÚÂÐÅÌÅÍÅÍ

връчва пред толкова много леви хора.
Никога няма да има по-голямо удоволствие за един социалист да види
това - колко сме много на този исторически връх. И да знае, че ние сме
носители на левите идеали, че ние
сме носители на идеите, които могат
да променят света.
Да си журналист е огромна отговорност, но да си ляв журналист, е
още по-голяма отговорност, защото
трябва постоянно да бъдеш опозиция
на господарите на разрухата. На тези,
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МИХАИЛ МИКОВ
председател на НС на БСП
Здравейте скъпи приятели,
Здравей Бузлуджа,
Здравей България!
123 години социалистическата
идея се носи в сърцата и в делата
на българските социалисти. Ние
носим високата отговорност в
България да отстояваме и доказваме социалистическата, лявата идея.
Защото това са интересите на голямата част от българските граждани.
През последните 25 години
Българската социалистическа партия гради конституционното устройство на нова и европейска България. Десницата не искаше истинско
демократично управление. Сега тя
е облякла друго облекло и се опитва да разруши демократичния модел на парламентарната република.
Уважаеми другари,
Днес имаме и друга отговорност.
България е разделена от прехода,
в който капиталът натрупваше, а
трудът оцеляваше. България е раз-
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делена в поколенията, разделена е
по различни линии. И Българската
социалистическа партия, преминала през тези години, има големия
дълг да обедини българските граждани под знамето на лявата идея,
под знамето на интересите на
българските граждани.
Скъпи другари,
Много от тези, които уж разбират от Българската социалистическа партия отвън - коментатори,
анализатори и неправителствени
организации, които всеки ден текат
от телевизионните студиа, отричат
правото на лява България да бъде
силата на България. Аз мисля, че
членовете на Българската социалистическа партия, симпатизантите,
ляво мислещите българи ще спрат
да вярват на това, което се излива
от злонамерените. От тези, които
не искат обединяване на българските граждани в защита на техните интереси.
Скъпи приятели,
Как ще го постигнем? Ще го
постигнем, когато всички ние сме
заедно, когато всички ние сме
обединени; когато всеки партиен

член и партиен ръководител си даде
ясна сметка защо е в Българската
социалистическа партия - от партийния секретар на основната партийна организация до председателя на Националния съвет на Българската социалистическа партия.
Защото, уважаеми другари, лявата
идея е кауза и няма никакъв личен
интерес, който може да бъде поставен по-високо от нея. Тогава хората
ще ни повярват, тогава ние ще
отидем при хората, за да дойдат те
при нас. За да ни разберат, за да
ни чуят.
Скъпи приятели,
Бузлуджа е знаме, високо в
планината. Но Бузлуджа е и символ
на това наше единение и сила да
преодолеем трудностите. Защото
октомври не е бой последен. Октомври е битка по пътя, битка за
една по-добра, по-искрена България, битка за едно по-отговорно
БСП. И аз съм убеден, че тази
битка ще я спечелим. Ще я спечелим заедно с вас, със стотиците 27
хиляди членове и симпатизанти в
цялата страна - напук на десницата, напук на тези, които години
наред се борят срещу лявата идея.
Скъпи приятели,
Трябва да дадем на хората справедливост, защото днес работникът 8
усеща несправедливото отношение, 14
когато става дума за заплатата му.
Малкият предприемач усеща несправедливостта, когато става
въпрос за обществените поръчки.
Пенсионерът усеща несправедливостта, когато не знае дали ще има
възможност с пенсията да си осигури здраве и поминък. С тези хора
трябва да бъдем честни, да ги
представляваме, да бъдем автентичните, левите и силните представители на българския народ.
Благодаря ви, че сте тук. Благодаря на конгреса на партията, на
моите другари, благодаря на стотиците хиляди партийни членове за
тази силна подкрепа, която ми
дадохте на конгреса. Това е тежка
отговорност, която заедно с вас аз
ще реализирам в името на силна,
единна и истински представителна
Българска социалистическа партия!
Честит празник!
(Възгласи: „БСП, БСП!“. Звучи
песента „Моя страна, моя България!“. Възгласи: „БСП“ и „Победа!“)
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ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА
НА КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ
В 42рото НАРОДНО СЪБРАНИЕ
(21 май 2013 г. – 4 август 2014 г.)
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
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42-рото Народно събрание реализира своя
мандат в периода 21 май 2013 г. – 5 август 2014
г. в четири парламентарни сесии. Проведени бяха 137
редовни и 20 извънредни заседания за сметка на над
20 провалени заседания поради липса на кворум. В
него имаше четири парламентарни групи. В този
период четирима депутати станаха независими, подменяйки вота на избирателите.
42-рото Народно събрание избра правителство
с мандатоносител БСП, подкрепено от ДПС. Първата
по големина парламентарна група – тази на ГЕРБ –
остана в опозиция, отказвайки власт и отговорности.
42-рото Народно събрание осъществи своята
дейност под неспиращ натиск във и извън парламента, протести, недоверие и липса на диалог,
бойкот на законодателството. В такава среда на
изпитание беше подложен парламентаризмът - с
нестабилно парламентарно мнозинство, с яростна
опозиция в лицето на най-голямата парламентарна
група – на ГЕРБ, с рекетираща парламентарна
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група на ПП „Атака“. Опозицията издигна в култ
„играта на кворум“и се стараеше непрекъснато да
делегитимира парламента. Конституционното
задължение да се участва в работата на Народното
събрание се превърна в инструмент на пазарлъци
и изнудване. За първи път една от парламентарните
групи (ГЕРБ) отказа да работи и в продължение на
два месеца не влезе в пленарна зала, без ясни
мотиви за поведението си. Опитът за назначаването
на Пеевски за председател на ДАНС нанесе болезнен удар и се превърна на твърде ранен етап в
постоянна пречка за действията на правителството
и на мнозинството, което даде допълнителни аргументи на ГЕРБ за деструктивно поведение.
В условията на това безогледно подриване на
авторитета на върховния орган в държавата парламентарната ни група демонстрира отговорно отношение, полагайки непрекъснати усилия за осигуряване
на възможност за провеждане на заседанията. За
периода на 42-рото Народно събрание народните ни
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представители са отстоявали политиката на КБ по
същество не чрез игнориране и деструкция, а чрез
участие в работата на Народното събрание – в
пленарната зала, в постоянните комисии и на различни други форуми. Започна процес на възстановяване
на авторитета на Народното събрание, който претърпя
сериозни поражения при предходното управление на
ПП ГЕРБ. Ръководството на Народното събрание
функционираше в безпрецедентно малък състав, поради бойкота на ПП ГЕРБ и ПП „Атака“.
Ръководството на Народното събрание и Парламентарната група на Коалиция за България положиха усилия за връщане към традициите и ценностите
на парламентаризма в България – утвърждаване на
върховенството на закона, на държавността и взаимодействието с институциите. Тяснопартийните интереси бяха поставени на заден план и бе поет
рискът да се понесат негативите на едно управление
с ограничени възможности за провеждане на лява
политика. Управление без коалиционно споразумение, с партньор, за когото се оказа, че има цели и
интереси преди всичко за извличане на облаги от
властта.
Приета бе Декларация за актуалните национални
задачи и приоритетите на Народното събрание, но за
съжаление наложилите се по-късно компромиси поради разминаване между социалното и либералното
разбиране за управлението, съпротивата на опозицията и част от институциите, както и съкратеният живот
на парламента, попречиха за нейното изпълнение.
Осъществен бе засилен парламентарен контрол
върху изпълнителната власт.
За пръв път се въведе в парламентарната ни
история „светкавичен контрол”, което е сериозен
принос в развитието на демокрацията у нас.
Останахме длъжници на хората в реализацията
на надзора върху различните органи, в които Народното събрание е избрало членове. Поради ненормалната обстановка нямаше достатъчно парламентарно
време, а и опозицията не проявяваше интерес към
това
За пръв път в Народното събрание работи
специална парламентарна комисия за взаимодействие с гражданските организации, която се включи
активно в дискусии по актуални въпроси от дневния
ред на обществото и в законодателната дейност.
Заседанията на комисията бяха предавани на живо
и всички въпроси, поставени по време на обсъжданията се обобщаваха и предоставяха на народните
представители. По този начин гражданското присъствие в работата на Народното събрание бе факт и
стана част от модерния парламентаризъм.
Няма да е пресилено, ако се обединим около
схващането, че 42-рото Народно събрание беше
най-отвореното и най-достъпното за последните
25 години. Загражденията, които бяха поставени
около него за осигуряване на физическия интегритет
на народните представители и служителите от администрацията, не опровергават това твърдение. Обратното изглежда повърхностно и примитивно, показва непознаване на същността на парламента.
Освен постоянното взаимодействие с гражданските
организации, в този парламент за пръв път беше
въведено онлайн излъчване на работата на постоянните комисии, както и на различни дискусии. Към
повечето постоянни комисии функционираха общест-

вени съвети, в които представители на различни
заинтересовани кръгове от обществото, бизнеса и
синдикатите постоянно имаха възможност да отстояват позициите си.
На качествено ново ниво беше поставено взаимодействието между Народното събрание, Министерския съвет и парламентарните групи, подкрепящи правителството. За пръв път бяха реализирани
съвместни семинари (единият с участието на ПГ КБ,
ПГ ДПС и МС, а другият на ПГ КБ и МС) за
определяне на приоритетите в парламентарната и
управленската политика и изпълнението на Програмата на правителството.
Негативен момент в работата на 42-рото Народно събрание бе нарушеният диалог на Народното
събрание и Министерския съвет с президентската
институция. Президентът влезе в конфликт с основната си функция – да бъде обединител на нацията.
Конфронтацията с правителството чрез заявена публична неподкрепа бе несъстоятелна като поведение
на държавен глава. Толкова несъстоятелeн бе и
начинът на използване на президентското вето за
коректив на законодателството. Мотивите бяха повече
политически и не допринесоха за развитие на законодателството и правовата държава. Девет пъти
президента връща закони, като в два случая ветото
не бе преодоляно. Президентът беше канен системно 29
да присъства на заседания на Народното събрание по
различни поводи, но не откликна на нито една наша
покана, освен за тържественото заседание по повод
на 135-годишнината от приемането на Търновската
конституция.
Зачестилите опити за външна намеса в края на
мандата на Народното събрание чрез изземване на 8
конституционните му правомощия, бяха осъдени в 14
обръщение на Председателя на Народното събрание,
който се противопостави на нарушаването на принципа за разделение на властите и всякакви подобни
действия, които не са съобразени с Конституцията.
Наред с това обръщение позицията за върховенство
на Конституцията и принципите й, включително за
формата на държавно управление, бяха последователно отстоявани при всички консултации и срещи,
провеждани при Президента.
Народното събрание бе ангажирано и с редица
събития от международен и вътрешен характер, които
допълнително изостриха противопоставянето на политическите сили в него: събитията в Сирия и бежанския
поток към България, конфликтът в Украйна, съдбата
на енергийните проекти, опитите за създаване на
впечатление за криза в банковата система чрез
целенасочени, непочиващи на обективни икономически дадености, действия срещу поне две банки, актуализациите на бюджетите на НЗОК и републиканския бюджет, наводненията в различни части на
страната, стачките и протестите на различни професионални съсловия.
В рамките на 14-те месеца живот на този
парламент може условно да се очертаят четири пократки периода, характеризиращи неговата дейност:
- първи етап – начало, свързано с неотложни
законодателни мерки за възстановяване държавността, ограничаване действията на монополите в енергетиката, връщане на отнетите социални придобивки,
грижи за най-бедстващата част от обществото;
- втори етап – опити за нормализиране на
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икономиката и живота на гражданите (изплащане на
задълженията на държавата към бизнеса, мерки за
намаляване на безработицата, промени в системата
за социално осигуряване, приемане на данъчните
закони и бюджета за 2014 г.);
- трети етап – реални стъпки за изпълнение на
някои от предизборните ангажименти на БСП – законите за потребителския кредит, защитата на
конкуренцията, редица закони със социална насоченост, нови Изборен кодекс, Закон за МВР, Закон за
Сметната палата;
- четвърти етап – блокиране работата на парла-
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мента след изборите за Европейски парламент и
преструктуриране на парламентарното пространство,
изостряне на политическото противопоставяне.
В 42-рото Народно събрание бяха внесени 346
законопроекта, приети са 138 закона, от които нови
6. Осемдесет и пет от приетите закони са внесени
от МС и петдесет и три са внесени от народни
представители. Конституционният съд беше сезиран
10 пъти. Бяха създадени 11 временни анкетни комисии. В рамките на парламентарния контрол бяха
зададени 1315 въпроса и 246 питания. Проведоха се
изслушвания на четирима министри.

ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА
НА КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ

30

8
14

ПГ КБ започна работа в състав от 84 народни
представители и завърши с 83, като един народен
представител (от гражданска квота) стана независим.
В рамките на мандата напуснаха 21 първоначално
избрани народни представители. Това в известна
степен промени визията на групата. Даде се възможност за влизане на нови лица, но тя се лиши и от
сериозен експертен състав в лицето на народни
представители, избрани за министри и на други
държавни постове. В групата имаше юристи – 13,
икономисти – 20, лекари – 5, земеделци – 5, инженери
– 7, педагози – 5, завършили МИО – 3, финансисти
– 3, с профил „Социална политика” – 3, треньори –
3.
Изработването на парламентарната политика
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бе предопределено и от конкретно разписани задължения и отговорности за ръководството и депутатите на
ПГ КБ. В 12 решения на НС на БСП и 42 решения
на ИБ на НС на БСП бяха изработени позиции и
препоръки към ПГ КБ за действия по повод актуални
въпроси от живота на обществото и управлението на
държавата.
ПГ КБ в 42-рото Народно събрание не получи
шанс за политика, създаваща условия за реформи и
за изпълнение на предизборните си ангажименти. Тя
пое тежката отговорност за укрепване на обезличените при управлението на ГЕРБ държавни институции
и създаване на условия за по-нормално съществуване
и сигурност на гражданите.
ПГ КБ работи в опозиционна среда, в която
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най-голямата парламентарна група, отказвайки отговорностите на властта, прие позициите на разиграване на държавните институции, конюнктурно поведение, наложи стил и език на арогантност, безцелно
опониране и използване на парламентарните инструменти за блокиране работата на Народното събрание.
ГЕРБ внесе пет вота на недоверие (за провала на
инвестиционната политика, за провала в регионалната политика, за провала в сектор „Сигурност”, за
провала в сектор “Енергетика”, за провала във фискалната политика), като на единият от тях вносителите не влязоха в пленарна зала.
ПГ КБ положи усилия за създаване на работещо законодателство, на правна уредба за обществени отношения, неуредени в правния мир и за
корекции в неработещо законодателство. Пое отговорността за законодателно уреждане на обществено
значими, но спорни отношения и интереси в обществото. Търсеше баланс между правна необходимост,
предизборни обещания, управленска програма и
възможности за реализация.
Качество на законодателството. По отношение
на законотворческия процес и качеството на неговия
продукт могат да се направят редица забележки и
коментари. Те не са специфична характеристика на
това Народно събрание, а са продукт на последователно пренебрегване и игнориране на грижата за
формата и съдържанието на законите и решенията от
последните 5-6 легислатури. Грижата за качеството
на законодателството беше отличителна черта на
работата на нашата парламентарна група. Този процес е бавен и би трябвало да продължи като практика
в следващите парламенти. Това не е самоцелно,
защото като своя естествена последица законодателството с добро качество е не само по-разбираемо, но
и ще повиши доверието към Народното събрание,
вносителите на закони и политическите партии.
ПГ КБ подкрепи правителството за постигане
на икономически растеж, за ограничаване на бедността и неравенството. Осемдесет и деветото правителство реализира 421 дни управление и работи,
без да получи толеранс от гражданите, медиите и
институциите. Правителството, с подкрепата на партиите мандатоносители, заяви по убедителен начин
намеренията си за резултатно управление. Направи
стъпки за утвърждаване на държавността, подобряване живота на българските граждани, положи усилия
за подобряване на бизнессредата, мерки за защита
на българските производители, контрол върху монополите и промени в антимополното законодателство,
намаляване на броя на разрешителните режими и
такси за улесняване на бизнеса и противодействие
на корупцията, ограничаване участието на офшорни
компании в обществените поръчки, приватизацията и
концесиите, решителни мерки срещу контрабандата,
разкриване на нови работни места, с програма за
рестарт на българската икономика.
В условията на управленски мандат парламентарният контрол носи характеристики на самоконтрол, прозрачност, отчетност, публичност, на взаимодействие между Народното събрание и изпълнителната власт. В това Народно събрание за първи път
министър-председателят четири пъти отчете дейността на правителството. Парламентарният контрол получи възможност за още една форма на
изява за отчет на правителството чрез блиц-

контрола, с който ежемесечно МС в лицето на
министър-председателя и вицепремиерите даваха
отговори на най-актуалните въпроси по дневния ред
на обществото. Тази форма намери място и в постоянните парламентарни комисии чрез изслушване на
министрите. Беше поставено началото на превръщането на надзора върху независимите регулатори
в устойчива и по-ефикасна практика на парламента.
Това наше начинание не бе доведено до край.
В това Народно събрание ПГ КБ по силата на
изострената чувствителност на обществото към работата на институциите и като отношение към развитието на демокрацията се обърна с лице към проблемите на регионите и гражданите, към избирателите.
Реализираха бяха организирани посещения в избирателните райони. За периода 21.03 – 14.04.2014 г. бяха
обиколени всички избирателни райони с участието на
всички народни представители (като някои от народните представители са били по индивидуални програми). Посетени са над 180 общини, над 45 села,
7 района в София-град и Пловдив-град и са осъществени над 240 срещи. Проведени са над 14 пресконференции и над 10 приемни. В рамките на предизборната кампания за избор на членове на Европейския
парламент народните представители участваха в
срещите на кандидатите за евродепутати по отделни
графици за регионите. Целта бе да се посетят и най- 31
малките населени места и да се реализират срещи
с граждани, симпатизанти, членове на БСП, да се
направи опит да се представи визията за Нова
Европа, за европейските ценности и за ефекта от
европейската политика за страната.
ПГ КБ носеше отговорност и за работата и
резултатността на постоянните парламентарни коми- 8
сии. ПГ КБ имаше 12 председатели и 23 14
зам.-председатели в общо 23 комисии. При обсъждането и приемането на законите се провеждаха множество срещи, дискусии, кръгли маси и други прояви
с представители на изпълнителната власт, синдикални организации, представители на граждански организации и сдружения. Комисиите сформираха работни
групи по законопроекти, в които участваха представители на вносителите, членове и сътрудници на
комисиите, съветници от отдел „Законодателни референти” на НС. Отчетите за дейността на комисиите
в 42-рото Народно събрание бяха предоставени на
народните представители, за да ги използват в предстоящата предизборна кампания.
В комисиите се осъществяваше труден законотворчески процес поради отсъствието в началото на
представители на ГЕРБ, а след това заради постоянното безпринципно поведение и опониране, заради
опитите за изнудване и за поставяне на условия с
единствената цел - да се блокира работата. Независимо от това комисиите с участието на народните
представители от ПГ КБ разгледаха 175 законопроекта и 102 проекта за решения. Приеха 577 становища. Разгледаха стотици предложения за усъвършенстване на внесени законопроекти. Активна бе дейността на народните представители от ПГ КБ в почти
всички комисии, но основната част от законодателната дейност бе съсредоточена в Комисията по
правни въпроси, Комисията по бюджет и финанси,
Комисията по икономическа политика, Комисията по
труда и социалната политика, Комисията по земеделието и горите, Комисията по регионална политика и
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местно самоуправление, Комисията по вътрешна
сигурност и обществен ред, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове,
Комисията по образованието и науката, Комисията по
околната среда и Временната комисия за изработване на проект на нов Изборен кодекс. Комисиите
осъществяваха и контролна дейност – приемани са
решения по доклади на институции (комисии и подотчетни органи), изслушвания на ръководства на министерства, разглеждане на жалби и сигнали на граждани.
· Добър обществен отзвук намериха и изводите в
докладите на ръководените от наши народни представители временни анкетни комисии.
Законодателни инициативи на ПГ КБ
Внесени законопроекти: от народни представители от ПГ КБ – 90 в т.ч. от народни представители
на ПГ КБ съвместно с други парламентарни
групи – 31;
Внесени проекторешения: от ПГ КБ –117.
Акценти в законодателните инициативи на ПГ
КБ: ПГ КБ внесе 61 законопроекта и подкрепи такива,
внесени от Министерския съвет, за промени в редица
важни закони: Закон за държавния бюджет на Република България за 2014 г., данъчните закони, Кодекс
32 за социално осигуряване, Кодекс на труда, Закон за
насърчаване на заетостта; Закон за МВР, Изборен
кодекс, Закон за Сметната палата, Закон за отбраната и въоръжените сили, Закон за здравословни и
безопасни условия на труд, Закон за енергията от
възобновяеми източници, Закон за чужденците в
Република България, Закон за подпомагане на земе8 делските производители, Закон за устройство на
14 Черноморското крайбрежие, Закон за кадастъра и
имотния регистър, Закон за лечебните заведения,
Закон за военноинвалидите и военнопострадалите,
Закон за професионалното образование и обучение;
Антимонополно законодателство: Закон за
защита на конкуренцията, Закон за потребителския
кредит, Закон за обществените поръчки, Закон за
горите, Закон за кредитните институции, Закон за
собствеността и ползване на земеделските земи,
Закон за водите, Законопроект за икономическите и
финансовите взаимоотношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
режим и техните действителни собственици;
Бяха внесени и редица важни закони, които
останаха на равнище обсъждане: Граждански процесуален кодекс, Закон за Селскостопанската академия, Закон за НСА, Закон за БАН, Закон за туризма;
Със законодателната инициатива на ПГ КБ
бяха защитени и гарантирани определени политики,
приоритетни за БСП и ПГ КБ:
- Социална политика: увеличена минимална работна заплата на 340 лв.; увеличено обезщетение за
отглеждане на дете от 1 до 2 години – 310 лв.;
увеличени детски добавки за второ дете – 50 лв.;
увеличена еднократна помощ за първокласници – 250
лв.; увеличен размер на помощи за деца с трайни
увреждания – 240 лв.; 60 000 нови лица получиха
възможност за енергийни помощи; 1 лв. такса заплащат пенсионерите за прием при личен лекар; ежегодно осъвременяване на пенсиите с темпа на инфлацията и ръста на осигурителния доход; получени
надбавки за Коледа и Великден за пенсионерите;
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спиране на увеличението на осигурителния стаж и
възрастта за пенсиониране;
- Подкрепа за младите хора: преференции за
младите хора до 29-годишна възраст; държавата
осигурява заплата за наставник, който обучи млад
човек до 29-годишна възраст; облекчения за фирми,
които осигуряват стипендия за млади хора в последните 2 години от обучението им и гарантират работно
място след завършване, като се зачитат трудовият и
осигурителният стаж на учениците и студентите по
време на обучението им; до края на годината 128 000
младежи ще работят по инициативата „Младежка
гаранция”, която ще гарантира всеки млад човек до
25 години да получи предложение за работа за
продължаване на образованието за чиракуване или
стаж в рамките на 4 месеца, след като е останал без
работа или е завършил образование;
- С подготвен антимонополен пакет от закони
се пристъпи към действия за постигане на равнопоставена конкуренция между малки и големи фирми,
създаване на условия за свободна, пазарна, справедлива, поносима конкуренция. Предприеха се стъпки
за защита на потребителите – по нормални условия
за кредитиране, премахване на част от таксите.
Осигуриха се условия и гаранции за равностойно
участие в обществените поръчки, промениха се отношенията на българските производители с търговските
вериги, подобриха се правилата в договорите за
концесии. Въведе се и нов начин на образуване на
цената на тока, но президентското вето го блокира;
- Законодателство в сферата на сигурността:
нов Закон за МВР, промени в законите – за
Държавна агенция „Национална сигурност“, за специалните разузнавателни средства, за отбраната и
въоръжените сили на Република България;
- Промени в законодателството за енергетиката;
- ПГ КБ обърна внимание и на вече приети
законодателни норми, които се оказаха трудни за
реализиране с оглед възможностите на субектите и
това наложи удължаване на сроковете им за влизане
в сила;
- Законодателство в диалог с гражданските
организации: за пръв път законопроекти се обсъждат
и се правят предложения и становища по тях в диалог
с гражданските организации. Обект на предварителен
граждански контрол и обсъждане бяха: проектът за
нов Изборен кодекс, Законът за политическите партии, Гражданският процесуален кодекс, Законът за
потребителския кредит, Законът за кредитните институции, Търговският закон, Законът за предотвратяване и установяване конфликт на интереси, Законът за
прякото участие на гражданите в държавната власт
и местното самоуправление, Законът за защита на
конкуренцията. Проведоха се дискусии за частните
съдебни изпълнители, по новия модел на ценообразуване на електрическата енергията и ефектите от
приложението му, дискусии за нов Закон за културното наследство, за отношението между потребители,
банки и финансови институции. Направени са над 130
предложения, становища и позиции от граждански
инициативи, граждански организации и други неправителствени структури.
- ПГ КБ оказа подкрепа на правителството и в
неговите усилия за нормализиране на бизнес
средата и подобряване на връзките с бизнеса:
беше възстановен 1 млрд.лв. ДДС, има облекчени
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кредити за стартиращ и малък бизнес, отпуснати бяха
13% повече европейски средства за животновъдите
и зеленчукопроизводителите, въведоха се облекчения
за работодателите, които наемат млади хора за
период от 6 до 18 месеца; работи се по намаляване
на 138 регулаторни режима;
- Развитие на регионите: отпуснати бяха 500 млн.
лв. за развитие на регионите, благоустрояване на
общините и повишаване на заетостта, за реформи във
ВиК сектора.
Парламентарен контрол
Съгласно статута на парламентарните групи
с най-много въпроси и питания е най-голямата парламентарна група в опозиция. Независимо от факта,
че ПГ КБ е мандатоносител, тя не подценява парламентарните възможности за отчет и контрол на правителството със задаване на въпроси и питания, както
и с въведената нова форма на контрол и отчет –
блицконтрола. За една година са проведени 8 блицконтрола, като най-много въпроси са зададени към
министър-председателя Пламен Орешарски. Въпросите засягат кризата в Сирия и бежанската вълна,
подготвката на Договора за партньорство 2014 – 2020
г., проектите във водния сектор, защитата на българските потребители, обстановката в Украйна, съдбата
на проект „Южен поток“, политиката относно малките
и средните предприятия, намаляване на административните тежести в бизнеса.
Най-много въпроси и питания са зададени към
министрите: Таня Андреева, Анелия Клисарова, Десислава Терзиева, Димитър Греков, Драгомир Стойнев, Светлин Йовчев, Петър Чобанов, Данаил Папазов. Това показва и секторите, към които има обществен интерес, свързани с нарушени права, проблеми
в провеждащите се реформи или събития, свързани
с политиката на министерствата.
В рамките на парламентарния контрол по
инициатива на ПГ КБ за периода са реализирани
две разисквания по питания, свързани с изпълнението на ОП „Развитие на човешките ресурси“ и
относно преговорите за Многогодишната финансова
рамка на ЕС за 2014 -2020 г. и българската позиция.

Над 70 изяви, като повече от половината са по повод
внесени, приети и оспорвани законопроекти и опити
на опозицията за некоректно тълкуване или неподкрепа.
Заседания на Общото събрание
От началото на 42-рото Народно събрание ПГ
КБ е провела 82 заседания на Общото събрание. На
всяко от тях е приета позиция по дневния ред на
пленарните заседания на Народното събрание, по
актуалната политическа ситуация и са приети решения за парламентарно поведение и изявления на
групата. ПГ КБ имаше разнороден състав, различни
интереси и ярка проява на различия. Общото събрание работеше в условия, даващи възможност за
демократично присъствие и участие в работата. Не
може да се отминат опитите за личностна идентификация и дистанция от колективните решения, преди
всичко не в интерес на БСП, без да се отчита
сложната политическа обстановка и необходимостта
от компромисни решения.
Международна дейност
Народните представители от ПГ КБ взеха активно участие като членове на постоянни делегации
на Народното събрание – Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ), Парламентарната 33
асамблея на НАТО, Постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа
(ПАОССЕ), Постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Черноморското
икономическо сътрудничество (ПАЧИС), Парламентарна асамблея на франкофонията (ПАФ), Постоянна 8
делегация на Народното събрание в Парламентарно- 14
то измерение на Централноевропейската инициатива
(ЦЕИ).
Народните представители са участвали активно
както в редовните сесии, така и в мисии за наблюдение, в международни конференции и срещи. С
присъствието си в групите за приятелство те допринасяха за утвърждаване и развитие на международните връзки и отстояване на националните интереси
и парламентаризма в България.

Дарителска дейност на ПГ КБ
Дарителската дейност на ПГ КБ от началото на
42-рото Народно събрание се осъществява по вътрешни правила, приети от Общото събрание на ПГ КБ.
В своята дарителска дейност ПГ КБ се води от
разбирането, че социалната отговорност означава
съпричастност към болките и проблемите на хората
Парламентарен контрол на правителството се чрез поемане на конкретни задължения.
осъществи и чрез проведените изслушвания на
Изпълнение на предизборните обещания
министрите: Пламен Орешарски, Искра Михайлова,
и Програмата на правителството
Иван Данов, Десислава Терзиева относно кризата в
Сирия, необходимостта от приемането на мерки проПГ КБ осъществи политиката на БСП в партив застрояването на Природен парк „Странджа“ и ламентаризма. Следваше позициите на ръководпредотвратяване на наказателни процедури за нару- ните партийни органи и
чрез парламентарни
шаване на европейското екологично законодателство. средства търсеше реализация на идентичността
на БСП като социална лява модерна партия.
Медийна среда за работа на ПГ КБ
и изяви в подкрепа на парламентаризма
- За краткият мандат беше постигнато възстаноПГ КБ подкрепи своята законодателна инициа- вяване на институционалното начало в управлението на
тива и парламентарна дейност и чрез изявления, страната, подобряване условията за правене на бизнес,
пресконференции и брифинги в Народното събрание. овладяване на стресовото ценово поведение на някои
ПГ КБ е направила 39 декларации и изявления
в подкрепа на определени политики на правителството, анонсиране на предстоящи реформи и по повод
събития от историята на парламентаризма и важни
годишнини от живота на обществото.
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от естествените монополи, обръщане поглед към социално уязвимите групи след 4 години на демонстративно пренебрегване, елиминиране на полицейския силов
натиск върху фирмите и гражданите, запазване на
баланса между охраната на обществения ред и опазване правата на гражданите. Това всъщност показва и
синхрона между действията на правителството и Коалиция за България, която заяви, че ще подкрепя
Програмата на правителството
за управление. За
икономика в растеж, за подобряване на доходите и
реализация на хората, за ефективност на социалните
програми, борба с безработицата, подобряване на бизнессредата, намаляване на административните тежести и демократизация на процесите на управление;
- Самооценката изисква да се посочи, че останаха законодателно нерешени редица проблеми в
енергетиката, здравеопазването, административните
услуги и защита на конкуренцията;
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- Несъстоятелни са обвиненията от страна на
опозицията ГЕРБ, че: за една година има тотален провал
– 40 000 нови безработни, нито един инфраструктурен
проект, спрени еврофондове, замразени плащания към
общините, безпринципни политически назначения, отказ
от суверенитет, липса на позиция за Украйна и използване на регулаторите за партийни
цели. Неприемливи са опитите да се наложи тезата за фалит на
държавата, за дестабилизация на банковата система

Фактите и резултатите от едногодишната дейност
на 42-рото Народно събрание, на ПГ КБ и правителството не само опровергават подобни твърдения, но
8 за пореден път доказват безпринципната и нагла
14 позиция на ГЕРБ в оценката на свършеното и намеренията за бъдещи реформи. По думите на министърпредседателя това правителство беше програмирано да
бъде буфер между предходното и следващото. То завършва
своята работа с равносметката, че нито един макроикономически и фискален показател на държавата не е
влошен спрямо предходната година, няма опасност за

ÑÚÂÐÅÌÅÍÅÍ

ÏÎÊÀÇÀÒÅË

ÑÚÁÐÀÍÈÅ

банковата система, валутният борд е стабилен, независимо от сътресенията в КТБ. Всички нередности и забележки
в европейските програми касаят периода на предишното
правителство. Правителството оставя страната с по-добри
параметри във всяка една от обществените сфери в
сравнение с това, което наследи.
Парламентарната група на Коалиция за България
не реализира пълен мандат. Последните дни тя
работи в изключителна враждебна и практически
непоносима парламентарна среда.
В парламента на практика беше формирана нова
негласна коалиция между ГЕРБ и ДПС, която,
спекулирайки с политическите консултации при президента, се опитваше грубо да наложи „постигнатите съгласия“ за актуализация на бюджета, за
даване мандат на служебното правителство за нови
споразумения и заеми, както и различни законови
варианти по казуса КТБ. С достойнство и хладнокръвие ПГКБ прие поведението на партньора си
ДПС и не тръгна към защита на властта на всяка
цена.
По време на дебатите за оставката на правителството „Орешарски“ и дебатите по актуализацията
на бюджета ПГКБ прояви силата на своя политически характер, зае важната и правилна позиция
– позицията на гражданите, защити постигнатото от
правителството и Коалиция за България за хората и не позволи новосформираната коалиция между
ГЕРБ и ДПС да осигури над три и половина милиарда на служебното правителство, които щяха да
влошат финансовото състояние на държавата, инвестиционния климат и да натоварят допълнително
с финансова тежест всеки български гражданин.
Парламентарната група на Коалиция за България
в трудни условия успя да защити волята на своите
избиратели и да оправдае доверието им, н е з а в и симо от това дали са оценени по достойнство
всички действия и резултати.
5 август 2014 г.
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ПРАВИТЕЛСТВОТО ИЗПЪЛНИ ПОЧТИ ВСИЧКИ
АНГАЖИМЕНТИ ОТ ПРОГРАМАТА СИ
ЗА ПЪРВАТА ГОДИНА
Изявления на министърпредседателя в оставка Пламен Орешарски
на церемонията по предаване на изпълнителната власт

Уважаеми господин Премиер,
Уважаеми дами и господа министри,
Уважаеми дами и господа,
Преди една година правителството пое управлението на страната в условия на дълбока институционална криза, икономическа депресия и задълбочаващ се
дезинтегритет в обществото. Формирани бяха крайно
негативни социално-икономически тенденции, стагнираща стопанска и инвестиционна активност,
обезсърчено предприемачество, изтощени фискални
резерви, нарастващи дългове, бързо растяща безработица. Работихме за този период в най-сложната
политическа среда в новата ни история. Въпреки това
изпълнихме преобладаващата част от нашите ангажименти, поети в управленската програма за едногодишния период до края на май тази година. Ръководехме
се от интереса на хората, въпреки че съпротивата,
която срещахме всекидневно, не бе малка.
Постигнахме добри резултати. Ще спомена само
някои от тях с по-синтетичен и обобщаващ характер.

Всички бизнес индикатори отбелязаха непрекъснато
подобрение от края на миналата година до май тази
година. Общият показател за бизнес климата достигна средните нива за десетгодишен период и найвисокото си ниво от ноември 2008 година. Индексът
на промишленото производство нарасна на годишна
база 7 последователни месеца, пак подчертавам – до
края на май тази година. Борсовите индекси отбелязаха ръст с рекордните за целия Европейски съюз 40
на сто.
Наскоро реализираната емисия еврооблигации бе
най-успешна в новата ни история, с ярка преднина
спрямо останалите български емисии, пласирани на
външните капиталови пазари, въпреки разрастващото
се политическо напрежение в този период и обявената дата за предсрочни избори, въпреки затварянето 35
на една от големите ни търговски банки. Това показва
реалната оценка на инвеститорите за фискалната и
финансовата стабилност на държавата, доста поразлична от вътрешното говорене.
Нивото на фискалните резерви към днешна дата
е над 8,5 млрд.лв., което гарантира успешното
превъртане на стари правителствени дългове до края 8
на тази и особено в началото на следващата година, 14
също така по-спокойно управление на ликвидността
на публичните финанси.
Направихме голяма стъпка към възстановяване
статута на държавата като изряден платец с възстановяването на ДДС, разплащане на други задължения
към бизнеса, авансовото финансиране на европроекти, въпреки забавеното възстановяване на тези средства от Брюксел. Част от разходите формират бюджетен дефицит и са повод за доста критични коментари. Но когато през следващите седмици същите
ресурси постъпят в бюджета, ситуацията ще изглежда
съвсем приемлива. Във всички случаи не задържахме
значими плащания, за да представим по-добра фискална картина, каквато практика заварихме в средата
на миналата година.
Отменихме или смекчихме действието на над 130
административни режима, затормозяващи бизнеса.
Не успяхме да променим кардинално съвкупните
административни тежести, но категорично обърнахме
тенденциите. От началото на мандата въдехме 308
електронни услуги, достъпни за граждани и бизнес.
Стартирахме нова стратегия, пътна карта и нова
институционална система за електронно управление.
Ускорихме усвояването на европейските фондове в
съответствие с реалните предизвикателства на закъсненията и късите срокове. Само за година разплатихме
близо 20 на сто от средствата за целия програмен
период при под 40 за предишните 6 години. Напълно
готово е и Споразумението за партньорство на България с ЕК за програмния период 2014–2020 г. Предстои
то да бъде одобрено от Европейската комисия. Същото
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предстои и за останалите две трети държави-членки.
Реализирахме крачка напред и по отношение на
доходи, пенсии и социални програми, не такава, каквато очакват българските граждани, но най-съществената от 2009 година насам. Разкритите близо 50 хиляди
работни места в реалния сектор, извън субсидираната
заетост, опровергават може би най-смелите и найкатегорични скептици на тезата, че за един мандат са
възможни 250 хиляди работни места.
Реформирахме службите за сигурност по начин,
който им позволи да постигнат видимо по-добри
резултати спрямо постиженията от предходни периоди. Още по-ласкава е оценката на партньорските
служби на фона на първоначалните им резерви по
отношение на тези действия. Справихме се и с едно
от най-големите предизвикателства на нашата национална сигурност в последно време – бежанската
вълна, по начин, който се спомена в позитивен тон
във външните коментари.
За първата година на управленския мандат бяха
реализирани програми, политики и мерки, които
имат стабилизиращ ефект и не предизвикват
допълнителна неустойчивост в крехкото икономическо и социално равновесие. Въпреки това бяха
направени и първи стъпки в дълго отлагани реформи, като внимателно се преценяваше техният ефект.
36 Не достигна време и политическо съгласие за покардинални реформи в редица тежки публични сфери
като здравеопазване, образование, административни услуги, пенсионна система. Сигурно има и други,
в които структурните мерки се бавят вече повече
от десетилетие. Във всяка от тези сфери обаче
беше положено началото или се разработиха кон8 цепцията и стратегическите насоки за развитие.
14 Напредък бе осъществен в професионалното обуче-
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ние, в ограничаване броя на учебниците за един
предмет в средното ниво на обучение.
Отлична беше оценката от Европейската комисия,
подчертавам, за Стратегията за развитие на администрацията.
Специално внимание отделихме на енергетиката система, която заварихме в колапс в средата на
миналата година. Нашите усилия бяха насочени към
разкриване на вътрешните резерви в системата вместо към увеличение на крайните цени и финансиране
на неефективните звена и структури от крайните
потребители. Освободихме износа от високите преносни такси, извършихме и част от структурните
мерки в подготовка за предстоящата либерализация.
Едва ли ще успея да обобщя всички активи на
кабинета, пък и това не е целта. Исках само да
маркирам някои от дейностите, с които считам, че
изпълнихме преобладаващата част от нашите ангажименти от миналата година.
Уважаеми господин Премиер,
Вие имате малшанса, но и щастието да бъдете
служебен премиер. Малшанс, защото краткото време
и отсъствието на законодателна инициатива няма да
Ви позволят да реализирате по-мащабни структурни
действия, от които страната има нужда. Щастието,
защото служебните премиери са най-успешни в нашата история. Поне са пощадени от силните критики,
които отправяме към всички останали.
Пожелавам Ви успешна и ползотворна работа в
интерес на всички наши сънародници! Вашият успех
ще бъде успех за всички нас, не само в тази зала,
а и в цялата страна.
Благодаря Ви!
6 август 2014 г.

Заключителна пресконференция в Министерския съвет – 30 юли 2014 г.
ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ:

ДНЕС ИМАМЕ ПОДОБРЕ РАБОТЕЩИ
ИНСТИТУЦИИ, ПОСПОКОЙНА ОБЩЕСТВЕНА
СРЕДА, ПОГОЛЯМ ОПТИМИЗЪМ В БИЗНЕСА
Отмина една тежка година, сигурно не най-тежката, тъй като
съм преживявал и по-тежки управленски периоди, но при всички
случаи – една от най-нестабилните
в политическо отношение година.
Kабинетът успя да свърши преобладаваща част от ангажиментите,
поети в програмните намерения, а
по- късно и в управленската програма. Захванахме се да работим,
за да може да подредим системите по един по-добър начин. Колегиалният стил на работа и колективизмът бяха характерни за работата на министрите в кабинета.
Забелязали ли сте публично някой
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министър да се оправдава с друг,
което беше честа практика в последните няколко кабинета. Целите на един кабинет винаги са общи
дори когато са разположени в
отделни сектори. Друг е въпросът,
че трудната среда и политическата нестабилност не позволиха всичко да се реализира по начина, по
който си представях. Въпреки това
към днешна дата имаме по-добре
работещи институции, по-спокойна
обществена среда, по-голям оптимизъм в бизнеса.
Успяхме да установим нов тип
взаимоотношения между държавата и бизнеса. Не се изкушихме в

ÏÎÊÀÇÀÒÅË

нито един момент да подобряваме
фискалното изпълнение за сметка
на неразплащане към бизнеса.
Изпълнението на фискалната програма към настоящия момент не се
отличава в общите си параметри
от изпълнението й за последните
4 години към този период. До края
на май кабинетът в много голяма
степен успя да подобри бизнес
климата, да обърне тенденциите
както във вътрешното търсене, така
и в инвестициите. Ръстът им в
последните две тримесечия е около 5% при негативни трендове в
предишните 4 години. Повечето
бизнес индикатори отбелязваха не-
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прекъснато подобрение от края на
миналата година до края на май.
За съжаление констатираме, че в
последния месец има обратно
връщане. То е обяснимо на база
на нестабилността, която чувстват
всички български граждани и найвече бизнесът.
Реализираната емисия еврооблигации на външните пазари по
параметри няма аналог в новата
ни история. В разгара на найголямото политическо противопоставяне Министерството на финансите направи най-добрата емисия
в цялата ни история с рекордно
ниски лихвени равнища за рекордно дълъг срок на емисията – 10годишна емисия. Това е най-добрата емисия, която България е
правила и е своеобразна външна
оценка за финансовата и фискалната стабилност на страната. Това
е гласуване от страна на инвеститорите с парите си, а не с аналитични разсъждения и литературни
изрази.
В енергетиката направихме доста неща. Не се поддадохме на
натиска неефективните разходи на
системата да ги прехвърлим в цени
и да ги плаща крайният потребител. Преди да се увеличават цени,
трябва да се разкрият резервите
вътре в системата. Направена е
подготовка за предстоящата либерализация, като са разделени активите на НЕК и на ЕСО. Ако
някой мисли, че енергетиката при
тези големи заварени дългове
можеше за една година да се
обърне кардинално, не съм съгласен. Смешни и политически са
твърденията, че в последната една
година са натрупани дългове. Енергийна борса вече е лицензирана,
а либерализацията не означава
непременно увеличение на цените,
тъй като това зависи от много
фактори и процесът не е еднозначен. Доста от въглищните централи ще бъдат подложени на натиск
заради емисиите през следващите
периоди. Трябва да се вложат
огромни инвестиции, които едва ли
ще са по силите ни, но работим по
този въпрос. Изграждането на VII
блок на АЕЦ „Козлодуй“ е първостепенен проект за България, но
поради значимостта му всички важни по-нататъшни решения ще
бъдат взети от следващия кабинет.
Няма кабинет, който да не е подчертавал важността на развитието
на ядрената енергетика.
Мисля, че намерихме добро

ÍÀ

ÏËÀÌÅÍ

решение по отношение на ситуацията с банките. Радвам се, че ЕК
реагира изключително своевременно – одобриха ликвидна подкрепа
в размер над 3 млрд.лв., но поведението на политиците не бе найсполучливото. Някои се опитаха
допълнително да внесат страхове
в населението. Случаят беше реален стрес-тест и се радвам, че
банките издържаха със собствената си ликвидност. Към днешна дата
подкрепата от Брюксел не е разходвана с нито лев. Българската
банкова система като цяло има
много добри показатели за капиталова адекватност и за ликвидност, които са значително превишаващи банките от Стара Европа.
В по-старите демокрации има теми,
които не влизат в политическия
дебат и една от тях е банковата
система. Не бива да се допуска
умишлено да се създава банкова
паника.
За изминалата година крачка
напред е направена и по отношение на солидарността в обществото и социалната закрила – максималната в рамките на финансовите
възможности. Успяхме да засилим
няколко от най-важните социални
програми и се надяваме, че колкото и трудно от фискална гледна
точка да е това, тенденцията ще
продължи и през следващите години. Замразяването на социалните
програми крие рискове, както видяхме в последните години, за
вътрешното търсене, за икономиката като цяло и за темповете на
икономически растеж.
При практически нулеви стойности на подобренията в социалната сфера, характерни за предходния управленски мандат, се
опитахме да зададем параметри
на годишни повишения при различните социални програми. Ако
някой си е мислел, че са възможни
двуцифрени ръстове и е очаквал
такива, то това е от наивност.
Примерът с пенсиите е показателен. Възстановихме действието на
швейцарското правило - годишен
ръст на пенсиите в размер на
половината от инфлацията и половината от ръста на осигурителния
доход. Това заложихме в управленската програма и всички бяха
доволни от тази мярка. Горните
параметри оформят ръст на пенсиите за настоящата година от 2,7%.
Цифрата е по-голямо от нулите в
предходните 4 г. Ако някой предпочита нулите заради сегашния
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обективно получен нисък ръст, това
не е рационално.
Започнахме някои от ключовите реформи, които не бяха направени в последните десет години.
Някои са на етап подготовка на
стратегически документи, по други
са направени първи крачки. Разчитам на приемственост, така че да
продължат тези реформи. Разбира
се всяко, следващо правителство е
в правото си да внесе и необходимите корекции, съобразно неговите виждания. Искрено се надявам, че ще се потърси широк
консенсус.
Положихме много усилия за
подобряване на финансовото управление и контрол в здравеопазването. Не срещнахме подходящо
разбиране от нашите външни партньори – болници, фармацевтични
компании. Здравната каса също
продължи доста инертно да упражнява дейността си. Здравеопазването често е обект на популизъм, което възпрепятства по-ра- 37
ционалния подход и понякога посмелите решения, които са непопулярни, но перспективни.
Не
намирам основания за актуализация на бюджета на здравната каса.
За пет месеца, към края на май,
дефицитът на касата е на равнище, 8
което не е по-високо от същия 14
дефицит през миналата година към
края на май. Тоест няма промяна
в картината. Убеден съм, че касата
сама може да се справи. Може да
има някакви притеснения от отсъствието на парламент, но те не
идват от цифрите. Необходимо е да
се обсъдят мерки, които да затегнат системите на финансово управление и контрол, така че да не
се ощетяват други сектори за
сметка на касата. Ако се настоява
за актуализация, предварително
казвам, че то ще е за сметка на
други икономии.
Сега ще влезем в период на
служебен кабинет, ново правителство. Това е свързано може би с
известни колебания в приходната
част, може би малко допълнителен
натиск върху разходната част. Така
че има известни рискове пред
изпълнението на бюджета, но мисля, че са управляеми или остават
в границите на допустимите рискове. Що се касае за икономическото развитие, аз оставам оптимист,
че ще може да направим тази
година първата с по-отчетлив икономически растеж след пет години
на икономическа депресия.

Информационен бюлетин на НС на
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правителството разработи и прие
13 стратегии в различни сектори на
управление. Този програмен период се планира по различен начин,
средствата ще се дават срещу
реформи. А за да имаме реформи,
трябва да покажем на ЕК стратегия
и план какви реформи ще провеждаме и как те са в унисон с европейските политики за растеж и
заетост. На нас се падна отговорността да разработим всички секторни стратегии, които са необходими, да ги приемем и да ги съгласуваме с ЕК. Тези стратегии поставят началото на процес на реформи, който би трябвало да се развие
в следващите шест години и половина. Това е едно от големите
постижения на това правителство –
то сложи страната ни на пътя на
реформите. Крайният им резултат
трябва да бъде не само успешното
усвояване на европейските фондо-

ЗИНАИДА ЗЛАТАНОВА:
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ПРАВИТЕЛСТВОТО ИЗВЕДЕ СТРАНАТА
НА ПЪТЯ НА РЕФОРМИТЕ
8
14

За една година и два месеца
България усвои 19% от всички европейски средства. За сравнение за 6
години (от 2007 г. до 2013г.) усвоените средства са 36%. За изминалата година общо изплатените средства по европейските фондове възлизат на 4,2 млрд.лв. Надявам се ускореното усвояване да продължи и
да може да се поздравим с добър
висок процент усвояемост за пре-

дишния програмен период. По отношение на текущия програмен период,
проследявайки как вървят процедурите в ЕК по одобряване на Споразумението за партньорство, би трябвало най-късно до края на юли Споразумението да бъде одобрено. Така ще
имаме едно много добро наследство
от много договорени средства за следващите седем години за България.
Само за година и два месеца

ве, но и едно по-голямо благополучие за страната като цяло.
Оперативните програми
са в
процес на съгласуване с ЕК и би
трябвало най-късно до средата на
октомври да бъдат одобрени. Това
означава, че изпълнението на всички оперативни програми ще започне още през тази година. Надявам
се следващите правителства да не
изостанат от този график.

ДАНИЕЛА БОБЕВА:

БОРИХМЕ СЕ ЗА ВСЯКО ЕДНО РАБОТНО МЯСТО,
НАМАЛИХМЕ АДМИНИСТРАТИВНАТА ТЕЖЕСТ
И ПРАГОВЕТЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ
Eдна от спецификите на работата
на нашия кабинет е, че българската
икономика беше много по-добре оценявана отвън, отколкото отвътре. За
мен критерий за това дали сме си
свършили добре работата през тази
година са оценките, съдържащи се в
докладите на Европейската централна банка и на ЕК, конвергентните
доклади, т.е докладите за сближаване, където България изпълнява всички числови показатели за приемането на еврото.
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Сред реформите, които са в програмата на кабинета, няма такава,
която да не е започната, а голяма
част от тях са в доста напреднала
фаза, някои са приключени. Никога
не сме били за шокови реформи,
т.е. реформи без известен край.
Борили сме се за всяко едно работно място, не сме закривали предприятия, не сме уволнявали масово
хора, защото в условията на криза
битката за всяко едно работно
място, за всеки един предприемач
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е наша обща битка.
Опитвахме се да правим консенсусни реформи, а те отнемат време,
отказахме се от реформи там, където няма консенсус. В сферата на
подземните богатства искахме да
направим съвършено нов механизъм
за контрол, който да гарантира в
по-голяма степен интересите на
държавата. Не успяхме да се договорим с бизнеса, отсрочихме тази
реформа, законопроектът е готов,
следващите правителства могат да

ÏÐÀÂÈÒÅËÑÒÂÎÒÎ

поемат щафетата.
Един от консенсусните елементи
на нашата политика беше намаляване на административната тежест. Нашето правителство проведе 62 редовни заседания. Няма заседание,
на което то да не е гледало конкретни мерки за намаляване на административната тежест. Общо досега са
приети 124 мерки за намаляване на
административната тежест. За съжаление голяма част от намаляването
на административната тежест е в
прерогативите на НС, там имаме 11
законопроекта с 60 мерки, които
чакат своето одобрение.
Сред най-важните достижения са
промените в Административно-процесуалния кодекс, където беше поет
ангажимент до март догодина гражданите и фирмите да могат се ползват от т.нар. комплексно-административно обслужване. Тоест вече всички
институции да разменят документите
помежду си по електронен начин.
Имаме успех, вече три администрации го правят. През следващите
месеци очакваме още 4 администрации да предоставят комплексни административни услуги в електронна
форма.
Приехме промените в ЗОП. Европейският парламент даде становище
по него, това е един от най-силните
антикорупционни закони, един от найрадикалните инструменти за борба с
корупцията. Той вече влезе в сила,
а от 1 юли по-голямата част от
мерките, предвидени в него, също са
активни.
При предишните правителства се
фаворизираха само големите инвестиции. Ние намалихме праговете на
инвестициите и считаме, че в България има място за малки и средни
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инвестиции, че те трябва да бъдат
насърчавани. Надяваме се следващите правителства да продължат
тази тенденция. По отношение на
големите ние внесохме също промяна - на ниво МС направихме работни
групи, които да се занимават с конкретни проекти, както с нови, така и
с текущи проекти.
Промените в Закона за защита на
потребителите влязоха в сила. Създават се 4 нови органа за извънсъдебно решаване на спорове, което ще
облекчи до голяма степен процедурите, ще даде повече гаранции за
потребителите. Променена е също
рамката за това повече НПО-та да
могат да защитават интересите на
потребителите, получавайки подкрепа от държавата.
Във връзка с реформата във
външната търговия и износа бе
възстановена работата на много от
замразените междуправителствени
комисии, а 9 нови комисии стартираха. Започнахме реформата в Банката
за развитие. Вече около 20 проекта
за насърчаване на износа са подкрепили българските компании за експанзии на трети пазари. Открихме и
нови търговски служби. Одобрени са
още 20 търговски аташета. За съжаление Агенцията по приватизацията
е забавила доста процеса на приватизацията на борсата, но процедурата е стартирала, продължава и се
очаква в рамките на следващия
месец да започне процесът на предоставяне на оферти.
По-важните постижения в областта на административната реформа
са:
- Приемане на Стратегия за развитие на държавната администрация
за следващия програмен период, ко-
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ято получи висока оценка от Европейската комисия. Тя определя рамката и предстоящите реформи в администрацията. По този начин са
осигурени 285 млн. евро за развитие
на администрацията чрез оперативна програма „Добро управление“.
- Бяха извършени промени в Административно-процесуалния кодекс,
с които се въведе задължението за
комплексно административно обслужване при предоставяне на услуги,
като се заложи в едногодишен срок
(до края на март 2015 г.) администрациите ускорено да осигурят автоматизиран обмен на данни, за да не
се налага хартиен обмен. Усилено се
работи по промяна на вътрешните
правила и процедури във всички администрации за прекратяване на
практиката да изискват документи и
данни, издавани или налични в самите тях.
- Правителството прие три пакета
с мерки за намаляване на регулаторната тежест, чийто финансов ефект
за гражданите и бизнеса възлиза на
близо 65 милиона лева. Приети бяха
и 19 мерки за подобряване на биз- 39
нес средата в доклада „Правене на
бизнес“ на Световната банка.
Списъкът с реално въведените облекчения за гражданите и бизнеса е
публикуван в интернет страницата
на Министерския съвет. От юни 2013
г. до момента са изпълнени общо 126 8
14
мерки.
-Числеността на централната администрация беше намалена с 5%
или 6186 щатни бройки.
- Прието бе актуализирано Ръководство за оценка на въздействието
на законодателство и на тест за
въздействие върху малките и средните предприятия.

ЦВЕТЛИН ЙОВЧЕВ:

СПРАВИХМЕ СЕ С КРИЗАТА С БЕЖАНЦИТЕ
И ПОДОБРИХМЕ ЕФЕКТИВНОСТТА
НА МВР, ДАНС И ДАТО
Всичко, което заложихме в управленския план на МВР за тази
година, е вече изпълнено на 100%
- реформите в сектора „Сигурност“,
трансформирането на ГДБОП, обособяването на ДАТО като самостоятелна агенция и новият Закон за
МВР, деконцентрацията на власт и
значителното намаляване на
възможностите за упражняване на
политически натиск върху дейността

на силовите структури. Това е много
сериозно демократично постижение.
Имаме по-високи гаранции за законност в дейностите на отделните
структури. Обективна проверка установи, че имаме стотици случаи, в
които няма достатъчно основание или
не са спазени всички изисквания при
прилагането на сила, при провеждане
на операции със задържане на хора.
Това вече е история. Повече от два

пъти намалихме подслушването. Има
ясни гаранции, че повече в обществото няма да има съмнение дали
технически средства за подслушване са използвани неправомерно.
Много по-добра е ефективността
както на МВР, така и на ДАНС и
ДАТО. Иззетите количества наркотични вещества през първото полугодие на 2014г. в сравнение със
същия период на миналата година
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са 2957 кг спрямо 364 кг. През
последния месец това съотношение
се увеличава и към края на юли
вече са задържани 3131 кг наркотични вещества. Цифрите са красноречиви и са ясен показател за успешна реформа.
ДАНС работи много добре. Това
се признава от международните ни
партньори не само по отношение на
провеждането на съвместни операции и повишения обмен на информация, но и по отношение на конкретните резултати. Пример е справянето с една от най-тежките кризи,
с които страната ни се е сблъсквала
в последните години - кризата с
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бежанците. Подобрена е организацията, което е безспорен успех на правителството.
Общата престъпност е намаляла с
9,1% спрямо шестте месеца на миналата година. Увеличена е и разкриваемостта с 4,1%. С 8,8% са помалко престъпленията против личността, грабежите са намалели с
18,3%. Спад има и в намалението на
домовите кражби с 8,6% и на кражбите на МПС с 2,1%.
Прекратихме порочните практики
ресурси на МВР да отиват в частни
фирми и със закон забранихме даренията. Спряхме търговската дейност в
МВР.
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По време на протестите бе намерен балансът между защитата
на законността и спазването на
правата и свободите на хората.
МВР има по- различен облик, ние
сме по-отворени, по-публични, има
много по- голяма отчетност, поблизо сме до хората. Не позволихме МВР да бъде въвлечено в политически битки. Нямаше изтекли
СРС-та, нямаше разработки срещу
политически опоненти, нямаше
флашки. Служителите на МВР в
много случаи
проявяваха героизъм. Гордея се, че имах възможност през тази година и два месеца
да работя с тях.

ПЕТЪР ЧОБАНОВ:

ОЧАКВАНОТО НИВО НА ФИСКАЛНИЯ РЕЗЕРВ
КЪМ КРАЯ НА ЮЛИ Е 8,7 МЛРД.ЛВ.
Приехме отчет за финансовото
състояние към 30 юни 2014 г., който е
изготвен от експертите на МФ и в който
обективно е представена наличната
информация за полугодието и състоянието на всяко едно министерство. В
отчета се вижда колко процента от
8 разходите са извършени, има ли про14 срочени задължения, просрочени вземания, как се е движил бюджетът на
съответното ведомство. Мисля, че това
се прави за първи път и ще бъде много
полезно на следващите правителства.
В средата на миналата година се
промени философията на водената дотогава фискална политика. Тя беше
оценявана от външни и вътрешни анализатори като проциклична, т.е по
линия на задържане на разходи, арбитражно рязане на някои разходи и
фиксиране в конкретни фискални цели,
които за да изглеждат добре, се ограничаваше икономическият растеж.
Затова прибегнахме към актуализацията на бюджета в средата на миналата
година, която да освободи фискално
пространство, за да може да разплатим задължения към бизнеса, да нормализираме процеса на възстановяване на ДДС и да обърнем внимание на
социални системи. Предвиденият дефицит беше 2%, завършихме годината с
1,8% на касова основа, но разплащането на бизнеса и плащането по европейски проекти до последния ден на
годината позволи дефицитът на начислена основа да бъде още по-нисък, т.е
да бъде 1,5%“.
Възстановяването на ДДС не е било
използвано в нито един момент, за да
се балансират фискалните резултати.
Започнахме с невъзстановен в срок
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ДДС в порядъка на 320 до 350 млн.лв.
Към края на юни бе на безпрецедентно
ниското ниво от 130 млн.лв., а към края
на юли се очаква още по-ниско - към
110 млн.лв. По-важното е, че бизнесът
през цялото това време знаеше точния
ден, в който ще си получи дължимите
средства по ДДС и успяваше много подобре да си планира работата. Неслучайно наред с това и мерките за
намаляване на административната тежест доведоха до подобряване на
индикатора за бизнес климат и към
края на май той достигна предкризисните си нива. Политическото напрежение след това и обявяването на предсрочни избори доведоха до влошаване
на бизнес климата през следващите
два месеца. За фискалното приключване на предходната година допринесе
подобрената събираемост – данъчните
приходи като дял от БВП са нараснали
с 1,1% спрямо 2012г.
Във връзка с усвояването на еврофондовете трябва да се отбележи, че
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за първите 6 месеца на годината са
платени с 612 милиона повече, отколкото за същия период на 2013г., което
е близо 50% повече. Целта на фискалната политика е да подпомага растежа,
като се фокусира върху инвестиции и
капиталови разходи. За първите 6 месеца капиталовите разходи на правителството са нараснали с 30% спрямо
същия период на предходната година.
Дефицитът към края на юни е в размер
на 995 млн.лв. Той би бил по-нисък, ако
не бяхме платили тези 612 млн.лв. Като
цяло разходите по националния бюджет са нараснали с 3% спрямо същия
период на миналата година.. Тези 3%
се дължат на ефекта от увеличаването
на пенсиите, няма разхищения. Дадохме и Великденски добавки на пенсионерите.
Към края на февруари 2013 г. фискалният резерв е бил 3,9 млрд.лв.
Обърнахме и тази тенденция и към
края на юли очакваното ниво на фискалния резерв е 8,7 млрд.лв.
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ПОЛИТИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
И ОРГАНИЗАЦИОНЕН МЕХАНИЗЪМ
ЗА ИЗДИГАНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ
НА КАНДИДАТИТЕ НА БСП
ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
В 43ото НАРОДНО СЪБРАНИЕ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ –
5 октомври 2014 г.
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. С настоящите политически изисквания и организационен механизъм НС на БСП насочва и организира работата на партийните структури при издигането, обсъждането и утвърждаването на кандидатите на БСП за депутати в 43-то НС така, че:
да се работи за спечелване доверието на
българските граждани;
- да се гарантира провеждането на честни и
свободни избори, в които волята на хората няма да
бъде подменена от купения и корпоративен вот;
- да се предложат радикални мерки за изход от
кризата и политици, способни да се посветят на
каузата за добруването на нацията;
- да се отговори на искането за обновление на
политическото представителство и за въвеждане на
нови форми на гражданското представителство и
контрол;
- да се отговори на кризата на представителната
демокрация с усъвършенстване на механизмите на
пряката демокрация, с възстановяване на ролята на
парламента, с връщане на институциите към конституционните им отговорности и утвърждаване на върховенството на закона.

народните представители от БСП в 42-рото НС, независимо че дейността му е прекратена.
II. ПРИНЦИПИ И КРИТЕРИИ ЗА ИЗДИГАНЕ
НА КАНДИДАТИТЕ НА БСП ЗА НАРОДНИ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ

1. Основни принципи при номиниране на кандидатите:
демократичност и откритост на процедурите;
широка партийна и обществена подкрепа на 41
кандидатите;
осигуряване на обновлението на парламентарната група на БСП, заедно със запазване на
нейните утвърдени и авторитетни членове;
привързаност към левия модел на управление
на страната и подкрепа за обявената от БСП поли8
тика;
равнопоставеност на половете и младежко 14
представителство;
балансирано присъствие на всички възрасти и
основните професионални общности;
равномерно регионалното представителство на
кандидатите;
реализиране на максимално допустимата от
закона дължина на листата;
гарантирано представителство в листите на
2. Принципите, критериите и нормите, съдържащи
се в този документ, са задължителни за партийните представители на структури на гражданското общеоргани и организации. Тяхното следване е подчинено ство.
на целта да бъдат спечелени изборите за 43-ото
2. Водещи критерии при изготвянето на кандидатНародно събрание и да се реализира
успешен
ските листи са:
управленски мандат.
български граждани, за които са налице изи3. Политическите изисквания отразяват натрупа- скванията на Конституцията и законите на страната;
обществен авторитет и избираемост на кандиния от БСП опит в организацията и провеждането
на изборния процес. Те са съвкупност от организа- датите - да добавят, а не да отнемат от гласовете,
ционни подходи, методи и действия за вземането на на които разчита БСП;
високи нравствени качества, политическа отрешения от партийните структури.
говорност и лоялност към политиката на партията;
обществено-политически опит и изявена граж4. Основен принцип, утвърден от Устава на БСП,
е съчетаването на изискването за инициатива на данска позиция;
образователна степен магистър, висока проместните партийни организации при издигането на
кандидатите и правото на НС на БСП да утвърждава фесионална квалификация и компетентност на канкандидатите за народни представители и да оценява дидатите;
правна култура и признаване върховенството
дейността им.
на закона;
диалогичност и социална чувствителност на
5. Областните съвети на БСП осъществяват дейността си по издигането на кандидатите на БСП за кандидатите;
изградени умения за работа в екип;
народни представители в 43-ото НС в състав, опреангажираност с политики, свързани с приориделен в чл. 38, т.4а на Устава на БСП, в т. ч. и
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5.2. Не се допуска номинирането на един кандидат
тетите, заявени пред българските граждани в полив повече от един избирателен район. Решение за
тическите документи на БСП за избори – 2014.
издигане на кандидат на БСП в два МИР-а се взема
3. Издигането на кандидатите на БСП за народни от НС на БСП. При номинациите всеки кандидат
представители да бъде съобразено с характеристики- подписва мотивационно писмо, с което дава официте на Парламентарната група на БСП/БСП и коали- ално съгласието си да бъде избиран само от едно
ция, съдържащи се в утвърдения от НС на БСП модел. място, с изключение на случаите, за които има
решение на Националния съвет.
III. ОРГАНИЗАЦИОНЕН МЕХАНИЗЪМ
6. НС на БСП препоръчва на партийните структури
ЗА ИЗДИГАНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ
да не издигат за кандидати за народни представиНА КАНДИДАТИТЕ НА БСП
тели действащи кметове от БСП.
ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
В 43-ото НАРОДНО СЪБРАНИЕ
7. В съответствие с модела на Парламентарната
ИБ на НС на БСП в диалог с
1. Цялостната подготовка, организация и коорди- група на БСП
нация на изборния процес се осъществява от Наци- областните (градските в София и Пловдив) партийни
съвети и в срок до 8 август 2014 г. утвърждава
оналния предизборен щаб на БСП.
конструкцията на кандидатските листи за всеки
2. В съответствие с чл.57, т.3 от Устава на БСП избирателен район. Чрез конструкцията на кандидейността на народните представители от БСП в датските листи се определя: представителството на
42-рото НС трябва да се оцени до 5 август 2014 различните политически субекти на Коалиция за
г. от НС на БСП, съгласувано с Парламентарната България, обществените и професионалните групи в
група и съответните областни съвети на БСП в съответствие с модела на Парламентарната група;
избирателните райони. Областните, градските и дължината на листата; избираемата и целевата зона.
общинските съвети на БСП организират публично
7.1. Въз основа на данни от представителни социотчитане в съответния МИР на дейността на на- ологически проучвания, вътрешнопартийни допитвания и експертни анализи НС на БСП в същия срок
42 родните представители.
определя за всеки избирателен район общините,
3. НС на БСП в срок до 25 юли 2014 г. приема чиито представители следва да имат приоритетно
решение за:
представителство в листите.
Утвърждаване, съгласно чл. 54, т.2б от Устава
7.2. Областните (градските в София и Пловдив)
на БСП на вида на изборите за определяне канди- партийни съвети информират общинските (районните)
датите на БСП за народни представители в 43-ото НС партийни съвети за утвърдената конструкция на кан8 - избори от общинските конференции на БСП;
дидатските листи за всеки избирателен район.
14
Политически изисквания и организационен
механизъм за издигане и утвърждаване на кандида8. В съответствие с чл. 54, т.6 от Устава на БСП
тите на БСП за народни представители в 43-ото НС; НС на БСП в срок до 8 август 2014 г., след диалог
Модел на Парламентарната група на БСП с областните съвети на БСП и въз основа на
(БСП в коалиция) в 43-ото НС.
преговори и сключени коалиционни споразумения,
взема решение за водачите на листите по МИР и
4. НПЩ изпраща в срок до 28 юли 2014 г. на утвърждава броя и местата в кандидатските листи,
областните, градските и общинските (районни) съвети определени за партньори от коалиционната и
на БСП Политическите изисквания и организационен гражданската квота.
механизъм за издигане и утвърждаване на кандидатите на БСП за народни представители в 43-ото НС
9. В срок до 15 август 2014 г. общинските
и Работната програма за подготовката на БСП за (районните), градските
партийни конференции
участие предсрочните избори.
обсъждат и подреждат по броя на получените гласове предложенията на общинските (районните)
5. В съответствие с чл. 56, т. 2 на Устава на БСП организации на БСП за кандидати за народни предпредложения за кандидати за народни представи- ставители в зависимост от дължината на листата и
тели се правят от: членове на БСП; ОПО; общинските, ги представят в областните съвети.
градските, районните съвети; НС и парламентарната
група; Младежкото обединение; Обединението на
10. В срок до 20 август 2014 г. областните
жените социалистки и Движението на ветераните; съвети на БСП (за София и Пловдив - градските
съратници, симпатизанти и граждански организации, конференции) обобщават и подреждат предложепартньори на БСП. Предложенията се правят до нията на общинските конференции за кандидати за
общинските (районните) съвети на БСП в срок до народни представители от областта в листа за народните представители от съответния МИР, без да оп5 август 2014 г.
5.1. Всяко предложение за кандидат за народен ределят водача на листата и местата на коалиционпредставител се изготвя по образец (Приложение № ните партньори и гражданската квота, които са оп3) заедно с мотивационно писмо на кандидата (При- ределени от НС на БСП, съгласно чл.38, т.2ж от
ложение № 2 ), декларация за лоялност (Приложение Устава на БСП.
10.1. При изготвяне на проекта на кандидатската
№4), както и оценка за дейността на номинирания
(за досегашни народни представители - чл.57, т.3) и листа за съответния избирателен район ОблС на БСП
преценка (за нови кандидати - чл. 58, т.3), съгласно се ръководи от утвърдения от НС на БСП модел на
Парламентарната група на БСП (Коалиция) и правичл.54, т.1 от Устава.*
*Приложенията не се публикуват
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за народни представители се регистрират в РИК.
лата за паритетно представителство на половете и
представителство на млади хора до 35 години.
МОДЕЛ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА
10.2. Проектолистата се приема на заседание на
ОблС на БСП, (за София и Пловдив – на заседание
1. Моделът на парламентарната група се определя
на градската конференция). По спорни въпроси по с решение на НС на БСП.
прилагане на политическите изисквания и Устава се
произнасят общинските контролни комисии (градски2. Кандидатите за народни представители трябва
те – за София и Пловдив), или Общопартийната да притежават лични професионални и политически
контролна комисия.
качества, съответстващи на изискванията към състава
на парламентарната група, свързани с:
11. В срок до 24 август 2014 г. областните съвети
А) разпределението им като политици и експерти:
изпращат предложенията си в НПЩ на БСП. Те
а) 15% - политически лидери и общественици,
трябва да съдържат препис от протокола на съответ- включително и партньори от коалиционната и гражния орган, личен кадрови формуляр на кандидата и данската квота;
мотивационно писмо, подписана от него декларация,
б) 20% - политици и експерти с опит в областта
че е готов да се кандидатира и подписана декларация на социалната политика (социално дело, наука, кулза лоялност към политиката на БСП.
тура, образование, здравеопазване, младежки дейности и спорт, социално и пенсионно осигуряване);
12. НПЩ обобщава получените решения и докув) 15% - политици и експерти с опит в областта
менти и подготвя проект за Решение на ИБ/НС на на макроикономиката и финансите (бюджет и данъчна
БСП за утвърждаване на кандидатските листи на политика, счетоводни стандарти, кредитно, банково и
БСП.
застрахователно дело;
г) 15% - политици и експерти с опит в областта
13. В срок до 25 август 2014 г. НС на БСП, на управлението на сектори от реалната икономика;
съгласно чл. 54, т.6 от Устава на БСП и Изборния
д) 20% - политици и експерти с опит в областта
кодекс, приема решение за окончателното под- на гражданското общество, правото, социологията,
реждане и издига кандидатските листи на БСП за политологията, медиите;
43
народни представители.
е) 15% - политици и експерти в областта на
евроинтеграцията, международната дейност, външна14. В срок до 31 август 2014 г. листите на БСП та политика, националната сигурност и вътрешния
ред.
Б) спазването на изискванията за равнопоставеност на половете и младежко представителство:
8
а) не по-малко от 40% за всеки от половете;
б) не по-малко от 30% на възраст до 35 години. 14
(Приети с Решение
на НС на БСП от 24 юли 2014 г.)
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РАБОТНА ПРОГРАМА
за подготовката на БСП за участие в предсрочните
избори за 43ото Народно събрание на Република
България на 5 октомври 2014 г.
(за периода юли – октомври 2014г.)
Срок
До 10
август
2014г.
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Политически действия
Актуализиране съставите на Националния, областните и общински
предизборни щабове и допълването им с експерти от различни социални и
професионални групи, и граждански структури и сдружения.

Разработване на хронограма за планиране на основните правни и политически
До 10
действия на БСП за участие в изборите през 2014г.
август
2014г.
Отчитане дейността на Парламентарната група на Коалиция за България в
август –
септември 42-рото НС:
- Обсъждане от ИБ/НС на БСП на отчета на дейността на Парламентарната
2014г.
група;
- Публични изяви за отчитане дейността на народните представители от БСП.
Разработване на експертни анализи на актуалната политическа обстановка и
август –
септември поведението на опонентите. Изводи за очертаващите се тенденции от
проучванията на социологическите агенции. Предложения за политически
2014г.
действия.
- Обсъждане от Националния предизборен щаб;
- Представяне в ИБ и НС на БСП на предложения за съответни позиции и
действия на структурите на партията.
Издигане на кандидатите на БСП (БСП в коалиция) за народни
юли представители в 43-ото НС.
август
- провеждане на конференции на общинските партийни организации и на
2014г.
обединенията в БСП – до 15 август 2014г.;
- провеждане на заседания на областните съвети на БСП заподреждане на
проектолистите на БСП по МИР по предложенията на общинските
(градските) конференции – до 20 август 2014г.;
- утвърждаване на проектолистите на БСП от НС на БСП– до 25 август 2014г.;
- регистриране на проектолистите на БСП в ЦИК– до 31 август 2014г.
август
Областните и общинските съвети на БСП да направят преглед и
2014г.
актуализират състава на необходимите участници на БСП в кампанията:
членове на районни и секционни избирателни комисии; застъпници на кандидатите;
представители на партията ; наблюдатели; екипи за интернет -кампанията; екипи за
политическата реклама; екипи по подготовката на местните медийни дебати; екипи
от обучители по избирателния закон и изборната технология, и т.н.
Обучение на изборния актив:
август - Националният предизборен щаб (НПЩ) и Националният политически
септември
институт (НПИ) да предложат план, методика и преподавателски екипи за
2014 г.
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обучението на изборния актив на БСП, както и план-график за обученията
на трите нива - национално, общинско и секционно.
Определяне на коалиционната формула на БСП за участие в изборите за 43ото НС.
Провеждане на срещи
с различни граждански структури
(синдикални
организации, професионални сдружения, обществени организаци и, НПО и др.) за
определяне на възможностите за активно взаимодействие и участие в предизборната
кампания.
Подготовка на анализи, разработки и публикации, организиране на кръгли маси и
дискусии, свързани с различните направл
ения на предизборната кампания от
Националния политически институт
„Димитър Благоев “ - Центъра за
исторически и политологически изследвания и Център а за стратегически
изследвания, в. „ Дума“, списание „Ново време “ и „Съвременен показател “ информационен бюлетин на НС на БСП.
Активизиране дейността на партийните структури
– областни, общински
партийни съвети и основни партийни организации за пълно мобилизиране на
ядрото от твърди избиратели и максимално разш
иряване на изборната
периферия:
-Заседания и работни срещи на областните, общинските партийни съвети и
щабове за: популяризиране на основните политически документи и решения на БСП 45
за участие в изборите за 43-ото НС; планиране на необходимите гласове за изборите
по общини; запознаване с резултати от социологически проучвания; разпределяне
на задачите на предизборните щабове; предложения за посещения на ръководството
на БСП, народните представители от КБ от 42 -рото НС и евродепутати от БСП по
8
места; осигуряване на необходимия изборен актив и неговото обучение; прилагане
14
на форми за разширяване избирателния корпус на БСП; работа с доброволците и т.н.
-Събрания на основните партийни организации за: запознаване с основните
политически документи и решения на БСП за участие в изборите за 43-ото НС; хода
на подготовка на предизборната кампания; разпределяне задачите в изборния
процес между социалистите от организацията; подбора и обучението на изборния
актив.
Провеждане на социологически сондажи и изследвания на предизборните
обществени нагласи.

август –
септември
2014г.
Предизборна информационно-разяснителна и агитационна комуникационна
август
септември кампания - решения на НПЩ на БСП за:
- Цел и задачи, стратегия и тактика на предизборната комуникационна
октомври
кампания;
2014 г.
- Съдържание на предизборната комуникационна кампания – водещи
политически послания и лозунги, теми и акценти– основна разработка и
ежеседмични актуализации;
- Начини и средства, форми и методи на предизборната комуникационна
кампания-национално, регионално и местно равнище;
- Продукти и прояви на предизборната комуникационна кампания – план-график
за подготовка и реализация на национално, регионално и местно равнище;
- Календар на предизборната комуникационна кампания – основни акценти и
прояви на национално, регионално и местно равнище;откриване и закриване на
кампанията;
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;
- Предизборна медийна кампания – стратегия, планиране, реализация;
мониторинг на медийната кампания;
- Предизборна интернет кампания – планиране, организация, реализация;
контрол и оценка на въздействието;
Планиране и организация на младежката кампания в изборите за 43-ото НС.

Организация на Националните политически изяви на БСП (откриване и
закриване на кампанията, основни политически събития) в изборите за 43-ото
НС
- Обсъждане и приемане на план от НПЩ/ИБ на НС на БСП– август 2014г.
„Гореща фаза“ на предизборната кампания:
5
- Приемане на план от НПЩ;
септември
- Разработване на график за публичните изяви на кандидатите на БСП за
3
народни представители;
октомври
- Приемане на план от НПЩ за работата на предизборните щабове в изборния
2014г.
ден.
октомври
Отчет и анализ на резултатите на БСП в изборите за 43-ото НС на Република
2014г.
България.
Приета с Решение на НС на БСП
от 24.07.2014 г.

8
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НАЦИОНАЛЕН ПРЕДИЗБОРЕН
ЩАБ НА БСП
ЗА ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ  2014 г.
Председател:
Михаил Миков
Членове:
Антон Кутев
Атанас Мерджанов
Бойко Великов
Валери Жаблянов
Велислава Дърева
Вероника Делибалтова
Георги Божинов
Георги Гергов
Димитър Дъбов
Евгений Узунов
Йордан Стойков
Калоян Паргов
Катя Николова
Кирил Добрев
Корнелия Нинова
Кристиан Вигенин
Любомир Пантелеев
Рабие Кьосева
Румен Овчаров
Станислав Владимиров
Чавдар Георгиев
(Утвърден с Решение
на НС на БСП от
8 август 2014 г.)
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ПОЗИЦИЯ
НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА БСП
ПО ЕНЕРГИЙНИТЕ ПРОЕКТИ
Националният съвет на БСП:
1. Подчертава европейското и националното значение на проекта „Южен поток” и ангажираността на
Република България с неговото изграждане в съответствие с европейските правила.
В същото време е необходимо да продължат действията за разнообразяване на източниците, трасетата
и връзките за осигуряване на енергийните потребности на страната и сигурността на доставките на природен
газ.
2. Потвърждава позицията си за приоритетното развитие на ядрената енергетика на страната.
Смята за необходимо да се възобнови и продължи работата по проектите за АЕЦ „Белене”, за удължаване
на срока на експлоатация на V и VI блок на АЕЦ „Козлодуй” и за изграждане на нови мощности в АЕЦ
„Козлодуй”.
Остава в дълг към българските граждани, които очакваха рестартиране на проекта АЕЦ „Белене”.
Предлага да се предприемат активни действия за намиране на изход от арбитражното дело, който позволява
строителството на АЕЦ „Белене”.
Настояваме за анализ и оценка на договореностите и набелязаното развитие за изграждане на нов блок
на АЕЦ „Козлодуй” с оглед гарантиране на българските национални интереси и осигуряване на публичност
на процеса. Не приема важни управленски решения, без за тях да е получен съответен политически мандат.
Настоява, ако се пристъпи към реализация на споразумението, да се подготви финансов модел на проекта,
който да отговаря в най-висока степен на българските национални интереси. В противен случай не подкрепя
влизането на споразумението в сила.
Особено внимание обръща на финансово-кредитните, ценовите и експлоатационните условия на ядрените
проекти за гарантиране на сигурност и социално-икономическа ефективност на решенията.
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3. Поддържаме позицията си за недопускане на проучвания и добив на шистов газ на българска земя.
8
(Приета с Решение на НС 14
на БСП от 8 август 2014 г.)
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