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АЗ СЪМ ПРИЯТЕЛ, ЧОВЕК ЗА ДЪЛЪГ ПЪТ
Стефан Данаилов на 70 години
СЕРГЕЙ
СТАНИШЕВ

СТЕФАН
ДАНАИЛОВ

Добър ден на
всички. Аз искам да
помоля другаря Стефан Данаилов - Ламбо, да се качи на
сцената. (Продължителни ръкопляскания, всички в залата се изправят на
крака.) Нито му е
за първи, нито му е
за последен път, но
днес поводът е особен. Знаете, Ламбо
утре има юбилей, и
то не какъв да е.
2 Затова смятам, че
днес, когато провеждаме заседание на Националния съвет на БСП
заедно с председателите на общинските партийни съвети, е добра
възможност да поднесем нашите
12 поздравления към Ламбо по случай
12 този юбилей и да го направим от
сърце.
Скъпи Ламбо,
За нас ти си не само прекрасен
артист, обичан от поколения български зрители - и театрални, и филмови зрители, но най-вече си наш
другар. Човек, който винаги отстоява и изразява своята позиция, и
има куража след това да върви
докрай в защита на своите убеждения. Това е огромна сила и тя
дава кураж, надежда на всеки един
не само от присъстващите тук, в
тази зала, но и на всеки един
социалист. Затова искам днес да
ти подарим, освен този прекрасен
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На 9 декември 2012 г. професор
Стефан Данаилов, народен представител от ПГКБ, министър на
културата (2005-2009), преподавател в НАТФИЗ, любим ак-тьор с
десетки театрални и филмови роли
в репертоара си, навърши 70 години.
Ден преди юбилея му, на
8 декември 2012 г., той бе поздравен от своите другари и приятели
от Българската социалистическа партия. Ако БСП имаше възможност,
щеше да номинира Стефан Данаилов за „Оскар“. Тъй като за съжаление нямаме това право, получаваш нашата номинация за любов и
признателност за това, че в трудни
моменти винаги си бил на предна
линия. С тези думи председателят
на НС на БСП и на ПГКБ Сергей
Станишев се обърна към Стефан

ÏÎÊÀÇÀÒÅË

След като тайно
получих известието, че
днес, макар че е един
ден преди самата дата
9 декември, ще бъда
поздравен от ръководството и от всички
вас, скъпи приятели,
мислих много какво
ще кажа. Все пак са
70 години, нали. Хората казват, че стават
по-мъдри, по-умни и
реших, че нищо невероятно няма да кажа
днес. Само искам да
споделя следното.
В моя живот - вече разбирате,
дълъг живот, той не е дълъг от политическа гледна точка, по-дълъг е в
творческо отношение, са се случили
много различни неща. Но те винаги са
били по-хубави от лошите, хубавите
са били повече. В живота ми много
пъти аз съм чувал „Браво”, „Ура” и
ръкопляскания. Чувал съм и доста
пъти „У-у-у”, „Слизай”, „Оставка” и пр.
Няма да скрия, че думичката „благодаря” е една от най-хубавите и красиви думи в българския език. И ръкопляскането, и възторгът аз съм ги
получавал от вас и от хората, които
симпатизират на лявата идея. Защото
това, винаги съм си го мислел и съм
го казвал, окрилява тези, които са
поели кръста да вървят и да защитават една идея.
Аз не исках да стане някакво
политическо слово и не искам дълго
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ДА ДАДЕМ НОВА ПЕРСПЕКТИВА НА БЪЛГАРИЯ
КАТО ЕВРОПЕЙСКА, ДЕМОКРАТИЧНА,
КОНКУРЕНТОСПОСОБНА И СОЦИАЛНА ДЪРЖАВА
Слово на заседанието на НС на БСП на 8 декември 2012 г.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ
председател на НС на БСП
Уважаеми другарки и другари,
растващо чувство на гняв към начина, по който днес
Днес трябва да вземем решение за определяне на се управлява държавата. Защото, за съжаление, това,
датата, мястото и дневния ред на заседанието на което ние много пъти сме казвали, което дълго време
48-ия конгрес на БСП. Но преди да преминем към не достигаше до ушите, до умовете, до сърцата на
обсъждането му, искам да споделя някои анализи, хората, стана реалност. И все повече българи го
наблюдения и позиции, които са в контекста на виждат и не го приемат.
политическата ситуация в България, на общественото
състояние и които няма как да бъдат извън дневния
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА БЪЛГАРИЯ СЕГА?
ред на конгреса.
През последния месец и половина целият НациоНие имаме едно правителство, една власт, върхушнален съвет на БСП, ръководството на партията, ката на ГЕРБ - подчертавам, върхушката, която е
парламентарната група бяха навсякъде из страната. превзела цялата държава. Основна характеристика
Постарахме се да посетим всяка една област, сигурно на това правителство е, че е правителство на
почти всяка община. Проведоха се стотици срещи в едрия, персонифициран, монополен интерес в 3
страната, в малки селища, в средни общини, в големи икономиката. Тази власт лично разпределя порциите
градове, в различни аудитории, с най-различни пред- в икономиката на всички нива. И резултатът от тази
ставители на българското общество, не само членове монополистична политика са бедността и унищожаваи симпатизанти на левицата. В този период ние се нето на реалната икономика, на малкия и среден
срещнахме с десетки хиляди български граждани, за бизнес особено.
да можем да чуем техните болки, техните надежди,
Какъв е механизмът?
но наред с това да кажем и нашите позиции, цели,
Има едно изследване на Института за модерна 12
които си поставяме. Не се съмнявам, че всеки един политика, който редовно, през половин година анали- 12
от участващите в тази национална кампания по съще- зира работата на мнозинството в този парламент.
ство е придобил много нови познания и усещания, и Всички приети закони са единствено законите на
опит за това как хората чувстват случващото се в мнозинството, на ГЕРБ. Близо 80 лобистки закона
държавата. За съжаление то никак не е радостно. Аз - сиреч корупционни закони, закони, които обслужват
съм виждал аудитории и настроения в най-различно конкретен икономически интерес, създават преференсъстояние - с висок дух и с надежда, с разочарования, ции за едни чрез изкуствени правила и унищожават
всички други. И ако
с очакване на нещо
са 80 законите, коипо-добро и по-различЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДАТАТА, МЯСТОТО И ДНЕВНИЯ
то носят този белег,
но, но никога не съм
РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА 48-ия КОНГРЕС НА БСП
то решенията на
виждал толкова мноправителството, на
го отчаяние, толкова
Решение
властта на ГЕРБ на
много усещане за
на НС на БСП от 8 декември 2012 г.
всички нива са стобезперспективност
пред държавата и
На основание чл. 39, т. 1.2 от Устава на БСП и в тици и хиляди, които
пред хората, както изпълнение на Решение на 48-ия конгрес на БСП от 19 и 20 водят до това полопрез последния ме- май 2012 г. и Решение на НС на БСП от 27 октомври 2012 жение.
В резултат на
сец и половина. Още г. свиква заседание на 48-ия конгрес на БСП на 16 февруари
всичко това хората
един момент, който 2013 г., от 11,00 ч., в зала № 1 на НДК при следния
плащат сметката.
също се усеща мноХората изнемогват
го ясно - това са
ДНЕВЕН РЕД:
и живеят в бедност.
страхът и притеснението за бъдещето,
1. Обстановката в страната и дейността на БСП за участие Тъй като, когато е
сринат дребният и
страхът от тази в изборите през 2013 г.
средният бизнес,
власт и притеснениДокладва: СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ
следва
масова безето за сигурността,
2. Приемане на политически документ за участието на БСП
работица, следва
социална, работна, в „Парламентарни избори 2013“.
бедност. Това праот гледна точка на
Докладва: СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ
доходите, изобщо от
3. Приемане на допълнения и необходими промени в Устава вителство наистина
превърна България
гледна точка на на БСП.
в гето на бедността
държавата. И наред
Докладва: РУМЯНА СИДЕРОВА
в
Европейския
с това аз видях на-
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съюз. Замислете се само - по последните данни на
Евростат всеки втори българин е в бедност или
заплашен от социално изключване, всеки втори. Това
е с 11% повече, отколкото преди 4 години. Да, ние
и преди 4 години бяхме бедна държава, но хората
живееха с по-ясна перспектива и с по-висока покупателна способност. Сега това се отнема.
Вторият белег на това управление.
Те са
обсебени от контрола, от идеята за контрол. Живеем
в една милиционерска държава. Не бих казал
полицейска, защото полицейската поне носи белега на
реда и сигурността. Но за кого днес в България има
ред и сигурност? За кой човек? За предприемача, за
човека, който е загубил своите права и иска да ги
отстои? За този, който е ограбен от бандити? Практически за никого! Масово се подслушва, масово
се контролира всичко. Върхушката на ГЕРБ иска да
контролира цялата държава, не само това, което им
се пада по право чрез вота на българските граждани
през 2009 г. - изпълнителната власт и в известна
степен, не пълна, не абсолютна, работата на парламента. Те искат да контролират всички институции,
съдебната власт. Виждаме, че повече от месец съдебната система се тресе от напрежение и скандали,
създадени от подхода на ГЕРБ в кадруването на
съдебната система. И това очевидно ще продължи.
4 Защо? Защото им трябват Конституционен съд, който
да ги слуша, тъй като Конституционният съд досега
обяви изключително много техни закони за противозаконни. Конституционен съд, който да гарантира, че
ще бъдат заметени нередности при изборите, които
предстоят. И им трябва главен прокурор, който ще
изпълнява политическата воля на партия ГЕРБ. Затова
12 промениха и правилата за избор на главен прокурор
12 в последния момент и вече дискредитираха избора.
Защото сега става дума за явен избор, не таен, за
контролиран избор на главен прокурор, така че ГЕРБ
да прокарат своя политически интерес. Живеем в една
държава, в която контролните органи всъщност
изпълняват политически поръчки, а не основната
си функция. Защото, както вече казах, идеята за
контрол е водеща в мисленето на днешните управляващи. Контролират всичко.
Наскоро, всъщност не толкова наскоро, преди
близо месец бях на земеделската борса в Първенец,
близо до Пловдив. Хората дълго време мълчаха.
Докато обикаляхме, бяха явно видимо притеснени.
Накрая един човек не издържа, излезе на малкото
площадче, където бяха наредени чували с чушки,
други стоки, повечето вносни впрочем, и каза: „Защо
мълчите? Докога ще мълчите? Какво ви правят? Всеки
път, когато се появят контрольорите на Мирослав
Найденов, хората знаят, че идват с ясната заръка да
ги глобяват за щяло и нещяло! Като ти се отлепи едно
етикетче върху чувала за чушки, 3500 лв. глоба за
една малка фирма. Две глоби - 7 хиляди лева фалирала фирма на търговец или дребен производител.“ Сега разбирам, щели да слагат и на рибарите
касови апарати. Хубаво е да има ред, обаче редът
трябва да води и до резултати. А резултатите ги няма.
Няма ги, защото в крайна сметка контрабандата и
сивата икономика процъфтяват.
Завчера и по-завчера парламентът приемаше бюджета на второ четене. Естествено нашият алтернативен бюджет - всичките предложения бяха отхвърлени. Това се очакваше. Но всъщност какво залагат за
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догодина? Залагат на по-ниска събираемост като дял
от брутния вътрешен продукт от 2009 г. - кризисната
година, когато имаше най-голям спад в икономиката.
А сега уж номинално има растеж. Живеем във
времето на скъпата държава, която обаче не
обслужва интересите на гражданите. Какво се
оказва? Оказва се, че тази власт е похарчила със
17 милиарда лева повече, отколкото предишното
управление. И всички си задават логичния въпрос добре де, защо няма пари? Няма пари за лекари, за
безработни, за пенсионери, за майки, за никого няма
пари. Явно приоритетите не са тези, които трябва да
са. Всъщност многото рязане на ленти и хвалбите с
инфраструктурни проекти прикриват другата истина истината за това, че се прикрива контрабандата, че
една малка група управлява цялата икономика и
затова останалата икономика е на контролно дишане
и еднолично се отпуска кранчето с кислород, и
единично се затяга. И всяка фирма може да бъде
унищожена. Това е днешната реалност. Ние се върнахме в едно мрачно, еднолично средновековие.
Характеристиката на тази власт е, че тя се разглежда
като феодална, държавата - като собственост, всички
институции и всички други власти - като васали. Това
няма нищо общо със съвременната европейска демократична държава.
Ще се спра върху още един момент, свързан с
контрола като мания на тази власт. Сега те искат
да контролират волеизявлението на българските
граждани. Ние видяхме през 2011 г. и нашият
рожденик Стефан Данаилов най-ясно го е усетил и
почувствал, срещайки се с десетки хиляди хора, как
през 2011 г. ГЕРБ „спечели“ технически изборите нечестно, с контролиран вот, с купуване на гласове,
със страх, с административна машина, с канали за
купуване на гласове и фалшификации, контролирани
и организирани от МВР и с масови безобразия.
Никога няма да забравя, винаги е в съзнанието ми
картината, която чрез медиите все пак видяхме стотици членове на секционни комисии в София,
събрани в една зала, в продължение на часове,
скандиращи думата „мафия“ към тези, които организираха хаоса и подмяната на резултатите на изборите.
И когато тези дни мотивирано посочих, че готвят
същото и в още по-големи мащаби за предстоящите
парламентарни избори и за това има ясни доказателства и свидетелства, които те открито отправят към
гражданите като предупреждение, подчертах: рязко
ограничават възможностите на политическите партии
да контролират резултатите от вота, искат да ги лишат
от правото да получават протоколите от секционните
комисии. Защо? За да въвеждат после каквото им
хрумне. Рязко ограничават правата на гражданските
организации за наблюдение на изборите. Защо? За да
наложат своите избори. И когато казах, че при тази
ситуация, ако ГЕРБ посмеят, а те биха посмели, ако
не видят ясно предупреждение, съпротива и сила,
която да им се противопостави на подобни безобразия,
и подменят вота, рано или късно хората няма да
издържат. И естествено започна една кампания, че
едва ли не БСП готвела преврат.
Вчера бях в „Панорама“ със сигурно най-необичания
от военните министър на отбраната Аню Ангелов и той
ми каза: „От името на българските военни и на
българските полицаи... (а защо полицаите, между
другото, ви питам)“. За какво става дума. Ясно е, че
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БСП е партия, която
е доказала своята демократичност и спазването на законите.
Законите ги газят
управляващите
днес, всеки ден.
Наскоро в Централната избирателна
комисия - мнозинството й от ГЕРБ, директно нарушиха
Закона за референдумите, защото в
чл.7 на закона пише
ясно: „Референдумът
се провежда от изборните комисии,
които са провели
предишните парламентарни избори.“ А
те не са тези, които
сега
назначиха.
Създадоха нов прецедент - 100% от
председателите на районните комисии и познайте от
коя партия са - всички се сещаме, ГЕРБ. Затова
казвам, че искат да контролират и вота на хората,
което е пълно безобразие!
Защото, скъпи приятели, ние за 23 години като
общество минахме през огромни разочарования, много
надежди, много излъгани очаквания, но имаме все пак
едно завоевание на българското общество и на хората
- това са демокрацията и свободата. Това е възможността обществото да коригира деформациите, грешките, безобразията на всички управляващи, поне
веднъж на четири години. Сега и това искат да
отнемат. Защото ГЕРБ като политическа сила, ако
може да се нарече такава, не минаха през усилията
за създаване на нашата крехка, несъвършена, но
демокрация. Тя за тях е празна дума. И подмениха
истината със самохвалство.
Вчера може би сте гледали парламентарния контрол.
Задаваме на премиера въпроси, свързани със следващата годишна финансова рамка - защо не са отстояли
българските интереси? Дори кохезионната политика,
която той обявява за водеща. Къде са Северна,
Централна, Северозападна България. За разлика от
други региони в Европа, където всички, които се
нуждаят, получиха от специални, заделени извън общата рамка средства - 1 милиард евро за Гърция,
1 милиард евро - за Португалия, 2 750 000 000 евро
- за Испания. Само България я няма от тези, които
наистина се нуждаят. И питам защо? Отговорът е: „На
вас ви спряха всички оперативни програми. Всички казва министър-председателят.“ И трябваше вчера да
му покажа отговори на осем негови министри, които
попитахме към 1 август 2009 г. какво е състоянието
на оперативните програми. Отговорът от осем министри
от кабинета на ГЕРБ: няма спрени оперативни програми, няма санкции по оперативните програми към 1
август 2009 г. Казва: „Ние 30 пъти по-бързо усвояваме
евросредствата.” Вадим статистика на Европейската
сметна палата от последния й доклад, която казва:
„2008 г. - 989 млн. евро усвоени средства от България
по европейски програми; 2011 г. - 1 111 млн. евро.“
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Слава Богу, все пак,
че има някакво ускорение, то трябва да
бъде много по-голямо. Но къде са 30-те
пъти? Но ГЕРБ
разсъждават, че
всяка лъжа, повторена 100 пъти, става
истина. Това е фактическото състояние.
Политиката е подменена днес с
крясък и пиар.
И още един основен белег на това
управление - разумът е подменен с
омраза. Нашето общество изстрада
много от конфронтацията, политическата конфронтация и
омраза. Тя беше
особено характерна
за 90-те години. Мислех, че през ХХI век в Европейския съюз сме загърбили този подход. За съжаление 5
се оказа, че не е така. ГЕРБ могат да съществуват
само в състояние на война и омраза. И винаги
намират някого за виновен - ако не е предишното
управление, това са предишните 100 години. Сега
последно извадиха, че и Европейският съюз, еврозоната, нейните проблеми са виновни за това, че ние
нямаме икономически растеж. Дето казват хората - 12
12
на крива ракета Космосът й пречи.
Всичко това го казвам, за да почувстваме ситуацията в страната и отговорността на БСП. Ние
заявяваме, че
ИСКАМЕ ПРОМЯНА НА ТАЗИ ВЛАСТ
искаме да отстраним ГЕРБ от управлението, но важно
е да обясним ясно защо, какво целим. Да сменим тях,
за да дойдем просто ние - това не е достатъчно и
не е мотивиращо за изключително много хора.
Наш дълг е да формулираме средносрочна перспектива за развитието на България и да кажем:
„На изборите искаме да сложим точка на прехода,
на неговите деформации. Искаме да дадем нова
перспектива на България като европейска, демократична, конкурентоспособна и социална държава, защото това е характерен белег на левицата.“
И днес в цяла Европа десните се опитват да демонтират социалната държава. И ГЕРБ го прави много
успешно тук, в България. Това искаме да променим.
Но за да се случи, е необходимо да спечелим
доверието на много повече хора, отколкото са
твърдите избиратели или пък периферията на БСП тези, които ни симпатизират и са склонни да гласуват.
Трябва да кажем, че искаме промяна, достатъчно
радикална и отговорна и протягаме ръка на всеки
българин, който е готов да има ангажирана позиция. Защото демокрация се гради с лична, ангажирана
позиция, а не с очакване на пореден месия, който е
готов да работи за тази кауза, която посочих. За
изваждане на България от сегашния батак протягаме
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ръка към всеки българин, който иска да живее
нормално и свободно, в собствена държава, не нечия,
която го репресира, която не му помага, а в държава,
която създава перспективи за просперитет на хората,
за младото поколение, за достойнство на възрастното
поколение.
Искам да кажа, че според мен БСП трябва да бъде
действително на нивото на своята историческа
отговорност. Погледнете каква е трансформацията за
последните 23 години. Аз започнах моята политическа
активност, бих казал, през 1990 г. - в първата
кампания на БСП. Тогава символите на демокрацията,
на свободата, на по-добрия живот, бяха в дясното за
значителна част от българите, особено за младото
поколение. Ние бяхме по-скоро статуквото. Сега сме
в положение, когато БСП се превръща в основен
защитник на демократичните ценности на нашата
държава и на нашето общество. И това е огромна
отговорност. Длъжни сме да кажем искрено - в тези
години на преход действително изключително много
българи се отчуждиха от политиката, дори се отвратиха от нея, от всички политически партии. И всички
партии имат своята отговорност и своя принос към
това състояние. Ние включително, защото и ние сме
дали немалко разочарования, въпреки че обективно
смятам, че са по-малко, отколкото другите, но това
6 не е оправдание. И трябва да кажем: да, ние сме част
от проблемите, които се случиха в България, но имаме
като партия на 120 години мъдростта да ги осъзнаваме, да признаваме нашите грешки и да ги коригираме. Ние носим нашата отговорност, няма да избягаме или да изчезнем, ще носим отговорността пред
хората. И затова смятам, че този подход е възможност
12 да изградим мост върху тази пропаст от недоверие
12 и да дадем надежда, оптимизъм. Това липсва наймного днес на България.
СЪСТОЯНИЕТО НА СТРАНАТА СЛЕД ИЗБОРИТЕ
ще бъде изключително тежко, защото ГЕРБ ще
оставят като наследство разградена държавност,
нефункциониращи институции, запълнени с Калинки, институции, които не могат да произведат политика
и да предоставят решения на проблемите на хората.
Опразнена хазна - с 5 милиарда нови дългове, с близо
половината фискален резерв изяден, без много резерви и ресурси. И наред с това - с гигантски социални
напрежения и бедност, потиснати изкуствено чрез
репресии и чрез принципа „разделяй и владей”, който
прилага ГЕРБ. Защото на всеки протест, който е
резултат на обективни проблеми и до който се стига,
защото няма диалог между институциите, гражданското общество и съсловията, как реагира ГЕРБ?
По няколко начина - или нещо обещават и подписват,
което после не изпълняват, само и само да отложат
проблема, да свалят временно напрежението, или
обявяват тези, които протестират, за конспиратори,
разбойници. Така подхождат към всеки по-сериозен
протест. Спомнете си лекарите - отговорът на намеренията на Лекарския съюз за протест през 2010 г.
беше масирана кампания за дискредитиране на лекарското съсловие. В Горна Оряховица - „лекарите убийци, лекарите са корумпирани”. В резултат на това
стотици лекари годишно заминават, няма кой да
лекува хората. Това е тенденцията, особено за младото поколение лекари. При фермерите, когато излязат
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на протест, е същото противопоставяне - „Няма да
помагаме на зърнарите, защото са по-заможни, ще
помагаме на животновъдите и производителите на
мляко”. Само че и на тях не им помагат. Но лъжат
и създават това напрежение.
Затова
СЛЕДВАЩОТО ПРАВИТЕЛСТВО
трябва ясно да носи характеристиките и програмата
на национално-отговорно правителство, което не е
тяснопартийно, само на БСП или на някои партии,
които застават в една коалиция. Това правителство
трябва да решава национални задачи за изваждане
на България от батака, в който и страната, и
обществото, и икономиката, и хората са вкарани от
тази власт, върнала ни с години, в някои отношения
- и с десетилетия назад. Правителство, което ще бъде
диалогично, правителство на разума, на нормалността, правителство, което ще даде перспектива
и възраждане на страната и ще бъде честно, а не
лъжливо, както днешното.
Това е гигантска политическа задача пред нашата
партия. И ние ще можем да я изпълним, ако действително и ние самите като партия положим неимоверни
усилия не само за нашето единство, не само за нашата
организационна кондиция, не само за нашата програма
и платформа, но за отваряне към гражданското общество, към хората, които са авторитети по места и на
национално ниво, които отхвърлят днешното статукво и
в момента разсъждават кой може да бъде алтернатива.
Трябва да покажем, че ние сме възможната алтернатива, защото вече се роят много псевдоалтернативи,
нещо повече - „алтернативи”, създадени, инженерни
продукти на управляващите. Защото освен контрола
върху медиите, върху бизнеса, върху институциите,
ГЕРБ се стараят и в немалка степен успешно реализират контрол и върху политическия живот и
партиите. Аз изобщо не се радвам на това, което се
случва на СДС. Те са наши традиционни опоненти през
90-те години. Но СДС е все пак символ и марка.
България не може да се развива нормално без
демократична левица и демократична десница. Какво
се получава сега - ГЕРБ управляват СДС едва ли не,
купуват цели партии, формират коалиции - Ярешки
например. Ще ги помпат с ресурс, медийно присъствие
и възможности за купуване на гласове, за да си имат
партньори в следващия парламент и да излъжат хората,
което е най-страшното. Една от задачите на ГЕРБ наред
с концентрацията на усилия, ресурси и администрация,
натиск, страх за собствения резултат ще бъде протестният вот, който става все по-ясно - ще бъде разпилян.Разпилян, за да продължи същото.
Казвал съм много пъти, че БСП може да издържи
още четири години в опозиция, защото за нас властта
никога не е и никога не е била самоцел. Властта е
за реализация на определени цели, политики, платформи, за постигане на резултати. Въпросът, който трябва
да зададем на всички, е може ли България да
издържи още четири години същото, което се
случва днес? Осем години от живота на всички
българи? Аз съм убеден, че не може и не бива.
Трябва да поискаме от всеки, който се обявява за
алтернатива на ГЕРБ или за опозиция на ГЕРБ ясно
отношение към тази власт и към възможностите за
коалиране с тях след избори. Да водим разговори
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в две посоки. Първо - ефективно сътрудничество за
гарантиране на честни, свободни, почтени избори,
по волята на хората - както те кажат. Тук трябва
да говорим и с неправителствени организации, и с
политически партии. Заявил съм, че ние сме открити
към всеки по този въпрос, естествено с изключение
на тези, които организират манипулациите на изборите. И когато ми казват, че това едва ли не е моя
фантазия, нека погледнат проучванията - 60% от
българите са убедени, че следващите избори ще бъдат
манипулирани от властта, 60%! Това нормална европейска държава ли е? Няма нищо такова. И втората
тема, по която сме длъжни да говорим с всички, е
за това от какво управление има нужда България.
И за мен е очевидно, че
ОСНОВНИТЕ СТЪЛБОВЕ НА БЪДЕЩОТО
УПРАВЛЕНИЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ:
Първо, възстановяване на нормална, отговорна, функционираща и подотчетна на хората
държавност, която
разговаря с неправителствения сектор,
със синдикати, с
работодатели, които
са изразители на реални интереси.
Второ, държава, която отстоява
демокрацията и
свободата и която
е пример за това.
Днес държавата стана носител на беззаконието - това е
страшно! И е недопустимо!
Трето, държава,
която създава условия за конкуренция в пазарната икономика, реална конкуренция,
а не изкуствени монополи. И тук смятам, че антимонополната политика и законодателството са много
сериозен и важен ресурс на държавата и за икономически растеж, защото без конкуренцията не може
да има растеж, и за облекчаване положението на
хората и за увеличаване на разполагаемия доход.
Защото навсякъде хората се сблъскват и са обградени, като обсадени от монополи - в енергетиката, във
водния сектор, в търговията на едро и на дребно вече,
навсякъде. И това трябва да бъде една от основите
на икономическата политика.
И, разбира се, държава, която формулира икономически приоритети, която е активна инвестиционно в привличането и на чужди инвестиции, и на
български инвестиции, и самата участва ефективно в
инвестиционна политика, създаваща производствена
икономика.
Какво всъщност е „Белене” - точно модел на този
тип активна икономически държава, не нощен пазач,
а държава, която създава условие за икономическо
развитие и самата активно участва в това. Защото
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„Белене” е единственият за четвърт век мегаиндустриален и високотехнологичен проект за развитие на
страната, на икономиката, не само на енергетиката.
Освен всичко останало създаващ и маса работни
места, и даващ перспектива - мога да кажа, на цяла
Северна България. И когато хората ще гласуват на
референдума аз съм убеден, че подсъзнателно
всъщност те ще гласуват за избор между два модела
на развитие - моделът на високоразвита, индустриална, технологична държава или държава, в която хората
са обслужващ персонал в различни сектори. Това е
всъщност изборът. И е много нелепа и смешна
позицията на ГЕРБ. След като видяха, че не могат
да спрат референдума, решиха да се присъединят, за
да не бъдат бити. Защото съм убеден, че огромна част
от хората ще кажат „да” на атомната енергетика и по
същество „да” на този проект.
И, по-нататък, като белег на този тип държава,
към който трябва да
се стремим, това е
социалната държава. ГЕРБ много се
гордеят със своите
макроикономически
постижения, въпреки
че чак пък постижения не виждам. Раз- 7
берете, над 6 милиарда са похарчени
от държавата на вересия - пари, които
не са събрали. Те
харчат за сметка на
българите, на след- 12
ващи поколения и на 12
сегашните поколения! Но всъщност,
реално погледнато,
това, което правят,
е пълно безобразие,
защото няма никаква икономическа
перспектива. Ние
сме длъжни да кажем, че не я приемаме, и това направихме чрез нашия
алтернативен бюджет. Бюджет 2013 не решава никакви проблеми. Той е като едно прокрустово ложе. Което
не се вмества в него, се реже. Реже се от живи тъкани
- от здравеопазване, от образование, от наука и се
запушва възможност за дългосрочно и стратегическо
развитие на страната. За да се похвалят, че имат
нисък бюджетен дефицит. Нищо не постигат по този
начин!
Това трябва да предложим като основа, като наши
виждания към другите, към гражданското общество,
към браншовите организации. Като основа за
СЛЕДВАЩОТО УПРАВЛЕНИЕ
което да възроди надеждата на хората, да даде
смисъл да останат в България, да създават живота
си, семействата тук, в нашата страна, а не масово
да бягат. Защото има нужда от правителство, обективно погледнато, да възроди справедливостта и
солидарността в обществото, което да възроди
перспективата за лично развитие и личен проспе-
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ритет на българите, което да възражда производството като основен локомотив на икономиката.
Което да реабилитира духовността в България,
която днес е унищожена.
Днес в култ едва ли не са издигнати арогантността
и грубата сила, както от мутрите през 90-те години!
И се гордеят с това! Министър-председателят в училище, пред ученици разказва как бил своите съученици еди-къде си, когато не ги харесвал. Това ли е
моделът за българското поколение? Има нужда от
правителство, което да даде шанс на изконния
стремеж на българите към образование и просвета.
И съм убеден, че сред водещите ни политики и
приоритети след изборите трябва да бъде политиката
за младото поколение, в 3 основни измерения:
образование, достъпно и качествено, работа достъпност за работа и затова водим и европейска
кампания в момента; възможност за първи шанс в
живота, да се социализират, да стъпят на крака
младите хора, и грижа за майчинството, за отглеждане
на децата. Скандално е отношението на управляващите към българските майки. В парламента и вчера им
казват: “Да, замразихме ви четири години парите, но
пък ви строим 20 детски градини.” Това изобщо не е
политика.
Нужно е правителство, което да възстанови на8 ционално отговорния патриотизъм и достойнството на държавата изобщо! Българският премиер се
гордее, че на срещата с американския президент не
е получил забележки. Голямо постижение, много
патриотично. И наред с това патриотизма го разглеждат като противопоставяне на различни етноси, поли12 тически партии, религии едва ли не.
Аз не се съмнявам, че националистическата карта
12
в етноварианта ще бъде разигравана от ГЕРБ на тези
избори, за съжаление. И от други сигурно. Но ние
трябва да кажем: България има нужда от държава,
която действително дава възможности на всеки
гражданин, независимо от неговия етнос и религия. Всеки трябва да се чувства интегриран и
равноправен, с равни права и равни отговорности
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в нашата държава. И най-вече, подчертавам отново,
обективно е нужна социална и лява политика,
защото този модел на пазарна икономика, в която
печалбата е единствено нерегулирана, е пагубен.
Обективната нужда е от по-силна социална държава
като контратезис на това, което ГЕРБ направиха - 30
отнети социални придобивки поне - на хора с увреждания, на безработни, на майки, на млади хора, на
всички по същество.
Най-голямата свръхзадача е, разбира се
ДА СЪЗДАДЕМ ОБЩЕСТВЕНА ЕНЕРГИЯ
В ПОДКРЕПА НА ТАКАВА ПЛАТФОРМА
и такава програма за управление, която на финала
трябва да представим в много кратки, синтезирани,
разбираеми, не само послания, но и ангажименти. И
да кажем: след изборите БСП, но не само БСП, а
в съюз с гражданите, с хората на България, искаме
да изграждаме здрава, модерна, европейска държавност и икономика, и свободно общество.
Това аз смятам, че трябва да правим в следващите
месеци преди и след заседанието на конгреса. И
всъщност дискусията на предстоящия висш форум на
партията според мен е много важна и трябва да се
подготвим много добре за нея, за да постигнем именно
тези цели. По мое убеждение, че тези цели не са
просто цели на БСП, това са национално необходими цели и задачи. Ние сме само носителят,
платформата за тях. И съм убеден, че ако подходим
като Национален съвет, като партия, като бъдещ
конгрес, който ще обсъжда тези неща, на нивото на
отговорността пред страната, тогава ще спечелим
доверието на хората, тогава ще ни повярват, тогава
ще застанат зад нас. Тогава ще видят нова перспектива.
Това е което исках да споделя пред Националния
съвет на БСП, пред председателите на общинските
съвети, защото много ми се иска всеки един от нас
да почувства дълбоко това в себе си и действително
да вложи нужните усилия, за да постигнем тези цели.
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ВСЕКИ ГЛАС Е ВАЖЕН, ЗАЩОТО
ДЪРЖАВАТА @ ТОВА СМЕ ВСИЧКИ НИЕ!
ЯНАКИ СТОИЛОВ
зам.@председател на НС на БСП
В началото на следващата година
предстои провеждането на първия
референдум след политическите промени в България от 1989 г. Това ще
е първият референдум за повече от
40 години. Още по-важно - това ще
е първият референдум в историята на България, който ще се проведе в резултат на законодателно
предвидена гражданска инициатива, подкрепена от повече от 700
хиляди български граждани. Този
референдум стана възможен благодарение на активното включване на
БСП в гражданската инициатива за
провеждане на подписката. За съжаление мнозинството на ГЕРБ в парламента недопустимо промени въпроса, като извади от неговото съдържание важния и спорен проблем за
АЕЦ „Белене”.
Поставени сме в парадоксална ситуация - референдум, поискан от гражданите и подкрепен от
Българската социалистическа партия с въпрос,
формулиран от ГЕРБ. Управляващата партия всячески
се опитва да притъпи обществената острота на референдума и да го обезличи политически. Тя пренебрегна
истинската воля на стотиците хиляди граждани, участвали в подписката и осакати въпроса. В същото
време, след като ГЕРБ не можеше да отхвърли
искането, се присламчи към него, но го деформира.
Така в кампанията за референдума ние ще сме
поставени формално на една и съща страна и ще делим
едно и също време с тези, на които се противопоставяме. Ще трябва да спорим също с три инициативни
комитета, регистрирани като противници на изграждането на нова ядрена централа. В тази кампания, както
се оказва, единствено представителите на БСП и на
Инициативния комитет ще бъдат в защита на първоначално формулирания въпрос.
Ръководството на ГЕРБ се стреми да избегне
политическата отговорност за спиране на изграждането на АЕЦ „Белене” и да не допусне значително
нарастване на гражданската активност. В решаването
на тази задача са включени мнозинството в парламента
и в Централната избирателна комисия. Чрез организацията на референдума и въздействието върху изборните
органи и съдебната система ГЕРБ провежда генерална
репетиция за контрол и манипулация на предстоящите
парламентарни избори.
След приемане на решението на Народното събрание
Слово пред заседанието на НС на БСП
на 8 декември 2012 г.

за провеждане на референдума пред
неговите инициатори и привърженици
се очертаха няколко проблема, с
които трябва да се справим:
- възстановяване на мотивацията
на разколебаните от промяната на
въпроса при опита на ГЕРБ да присвои референдума и да го лиши от
истинска алтернатива;
- неизпълнение на поетия от президента ангажимент да проведе втори кръг на политически консултации
за предстоящата организация на
референдума;
- злоупотребата на ЦИК и на
административни съдилища при при- 9
лагане на Закона за прякото участие
и на Изборния кодекс;
- отстраняване на партиите от
пряко участие в информационната
кампания за референдума;
- трудно достижимата законова бариера за юридическата валидност на референдума в зависимост от 12
броя на участвалите в последните парламентарни избори; 12
- застъпване на кампанията на референдума с
Коледните и Новогодишните празници.
Въпреки всички тези трудности
БСП Е ДЛЪЖНА ДА ОТСТОИ РАЗВИТИЕТО
НА ПРЯКАТА ДЕМОКРАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ
Референдумът е важна, решителна крачка в усилието народът да си върне държавата. Разбираме, че се
намираме в необичайна ситуация. Нашите опоненти в
референдума - управляващите, не са поставени на
срещуположната страна, където им е мястото. Затова
в редица организации и среди на БСП си задават
въпроса, това ли е нашият референдум и защо да
участваме в него?
Прави впечатление, че по-често колебанията са
изразени в организации, които не постигнаха поставените задачи при събиране на подписката. Но тези
колебания е крайно време да се преодолеят и да
пренесем дискусията сред гражданите. Ние, за разлика
от други партии, не можем да си позволим да загърбим
гражданската инициатива и да не участваме в референдума. Допуснем ли сега да заглъхне гражданската
енергия, едва ли ще сме в състояние да я възстановим
и да засилим на предстоящите избори. Само участие
в гласуването може да доведе до пълна мобилизация
на актива, членовете, симпатизантите и избирателите
на БСП. Каузата на референдума за пряка демокрация, за индустриално развитие на страната и за
изграждане на нова атомна централа в Белене
трябва да успее. Това е задължително условие пар-
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ламентарните избори да доведат до отстраняване на
ГЕРБ от властта и до ново националноотговорно управление, доминирано от политиката на Българската
социалистическа партия. Само масово участие в
референдума и убедителна подкрепа на положителния отговор водят към спечелване на парламентарните избори от страна на БСП.
Проблем е също чия позиция ще надделее в информационната кампания за референдума и в тълкуването
на неговите резултати. Трябва да е ясно, че политическият резултат от референдума не се свежда до
юридическия. Тези дни парламентът прие решение за
удължаване на срока за дейност на парламентарната
анкетна комисия, която разследва нарушения в процеса на изграждане на АЕЦ „Белене”. Това означава,
че управляващите не са успели да докажат извършване
на съществени нарушения на закона, но ще продължат
да използват пропагандно тази тема срещу проекта
АЕЦ „Белене” и срещу БСП.
Като аргумент в подкрепа за положителен отговор
на въпроса трябва да се използва фактът, че строителството на нова ядрена централа в близко бъдеще не може да е другаде освен на единствената
лицензирана за това площадка – „Белене”. В мотивацията за участие в референдума освен темата за
бъдещето на атомната енергетика в България и необот нова ядрена централа трябва да се
10 ходимостта
включат и други важни въпроси.
Темата на референдума трябва да бъде свързана
и разширена. На първо място това са защитата и
утвърждаването на демокрацията, на прякото участие на гражданите в държавната власт. По този
въпрос ние се обръщаме към всички български граж12 дани, привърженици и противници на атомната енерге12 тика, подкрепящи и оспорващи изграждането на АЕЦ
„Белене”:
„Участвайте в референдума, не се отказвайте от
своето право, от изключителния шанс, който се предоставя да определяте решенията на държавата. Вашият глас е важен за върховенството на народната
воля, за защитата на демокрацията в България.”
На следващо място - развитието на атомната
енергетика и специално изграждането на АЕЦ „Белене” е национална кауза. С този въпрос ние се
обръщаме към патриотично настроените български граждани, към тези, които искат да защитим националното
достойнство. Обръщаме се към тези привърженици на
други партии, включително на ГЕРБ, които споделят
тази национална цел.
Наличието и развитието на атомната енергетика е
признак за високо икономическо и технологично ниво
на съвременните държави, за енергийна независимост
и за по-голяма национална сигурност.
На следващо място в кампанията за референдума
ние трябва да призовем българските граждани да
поискат политическа отговорност от управлението
на ГЕРБ за спирането на проекта АЕЦ „Белене”. С
този въпрос се обръщаме към всички недоволни от
сегашната политика и от днешното управление не само
в областта на енергетиката, но и в другите сфери.
Правителството и парламентарното мнозинство станаха причина да се поиска и проведе този референдум.
Не бива да допуснем те да избегнат тази отговорност.
Участието в референдума може да даде силен сигнал
за промяна в управлението на страната.
Важен фактор за допълнителна мотивация за уча-
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стие в референдума е обявяване на част от политиката
на БСП за предстоящите избори. Това се отнася за
активната регулираща роля на държавата и нейното
пряко участие в естествените монополи.
Предлагам БСП да се обяви за национализация
или за установяване на държавен контрол върху
енерго-разпределителните дружества чрез обратно
изкупуване на контролния пакет акции или в друга
форма. Така можем да дадем силен допълнителен
заряд за участие в референдума. Ще се обърнем към
потенциално леви и много разочаровани избиратели,
ощетени от енергийните монополисти. Ще бъдем възприети като реална алтернатива и ще засилим критиката
срещу либералната икономическа политика, провеждана преди от Национално движение „Симеон Втори”,
които приватизираха мажоритарния дял на енергоразпределителните дружества, а сега - от ГЕРБ, които
продадоха остатъчните дялове от тях. Така резултатът
от референдума ще даде ясен мандат на следващото
управление за продажбата на електроенергия от
държавата чрез НЕК без частни посредници.
АЕЦ „Белене” засега е най-големият национален
икономически проект с голямо регионално значение. В
предизборните си ангажименти БСП ще включи и други,
макар и по-малки проекти, които ще допринесат за
балансираното развитие на регионите в България.
Централно място в нашата позиция заема убеждението, че без изграждане на нова ядрена централа
на площадка „Белене” бъдещето на атомната енергетика в България е поставено под въпрос. Така ние
се обръщаме към тези, които искат да продължи
изграждането на АЕЦ „Белене”, да продължи с
решаващо държавно участие. Обръщаме се към
хората от цялата страна, особено от Плевенския и
съседните на него региони в Северна България, към
хиляди специалисти и изследователи от областта на
техническите науки - инженери и пр.
Този проект дава шанс за възраждане на българската индустрия, за стимулиране на строителството и
транспорта. Той ще осигури нови работни места и
доходи за хиляди хора.
Участието на голям брой граждани в референдума
в подкрепа изграждането на АЕЦ „Белене” ще възложи
на следващото управление да продължи и завърши тази
централа. Затова ние ще създадем организация за
допълнително гласуване – екзитпол, на около
100 000 избиратели.
Поради всичко това
БСП Е ЗА АКТИВНО УЧАСТИЕ
В РЕФЕРЕНДУМА И ЗА ПОЛОЖИТЕЛЕН
ОТГОВОР НА ПОСТАВЕНИЯ ВЪПРОС
Масовото участие в него ще покаже волята на народа
да определя важни решения на държавните институции.
В подкрепа за развитието на атомната енергетика в
България, обединени около важна национална кауза на
мнозинството от участвалите в него, в подкрепа за
изграждане на АЕЦ „Белене” - референдумът като найважният и политически акт преди парламентарните избори
през 2013 г.
Нашата цел е в гласуването да участват значително
повече граждани от тези, които се включиха в подписката, да постигнем убедителен превес на тези,
които ще кажат „да” на зададения въпрос. Кампанията за референдума трябва да започне още през
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декември и да продължи непосредствено след Новогодишните празници. Тя изисква същата и дори по-голяма
мотивация и мобилизация на всички структури на БСП
в сравнение с финалния период на подписката. Само
така ще постигнем висока активност и масово участие на гражданите в референдума за подкрепа на
АЕЦ „Белене”. Трябва да убедим българските граждани да не остават безучастни към собствения си
живот и към това, което става в страната. Призоваваме
ги още от днес да участват и да гласуват. Само така
българският народ ще си върне държавата.
Ние ще гласуваме с „да” за да се строи АЕЦ

ÐÅÔÅÐÅÍÄÓÌ

„Белене”, ние ще гласуваме с „да”, за достъпна цена
на тока, за работа и доходи, за икономически активна
държава, за технологична и социална България. Всеки
глас е важен, защото държавата - това сме всички ние!
За постигане на обявените цели и за реализация на
нашата политика в референдума предлагаме проект за
решение. Днес да изчерпим дискусията, да приемем
решенията и всички по-нататъшни действия да бъдат
насочени към практическите ни усилия в следващите
седмици, които ще бъдат решаващи за резултата от
референдума, а до голяма степен ще определят и
атмосферата на предизборната кампания в България.

ЯДРЕНАТА ЕНЕРГЕТИКА
ГЕНЕРИРА НАЦИОНАЛНА НЕЗАВИСИМОСТ
Да строиш ядрена централа, не се случва всеки ден
и навсякъде по света. Това е шанс за сбъдване на мечта.
проф. ЯНКО ЯНЕВ
Необходима ли е нова
ядрена централа
в България?
Ако искаме България да остане
член на елитния клуб на ядрените
държави в света и да осигурим
енергийната си независимост, то
задължително трябва да построим
АЕЦ „Белене”.
Ядрената енергетика генерира
национална независимост по отношение на енергодобива и енергопроизводството. Страната ни е бедна на енергоресурси. Разполагаме с
нискокачествени лигнитни въглища,
които с годините се оказват скъп
и еколого-несъобразен източник на
енергия. Нямаме газ и макар днес
да ни убеждават в светлото бъдеще
за местния добив на този ресурс,
остава под въпрос до каква степен
е рентабилно да произвеждаме ток
от скъп и ограничен енергоресурс,
като газа. Така че за България
развитието на ядрената енергетика
е безалтернативен източник на
стабилна и сигурна енергия.

Да не забравяме, че страната ни
развива програма за ядрена енергетика от края на 60-те години на
ХХ век. Ние сме една от първите
държави в света, която заема позиции в сектора. В МААЕ смятат,
че държава, която започне да строи
атомни централи, поема ангажимент
към народа си за минимум 100
години. Тази страна се ангажира да
поддържа потенциал за експлоатацията им, да гарантира високо ниво
на образование и да развива наука.
Защо площадка „Белене”?
Мисля, че проблемът с площадката на Белене е измислен проблем. Той се раздухва от хора,
които не са професионалисти.
Площадка „Белене” е най-изучената и най-подходяща площадка за
изграждане на нова атомна централа в България. Изследванията й
стартират през 70-те години. През
80-те е изследвана и класифицирана във всяко отношение – геология,
хидрология, метрология и т.н. През

90-те още веднъж беше анализирано сеизмичното състояние на пло- 11
щадката от МААЕ и международни
експерти. А сега, когато проектът
беше възобновен, още веднъж беше
направен този анализ.
Площадката в Белене има одобрението за експлоатация на Евроатом и МААЕ. През 2011 г. ЕС, 12
Евроатом и МААЕ проведоха най- 12
задълбочен преглед на всички изисквания за безопасност на действащите централи в Европа, като се
взеха предвид евентуални, неочаквани явления, като наводнения и
цунами - т.нар. стрес-тестове. Тези
допълнителни изисквания, които са
глобални, доказаха, че проектът на
АЕЦ „Белене” е перфектен и покрива най-високи и невероятни критерии за безопасност.
Според мен, целта на всички
противници на тази площадка е
само да пречат на развитието на
България. Ако регионът на Белене
е с толкова опасна геоложка структура, обяснете ми, защо Румъния
експлоатира АЕЦ само на 150 км

Проф. Янко Янев е директор на Програмата за управление
на ядрените знания в Международната агенция за атомна
енергия (МААЕ) със седалище Виена. Бил е програмен координатор за Департамента по ядрена енергия, ръководител на
Международната система за ядрена информация. В началото
на 90-те е председател на българския Комитет за използване на атомната енергия за мирни цели (КИАЕМЦ), предшественик на Агенцията за ядрено регулиране.

Информационен бюлетин на НС на
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от българската граница? Ако районът по поречието на Дунав е сеизмичен, защо Румъния строи?
Само хора, които не разбират
от ядрени площадки и ядрена
енергетика могат да си позволят
да твърдят, че площадката на
АЕЦ „Белене” е неподходяща...
или опасна.
Бъдещето на научния
и човешкия потенциал
със и без АЕЦ „Белене”?
Построяването на АЕЦ „Белене”
е критичен момент, в който държавата може да избере да се развива
- да развива образование, наука,

ÍÀ

индустрия, необходими, за да работи атомната централа. Ако не построим АЕЦ „Белене”, ние няма да
можем да дадем на съвременните
българи, на младите хора шанс за
по-добро бъдеще в България. Да
строиш ядрена централа, не се
случва всеки ден и навсякъде по
света. Това е шанс за сбъдване на
мечта.
Процесът изисква широк кръг от
специалисти – ядрени инженери,
строителни инженери, лекари, електроинженери, хидролози, геолози
и много други специалисти. Строителството на грандиозен проект с
дългогодишна експлоатация ще даде
тласък на икономиката, образова-
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нието и науката. Една държава,
която строи крупни обекти, дава
шанс на развитие на своята нация.
Тя има високо образовани хора и
им дава възможности за реализация. В АЕЦ „Белене” и съпътстващите отрасли ще бъдат заети около 60
000 души. Това са хора на науката,
бизнеса, технологиите.
На предстоящия референдум
хората трябва да направят своя
избор – дали да имат грамотни
деца, инженери, научни работници
или деца, които да продават по
пазарищата и да мръзнат зимно
време.
28.12.2012г.
От сайта „Референдум Белене”

ÎÁÙÎÏÀÐÒÈÉÍÀ

ÊÎÍÒÐÎËÍÀ

ÊÎÌÈÑÈß

ÍÀ

ÁÑÏ

П Р А В И Л А
ЗА ДЕЙНОСТТА
НА МЕСТНИТЕ КОНТРОЛНИ КОМИСИИ
НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Местните контролни комисии са органи на общинските, градските
и районните организации на Българската социалистическа партия.
2. Местните контролни комисии и техните председатели се избират
от конференциите на партийните организации и се отчитат пред тях. Те
се изграждат и функционират в съответствие с изискванията на чл. 33,
т. 8 и т. 9 от Устава на БСП, а за ГКК на БСП – съобразно определените
й в чл. 37, т. 7 и т. 8 от Устава на БСП задължения и отговорности.
II. ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ НА МЕСТНИТЕ КОНТРОЛНИ КОМИСИИ
1.Съдействат за спазването от социалистите, партийните органи и
организации на устава и на правилниците на НС на БСП за неговото
приложение, както и за изпълнението на решенията, указанията и
препоръките на националните и местните органи на БСП.
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2.Подпомагат партийните органи и организации в тяхната политическа
и организационна работа, като упражняват контрол върху деловодната
им дейност, следят за правомерното набиране и целесъобразното
разходване и отчитане съгласно законодателните норми на страната и
партийните изисквания, на техните финансови средства, за доброто
12
стопанисване на материалните им ресурси.
12
3.Вземат отношение по вътрешнопартийни спорове и по проблеми,
възникнали в междуличностните отношения в партийни органи и организации, както и по партийното положение на социалисти, нарушили
нормите на Устава на БСП и законите на Република България.
III. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНИТЕ КОНТРОЛНИ
КОМИСИИ
1. В работата на комисиите освен избраните от конференциите
членове се включват и сътрудници – социалисти с подготовка и опит
по проблемите и задачите, които комисиите решават.
Членовете и сътрудниците на комисиите да познават много добре и
постоянно да обогатяват своите познания върху устава и правилниците
на БСП за неговото прилагане, върху решенията, препоръките, указанията и други документи на Националния съвет и на Общопартийната
контролна комисия на БСП и на местните партийни органи, върху
законовите и другите нормативни изисквания, имащи отношение към
дейността на БСП.
2. При необходимост и възможност комисиите изграждат в рамките
на своята структура постоянни подкомисии и/или временни работни
групи.
Съгласно Устава на БСП постоянни са подкомисиите „Уставни норми“
и „Финансов контрол“, но при нужда може да бъдат изградени и по други
проблеми.
Работните групи се изграждат във връзка с оказване на организационна и методическа помощ на партийни органи и организации, с
провеждане на превантивни тематични или контролни целеви проверки,
с изясняване на въпроси и проблеми, изложени в писма, жалби и сигнали
и др. подобни на социалисти.
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3. Местните контролни комисии организират дейността си на основата
на годишни или шестмесечни планове. Те се подготвят на базата на
основните проблеми и актуалните задачи, стоящи пред местните партийни
организации и произтичащи от текущата работа на местните съвети на
БСП и на самите контролни комисии.
Плановете могат да имат следната примерна структура:
1. Цел и задачи за периода.
2. Заседания на комисията – график, дневен ред.
3. Дейности на комисията:
- участие в работата на партийни органи и организации;
- проверки – вид (превантивни, контролни), обект и предмет на
проверката, срокове и отговорници;
- обучение и повишаване на квалификацията на актива;
- други.
4. В инструментариума на местните контролни комисии се включват
разнообразни форми, средства и методи на работа – проучване на
документи и на материали за работата на партийни органи и организации,
провеждане на срещи и разговори със социалисти и симпатизанти,
членове на партийни органи и партийни организации, участие в работата
на партийни органи и организации, в различни публични и делови
партийни прояви и т.н.
Водещо място в работата на комисиите заемат проверките по писма,
жалби, сигнали и въпроси на социалисти и симпатизанти, партийни органи
и организации, граждани. Те могат да бъдат:
- целеви или тематични, когато са по конкретен въпрос, извършват
14 се в сравнително кратък срок и/или резултатите от тях касаят отделни
личности, органи и организации и
- комплексни, когато имат по-широк обхват, извършват се попродължително време и решенията, взети по тях, следва да съдействат
за подобряване на цялостната дейност на партийните организации и
органи. Препоръчително е те да се правят преди отчетно-изборните
конференции на местните (общински, градски, районни) организации на
12 БСП.
12
Извън планираните се организират проверки по постъпили в комисиите
сигнали и жалби, при извънредна смяна на отговарящите в местните
(общинските, градските, районните) съвети на БСП за финансовата и
деловодната дейност, във връзка със закриване или преструктуриране
на основни партийни организации, при смяна на техните председатели
и касиери и т.н.
Освен по писма, жалби и сигнали местните контролни комисии могат
и да се самосезират за извършване на проверки и други дейности с
контролен и превантивен характер.
5. Подготовката и провеждането на проверките на контролните
комисии трябва да се извършват при спазване на следната примерна
последователност и основни изисквания:
- определяне на темата на проверката и въпросите, на които тя следва
да отговори;
- определяне на състава на работната група, в т.ч. привличане и на
доброволни сътрудници – експерти по въпроса;
- запознаване на членовете на работната група с партийните и
държавните правно-нормативни актове, уреждащи проблемите по въпроса;
- изготвяне на план-график за извършване на проверката – обект и
предмет, цели и задачи, срок за започване и завършване на проверката,
въпроси, които ще се проверяват, с какво и как завършва проверката;
Планът се утвърждава от председателя или от упълномощения
заместник-председател на контролната комисия.
При извършване на проверките на местните партийни съвети и на
основните партийни организации се съставят протоколи. Резултатите от
извършените проверки се обобщават в доклади, информации или
докладни записки. Констатациите, изводите и препоръките в тях следва
да бъдат добре аргументирани. Редно е те да се обсъждат и уточняват
с проверяваните лица и организации в хода на самата проверка и след
нейното приключване.
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Когато при проверките се установят нарушения, за които следва да
се търси отговорност, контролните комисии вземат решение по тях
съгласно уставните си правомощия, като ги предоставят за становище
на местния партиен съвет или на Общопартийната контролна комисия
на БСП. След запознаване с резултатите от проверката се внася проект
за решение на Контролната комисия.
С резултатите от проверката и взетите от комисията решения в
едномесечен срок се запознават партийните съвети и проверявания/ите
обект/и. В случай, че проверката е по жалба или сигнал, запознава се
и жалбоподателят.
6. В контролните комисии на БСП се съхраняват:
6.1. Докладите на контролните комисии пред отчетно-изборните конференции на местните (общинските, градските, районните) партийни
организации;
6.2. Протоколите и материалите по тях от заседанията на контролните
комисии;
6.3. Дневниците за входящата и изходящата кореспонденция, както
и документите, регистрирани в тях.
Документите се съхраняват в комисиите 5 години и след този срок
се унищожават с протокол от целева комисия.
7. За осъществяване на дейността си контролните комисии на БСП
ползват материалната база и финансови средства от бюджетите на
партийните съвети.
8. За постигане на по-добра взаимна информираност и за оказване 15
на превантивна помощ и контрол:
- председателите на контролните комисии участват със съвещателен
глас в заседанията на бюрата на партийните съвети;
- членовете на контролните комисии участват със съвещателен глас
в заседанията на партийните съвети;
- председателят и членовете на контролните комисии могат да
участват по всяко време в събрания на партийните организации, в 12
заседания на изпълнителните бюра и в други инициативи и прояви на 12
партийните организации и клубове, обединения и др.
IV. МЕТОДИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНИТЕ
КОНТРОЛНИ КОМИСИИ
1. Действия на комисиите по спазването на Устава на БСП и на
правилниците за неговото прилагане.
Тези дейности на комисиите имат за цел:
- недопускане на нарушения на Устава на БСП;
- постигане на по-висока нравственост във взаимоотношенията на
социалистите и симпатизантите;
- повишаване на отговорността и съпричастността към изпълнението
на решенията на партийните органи.
Комисиите следят и взимат отношение по спазване на нормите и
процедурите при:
- приемане, отпадане или налагане на мерки за въздействие по чл.
26 и чл. 27 от Устава на БСП на членовете на партията;
- избор на ръководни органи и делегати на конференциите и конгресите;
- утвърждаване на кандидатите на БСП за народни представители,
кметове и общински съветници;
- регистриране или закриване на основни партийни организации,
федерации и обединения;
- разглеждане и решаване на въпроси и жалби, възражения и
вътрешнопартийни спорове и т.н.
2. Действия на комисиите по деловодната дейност на партийните
съвети.
Комисиите проверяват правилно ли се водят и съхраняват, съгласно
Правилника за финансовата и деловодната дейност в БСП, документите
в партийните съвети:
2.1. Документите за встъпване, напускане, преместване и прекратя-
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ване на членство.
2.2. Протоколите и материалите към тях от отчетно-изборните конференции и заседанията на местните (общинските, районните, градските)
партийни съвети и техните изпълнителни бюра.
2.3. Документите, отнасящи се до партийната дейност по повод на
последните избори (за народни представители, кметове и общински
съветници) на територията на общината (района).
2.4. Регистрите на членовете на БСП, на ОПО, федерациите и
хоризонталните структури (по Правилника за регистрацията в Българската социалистическа партия и осъществяване дейността на идейнополитическите и професионално-творческите партийни структури).
2.5. Списък за издадените електронни членски карти.
2.6. Дневниците за входящата и изходящата кореспонденция, както
и документите, регистрирани в тях.
2.7. Финансово-счетоводни документи - ведомости за събиране на
членски внос, инвентарни книги за имуществото, касови книги с
необходимите оправдателни документи, ведомости за заплати, копия от
документи за партийна собственост на територията на общината, счетоводни регистри, отчети за приходите и разходите и баланс.
2.8. Личните дела на щатните сътрудници на партийните съвети.
Документите по точка 2.1, 2.2, 2.4 и 2.5 се съхраняват постоянно.
Тези по точка 2.3 се съхраняват до следващите избори. Дневникът за
входяща и изходяща кореспонденция се съхранява пет години, като на
всеки две години на регистрираните в него документи се извършва
експертиза и по преценка на общинския партиен съвет те се съхраняват
постоянно или за определен срок. Документите по точка 2.7 се
16 съхраняват съобразно сроковете, определени в действащите държавни
нормативни документи. Списъкът за имуществото на общинския партиен
съвет и документите, доказващи собствеността, се съхраняват постоянно, а копия от документите, легитимиращи собствеността, се предават
в Националния съвет на БСП.
След изтичане на сроковете за съхранение документите се унищожават с протокол от целеви комисии, определени от председателите на
12 контролните комисии.
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3. Действия на комисиите по финансовата дейност на партийните
съвети.
Проверките на комисиите се извършват по утвърден план от работни
групи, в които следва да се включат лица с професионален опит и
квалификация в областта на счетоводството, а при възможност и
счетоводители.
Ежегодно до края на януари контролните комисии следва да извършват
проверки на годишните финансови отчети на партийните съвети.
Комисиите проверяват:
3.1. Приели ли са партийните съвети на свои заседания структура,
щат и бюджет на общинската, районната, градската организация в
съответствие с Правилника за трудовите правоотношения и Правилника
за финансовата и деловодната дейност в БСП (чл. 43 и чл. 44 от Устава
на БСП).
3.2. Изпълнението на приходите от членския внос, дарения, завещания
и други източници, регламентирани от Закона за политическите партии.
3.3. Спазването на решението на НС на БСП за определяне размера
на членския внос, за реда и начина на неговото събиране, отчитане и
разпределение, съгласно чл. 43 от Устава на БСП.
3.4. Състоянието на счетоводството – спазване на Закона за счетоводството; законосъобразното и целесъобразно изразходване на средствата, придружени с разходно-оправдателни документи, фактури, сметки, касови бележки и квитанции от приходни касови ордери. Всеки
оправдателен документ трябва да е съпроводен от разходен касов ордер,
а за приходите се издава задължително приходен касов ордер, независимо от вида на прихода – членски внос и дарения.
3.5. Касова наличност и водене на касова книга.
3.6. Провежда ли се икономично и ефикасно разходване на средствата
в рамките на приетия годишен бюджет и спазва ли се бюджетната
дисциплина. Спазва ли се щатната дисциплина. Изграден ли е щатът на
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принципа на самоиздръжката. Проверка на трудовите договори, начисляване и изплащане на заплатите, ползване на платения годишен отпуск
съгласно утвърдения график от председателя на партийния съвет.
3.7. Как се стопанисва партийното имущество. Извършват ли се
своевременно инвентаризациите съгласно Закона за счетоводството. За
продадено, предадено другаде и бракувано имущество има ли съответните документи.
3.8. Има ли задлъжнялост на общинския съвет, съответно – градския
съвет към сътрудниците, осигурителния институт, наемодателите, фирми
и други доставчици на стоки и услуги.
За да се подобри работата по финансовата отчетност в местните
съвети на БСП, е необходимо да се уеднаквят всички приходни и
разходни документи. От 1 януари 2013 г. трябва да се въведат новите
форми на документите за:
1.Приходи.
Приходите в общинските организации са:
- от събран членски внос;
- от дарения (само от физически лица до 10 000 лв. за календарната
година; при дарение над 1000 лв. се изготвят договор за дарение,
декларация образец за произхода на средствата и се подава информация
за публичния регистър на дарителите в срок до 14 дни от получаване
на дарението);
- от субсидия.
Събирането на членски внос от ОПО да бъде по единен формуляр
(ведомост). Отчитането на членския внос в ОбПС става с представяне
на ведомостта и заприходяване с приходен касов ордер. Касовите ордери 17
да са номерирани. На ОПО се дава квитанцията от приходния касов ордер
(ПКО).
2.Разходи
Разходите, които могат да правят ОбС на БСП, са определени с
бюджетната форма, която се използва в БСП. Всички разходи да имат
фактура или друг оправдателен документ (касова бележка). Към всички
разходни документи трябва да има разходен касов ордер (РКО), който 12
трябва да е номериран.
12
4. Контрол на деловодната и финансовата дейност на основните
организации на БСП.
4.1. По деловодната дейност се проверява правилно ли се водят
и съхраняват в ОПО следните документи:
4.1.1. Книга на членовете на БСП.
4.1.2. Протоколи и материалите към тях от отчетно-изборните събрания
на ОПО.
4.1.3. Протоколите от събранията на ОПО.
4.1.4. Документите за встъпване в БСП.
4.1.5. Документите от последната изборна кампания в избирателните
секции на територията на съответната ОПО.
4.1.6. Списък на издадените електронни карти.
4.1.7. Финансово-счетоводни документи:
а) ведомост за събиране на членски внос;
б) касова книга заедно с разходно-оправдателни документи;
в) инвентарна книга за имуществото на ОПО заедно с документите
за неговата собственост.
4.1.8. Други – по преценка на ръководството на ОПО.
Документите по точки 1 и 6 се съхраняват постоянно. Тези по точки
2 и 4 се съхраняват три години. Документите по точка 3 се съхраняват
една година след отчетно-изборното събрание. Документите по точка 5
се съхраняват до следващите избори (парламентарни или местни).
Документите по точка 7, букви „а” и „б” се съхраняват до извършване
от общинската/контролна комисия или от контролна комисия, избрана
от ОПО, на проверка на финансовото състояние на организацията във
връзка с провеждане на отчетно-изборно събрание. Финансовите документи се съхраняват по реда на глава Шест от Закона за счетоводството.
В общинските (районните) партийни съвети след изтичане на сроковете се представят за постоянно съхранение документите по точки 2,
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3 и 5 на част от ОПО, определени от общинските (районни) съвети на
БСП. След изтичане на сроковете посочени по-горе, документите на
партийния съвет и на основните организации се унищожават с протокол
от комисия.
4.2. Проверките на финансовата дейност на основните партийни
организации включват:
4.2.1. Състоянието на касата, редовно и правилно ли се води касовата
книга.
4.2.2. Правилно ли се определя и събира и навреме ли се отчита
членският внос.
4.2.3. Има ли нередовни партийни членове и какви са причините за
това.
4.2.4. Правилно ли се оформят месечните ведомости за събиране
на членския внос.
4.2.5. Има ли разходно-оправдателни документи за всички разходи.
4.2.6. Целесъобразно ли са изразходвани паричните средства.
4.2.7. Редовно и в какъв размер са внасяните в партийния съвет суми
от членския внос.
4.2.8. Наличие и състояние на инвентарното имущество и др.
На особен отчет трябва да се поставят основните партийни организации, които са закрити или предстои да се закрият и тези, които се
преструктурират, което изисква незабавно извършване на проверка на
същите и предаване на наличните пари, инвентарно имущество и
документите на съответния общински партиен съвет.
Настоящите Правила за дейността на местните контролни комисии
на БСП са отворен документ. Те подлежат на допълване и изменение
в зависимост от промените в Устава на БСП и в други нормативни
документи, от динамиката в развитието на партийната практика и нейните
нови потребности. Предложения за изменения и допълнения могат да се
правят от членовете на местните контролни комисии, от местните органи
на БСП, от партийни организации и отделни социалисти. Решения за
12 промени в правилата взима Общопартийната контролна комисия на БСП.
12
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Утвърдени на заседание на ОПКК на БСП
с Протокол № 5 от 10 ноември 2012 г.
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СПЕЧЕЛВАНЕТО НА ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ИЗБОРИ –
НАША ПЪРВОСТЕПЕННА ЗАДАЧА
Информация за проведените регионални съвещания
на Движението на ветераните в БСП
проф. ВЛАДИМИР ТОПЕНЧАРОВ
член на ИБ на НС на БСП
председател на Движението на ветераните в БСП

В изпълнение на Решението на Изпълнителното
бюро на НС на БСП от 31 юли 2012 г. и във връзка
с необходимостта от своевременна и пълна мобилизация на структурите на Движението на ветераните
в БСП за подготовката и спечелването на парламентарните избори през лятото на 2013 г. през септември
и октомври 2012 г. се проведоха регионални съвещания с активите на Движението на ветераните в БСП.
Те преминаха при добра подготовка и организация от
страна на областните и общинските съвети на БСП
и Движението на ветераните. В тях взеха активно
участие членовете на Изпълнителното бюро на НС на
БСП: Евгений Узунов, Катя Николова, Михаил Миков,
Любомир Петков и Анна Янева и народните представители Асен Гагаузов, Георги Божинов, Кирил Добрев,
Драгомир Стойнев и Димитър Горов. На някои места
участваха и представители на Младежкото обединение
в БСП, кметове и зам.-кметове избрани или подкрепени от БСП. От особено значение бе личното участие
на Сергей Станишев, вече и като президент на ПЕС,
в съвещанието в Пловдив. В Пловдив активно участие
взе и членът на НС на БСП и председател на
областния и градския съвет на БСП Георги Гергов.
Общо в осемте регионални съвещания взеха участие повече от 400 представители на най-отговорния
ръководен актив на Движението на ветераните. Чрез
тях информацията вече е достигнала до хилядите
участници в Движението на ветераните – членове на
БСП, симпатизанти и избиратели. По основните въпроси, касаещи политическата обстановка в страната и

задачите пред ветераните на БСП в хода на подготовката и провеждането на предизборната кампания
за парламентарните избори през лятото на 2013 г.,
както и за организационното укрепване и създаване
на нови структури, изложени от председателя на
Движението, се проведе активна и откровена дискусия.
Беше потвърдена необходимостта от редовно провеждане на такива срещи по места и в различен
формат, с участието на ръководни дейци от НС на БСП
не само като израз на уважение и приобщаване на 19
ветераните към партията, но и като възможност те
като активни, опитни и влиятелни пропагандатори на
идеите и политиката на партията да бъдат по-добре
информирани от „първа ръка” за най-важните задачи,
стоящи пред БСП. Не без значение е и възможността
ветераните от своя страна да могат директно да
представят проблемите си, да направят своите пред- 12
ложения и препоръки за подобряване на политичес- 12
ката, разяснителната и организационната дейност на
БСП.
Участниците в съвещанията изразиха твърда и
единодушна подкрепа на ръководството на БСП и на
водената от него политическа кампания за сваляне от
власт на дясното правителство на ГЕРБ и спечелване
на парламентарните избори през 2013 г. Те определиха това като своя първостепенна задача. Бе
посочена и необходимостта от постигане на по-нататъшно сплотяване и на по-голямо единство в националното ръководство на БСП, от недопускане на необмислено публично говорене, особено от членове на ИБ
на НС на БСП, което умело се раздухва от медиите
и политическите противници. Изисква се по-голяма
активност и настъпателност от цялата Парламентарна
група на Коалиция за България, а не само на няколкото постоянни активни и ефикасни говорители. Настоява се и за по-близък, по възможност ежедневен,
контакт с хората и партийните организации и активи
в предстоящата предизборна кампания.
Предимството на проведените съвещания бе, че
участниците не само даваха оценки и препоръки, но
направиха и много конкретни предложения във всички
области на партийната дейност и предизборните програмни намерения. Главното послание на БСП в
изборите да бъде: „Ние искаме властта, за да строим
нашата страна като съвременна европейска социална държава, а не за политически реванш”.
Основните конкретни послания по области се свеждат
по-конкретно до:
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1. В областта на икономическото развитие на
страната и социалните дейности на бъдещото
правителство:
-Набирането на подписката с искането
за референдум за строежа на АЕЦ „Белене” е голямо
постижение на БСП. Трябва да се направи всичко
възможно централата да се построи и открито да са
заяви, че това ще бъде направено от следващото
правителство с участие на БСП, въпреки опитите да
се провали референдумът чрез парламентарен, административен и политически саботаж от десницата.
Освен икономическата полза ще покажем силата на
БСП;
- Да се заяви политическата воля и се включи в
предизборната платформа въвеждането на прогресивен подоходен данък, като се въведе необлагаем
минимум, като за най-ниските доходи ставката е 0%,
а за високите доходи да достигне 25% и повече
(точният размер да се определи веднага след изборите
по преценка на специалистите);
- Да се разобличават големите слабости на Бюджет
2013 и да се направят публично достояние нашите
контрапредложения, имащи за цел развитие на бизнеса, повишаване на доходите и социалните придобивки;
- Да се подчертае подкрепата, която БСП е готова
20 да осигури за дребния и средния бизнес, основен
източник на работни места в неголемите селища,
предимно чрез създаване на обстановка на сигурност, спокойствие и предвидимост, защита от административен произвол и хаоса в поднормативни
актове и правото на низови чиновници да тълкуват
неясните постановки в тях;
12
- Особено внимание да обърнем на работата си в
12 селските региони и на развитието на селското стопанство. БСП да е инициатор на конкретна програма
за съживяване на производството на селскостопанска
продукция и на решителни мерки, включително и
мораториум за спиране на изсичането на горите.
- Да се развие законодателна, административна и
информационна дейност за коопериране в услугите,
производството на стоки за бита, селското стопанство, взаимоспомагателната работа и други, характерни
за традиционната европейска левица;
- Да се води настойчива борба за възстановяване
на държавната собственост върху някои монополи
(жп транспорт, електроразпределение, водоснабдяване, системи за електронен пренос на данни и др.),
загубена в хода на проведената безотговорна приватизация;
- Да се изготви и широко пропагандира комплекс
от мерки в социалната сфера за възстановяване на
социалната справедливост в здравеопазването, образованието, пенсиите и социалните плащания още
преди формиране на ляво правителство след изборите
и независимо от тях. Това ще повиши авторитета на
БСП като социална партия, полагаща грижи за оцеляването на нацията, на бедните и онеправдани хора
и на власт и в опозиция.
2. В областта на организационно-политическата
дейност на БСП и Движението на ветераните в БСП:
- Освен подробна предизборна платформа и програма за управление да бъде разработен кратък вариант
на предизборни послания, които точно, ясно и конкретно да показват с какво ще се справя БСП след
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изборите и как ще се подобри животът на хората в
сравнение със сегашното положение;
- Има необходимост от промени и допълнения в
Устава на БСП. В него наред със запазване на
мерките за по-нататъшно модернизиране на БСП да
се заложат по-ясни норми за подобряване на партийната дисциплина, отчетността на ръководните кадри
пред тези, които са ги избирали и по-голяма нетърпимост към рушителите на партийния морал във всички
направления, подстрекателите на вътрешнопартийни
разпри и неизпълнението на решения на висшестоящите органи, особено на такива, свързани с парламентарни и местни избори. Да се припомни, че през
цялото й съществуване, силата на нашата партия е
била в нейните идеи и нравствена чистота;
- Медийната политика на БСП се нуждае от значително подобрение. На всяка атака на политическия
опонент трябва да се дава незабавен отговор. Като
изразители на позициите на БСП да се включват поширок кръг от ръководителите и експертите в партията, тези, които говорят аргументирано и убедително.
По-активно да се използват местните медии, телевизиите с доказана обективност и критичност към
грешките на сегашното правителство и интернет
пространството;
- Особено внимание да се обърне на политическата
и идеологическата подготовка и организационното
обучение на кадрите, предимно на новоприетите членове на БСП. Движението на ветераните в БСП да
подпомогне активно ръководствата на БСП по места
за запознаване на младите социалисти с историята
на партията, нейните идейни и организационни основи.
Да се издаде в масов тираж кратко Помагало на
младия социалист (история, теория, програмни документи от миналото до днес);
- Движението на ветераните в БСП да бъде инициатор на предложения, свързани с националната
сигурност и военно-патриотичното обучение на
младите хора, въвеждането му в училищата, създаване на национална гвардия (подобно на САЩ) за
организиране на спасителни и други дейности, която
да е подготвена професионално и организационно за
действия при бедствия и аварии, въвеждане на трудова подготовка за млади хора, които напускат
училище без завършено средно образование и професия.
- Движението на ветераните в БСП да бъде в
основата на подобряване на взаимодействието със
съюзите - творчески, професионални и пенсионерски
и неправителствените организации (НПО). Особено
внимание да се обърне на организациите с традиционно леви членове, като тракийските дружества,
организациите на запасните офицери и сержанти,
самодейните и читалищните структури и т.н., но и
официално смятаните за „десни” (като ВМРО, „Атака”,
НФНС и др.);
- НС на БСП и партийните ръководства по места
да подпомагат организациите на Движението на ветераните в БСП за създаване на нови клубове в
общините, където няма изградени такива (в повече от
75 от общините, предимно малки и планински) и се
стимулира създаването на повече от един, в това
число по професионални и градски квартали в големите градове и в областните центрове.
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ЗА ПОЛИТИКАТА НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ
И НАРУШЕНИЯТА ВЪВ ФОНД
„НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“
ВАЛЕНТИНА БОГДАНОВА
народен представител

Вчера парламентът прие Закона
за държавния бюджет на Република
България за 2013 г. Нашата оценка
за него е ясна: това е бюджет на
мизерията на българските граждани
и на неясната перспектива за България.
Доказателство за това са средствата за развитие на българската
наука през 2013 г. - 0,2% от БВП.
Увеличение в сравнение с 2012 г.
- нула. Субсидията за БАН е непроменена вече трета година и осигурява едва 60% от неотложните
разходи на Академията. Това е поредният бюджет на ГЕРБ, който
отказва да изпълни императивния
текст от Закона за висшето образование, според който държавните
висши училища следва да получат
не по-малко от 10% от издръжката
на обучението за научноизследователска дейност. Не получи отговор
въпросът към вицепремиера Дянков
защо правителството в различни
свои документи сочи различни параметри на публичните средства за
наука. Според Националната програма за реформи, която управляващите са представили на своите
европейски партньори, през 2013 г.
Декларация на ПГКБ в Народното
събрание, 7 декември 2012 г.

парите за наука следва да са близо
1% от БВП. Според Закона за
държавния бюджет те са 0,2%. Тази
бюджетна
политика
прави
невъзможно пълноценното участие
на българските учени в европейското изследователско пространство.
На този фон скандалите, свързани с управлението и дейността на
единствения фонд, който финансира
научните изследвания в България,
будят изключителна тревога. В искане, подписано от над 1240 български учени, в обръщение на Общото
събрание на БАН, в отворено писмо
на млади български учени, работещи в международно признати чуждестранни университети, се оспорват резултатите от последната конкурсна сесия на фонд „Научни изследвания”. Учените твърдят, че
„процедурата по класиране и обявяване на спечелилите проекти е
опорочена”, че са „нарушени нормативни документи, норми на прозрачност, утвърдени европейски практики” и това „обезсмисля труда и
амбициите на цялата научна общност”.
Конкретните въпроси искат своите конкретни отговори. Дължи ги
министър Игнатов. Но от две седмици неговите изявления повтарят
една и съща теза: нарушения във
Фонда няма, учените са подведени,
провежда се вътрешен одит. Последното му заявление с днешна
дата е забележително: протестът на
учените е политически, вдъхновен
от БСП, от Станишев, от тези,
които се страхуват от предстоящите избори. Впечатляваща е предизборната храброст на министър Игнатов, но ние определено смятаме,
че той трябва да престане да повтаря тези глупави и жалки клишета, а публично да отговори на следните въпроси:
- Продължава ли да твърди, че
в дейността на фонд „Научни изследвания” няма нарушения?
- Каква допълнителна информация очаква министър Игнатов, след
като съгласно Закона за насърчаване на научните изследвания и

утвърдения от него Правилник за
дейността на фонда той осъществява контрол на дейността на фонда;
той утвърждава решенията на
Изпълнителния съвет на фонда за
определяне на проектите, които
получават финансиране, и размера
на средствата.
- Твърди ли още, че конкурсната
процедура е прозрачна, след като
и досега не са публични съставите
на временните и на постоянните
научно-експертни комисии, класираните проекти са обявени без
получените от тях точки и не са
ясни приоритетните области, по 21
които са класирани?
- Вярна ли е появилата се информация, че част от рецензентите не
знаят, че са участвали в конкурсната сесия, а други са извършили
поръчкови рецензии на предварително посочени проекти? На какъв 12
принцип е определен списъкът на 12
рецензентите?
- Продължава ли да твърди, че
достъп до рецензиите на проектите
има, или е вярно съобщението на
ръководството на Фонда, че те ще
бъдат предоставени на ръководителите на проекти след 20.01.2013 г.?
Кому и за какво са необходими
повече от два месеца и може ли да
докаже Министър Игнатов, че има
рецензии на всички проекти?
- Намира ли за редно повече от
42% от средствата за сесията да
финансират проекти, свързани с
НБУ, УНИБИТ и на частни фирми,
и това са „скъпите проекти” - всеки
от тях получава от 150 до 480 хил.
лв.?
- Как ще коментира позицията
на ръководството на фонда, че
всички научноизследователски институти и сдружения, утвърдени
като бенефициенти в конкурсната
сесия, са научноизследователски
организации по смисъла на Регламент 800/2008/ЕО? Включени ли са
те в предвидения от Закона за
насърчаване на научните изследвания Регистър на научната дейност?
Кога е извършена тази регистрация, след като е видно от Търгов-
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ския регистър, че някои от тях са
учредени дни преди или в последния
ден за подаване на проекти? Какъв
е научният им капацитет и научната
им база, как е преценена възможността им за съфинансиране на проектите, след като уставният им капитал е 100, 50 и даже 2 лв.?
- Още ли твърди министър Игнатов, че резултатите от извършващия се одит ще определят позицията му, или е вярна информацията
от ръководството на Фонда, че за
70% от спечелените проекти договорите са сключени и са изплатени
над половината от парите за тази
конкурсна сесия?
- Защо не освобождава председателя на Управителния съвет и управителя на фонд „Научни изследва-
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ния”, въпреки „успешната” им дейност
за дискредитирането му?
Уважаеми госпожи и господа,
Българските учени протестират
срещу порочни практики в управлението и дейността на фонд „Научни
изследвания”, срещу действията на
хора със спорна научна биография,
но с властови статут, за защита на
правото си да правят наука в България, заради своето собствено достойнство. Този протест не може да
бъде нито неглижиран, нито профанизиран. Нелепото партийно говорене
на министъра на образованието,
младежта и науката не разсейва, а
задълбочава съмненията. Скандалът
вече е международен. Все поневъзможно става създаването на
оперативна програма за наука, чийто

проект Министерският съвет така и
не прие. Така проблемът вече става
политически и отговорността за случващото се с българската наука е на
Министерския съвет и на министърпредседателя на Република България. Тази реакция очакваме ние.
И за да е пълна картината, България е на последно място в Европа
и на 96-о място в света по развитие
на иновациите. Въпреки препоръките
на Европейската комисия още нямаме иновационна стратегия. А Иновационният фонд, в който предишното
правителство остави 20 млн. лв.,
днес „насърчава” българските иновации само с 5 млн. лв.
Дали си давате сметка, уважаеми
госпожи и господа управляващи,
каква България правите?

ИСКАМЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО
НА ЧЕСТНИ ИЗБОРИ И ЗА ОСИГУРЯВАНЕТО
НА ДЕМОКРАТИЧНИЯ ПРОЦЕС В БЪЛГАРИЯ
МИХАИЛ МИКОВ
зам.@председател на ПГКБ

12
12

Уважаеми дами и господа,
От името на Парламентарната
група на ПГКБ заявявам, че в
последните дни сме свидетели на
парламентарна криза в резултат от
поведението на ПП ГЕРБ. Повече от
два месеца ГЕРБ проявява липса
на чуваемост по проблемите,
свързани с изборното законодателДекларация на ПГКБ в Народното
събрание, 18 декември 2012 г.
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ство. Особено по тези, свързани с
гаранциите за провеждането на
честни избори и осигуряването на
демократичния процес в България.
Дискусията обаче се свежда преди
всичко до технически процедури.
Това поведение е резултат от
арогантността и високомерието на
управляващите, които достигнаха
връхна точка при приемането на
промените в Изборния кодекс. Стигнахме отново до парадоксалната
ситуация управляващото мнозинство да обвинява опозицията за липсата на мнозинство и да търси
извинение за действия, с които то
самото ескалира напрежение в
парламента. Включително и днешното заседание нямаше да бъде
възможно, ако опозицията не се
беше регистрирала.
Липсата на доверие у гражданите за честността на изборите е
налице, но тя е свързана и с липса
на доверие и в парламента, че той
може да създаде гаранции за честни избори. Липсата на политическо
доверие у ПП ГЕРБ се изроди в
опити за създаване на нормативна
основа за фалшифициране на изборите, което води, уважаеми господа
от управляващото мнозинство, до
вашата политическа изолация във и
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извън НС.
Ние, от Коалиция за България,
няма да легитимираме промени,
които не гарантират следващите
избори срещу фалшификации. Чрез
промените в Изборния кодекс, които ГЕРБ искаха да прокарат на
тъмно, чрез натиск, се създават
предпоставки за още по-мащабни
фалшификации на резултатите от
изборите. Никой не си задава въпроса как така се случи, че при 700
000 по-малко участвали в изборите
за президент на първи тур, броят на
недействителните бюлетини се увеличи тройно - три пъти! Трябва да
се търсят решения в закона, които
да не водят до такива резултати.
Тези дни странно прозвуча и
ангажирането на ЦИК с политически констатации относно изборното
законодателство. Още повече че
сме запознати и с предишни становища на ЦИК, в които се констатира необходимостта от промени на
изборното законодателство. Знаем,
че няма друга ЦИК през тези 20
години, която да е създала такава
системна практика на дописване на
закона, което наблюдавахме както
на протеклите президентски и местни избори, така и при подготовката на национален референдум. А
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те дори се ангажират с политически
констатации.
Ние, от Коалиция за България,
не можем да приемем тезата на
министър-председателя: „Оправяйте
се в парламента, защото изборите
са ваш въпрос”. И въпреки становището на ЦИК от юли тази година,
и до момента, и при обсъждането
в комисия, не постъпиха никакви
ясни позиции от Министерския
съвет, министъра на финансите,
областните управители и Национално сдружение на общините.
Уважаеми народни представители, ние настояваме да бъдат отчетени препоръките в доклада на ОССЕ
и по-специално:
-Изборният кодекс да осигури
включването на опозицията в ръководните позиции на всички нива на
изборната администрация, за да
намалее усещането за политическо
пристрастие;
- Да се осигури публичност при
заседанията на избирателните ко-
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мисии на всички нива и те да бъдат
отворени за обществеността по
време на целия изборен период;
-Правната рамка, касаеща медиите, и в частност обществените
радио и телевизия, трябва да гарантира редакторска свобода за отразяване на предизборната кампания;
-Трябва да бъде разработена
изчерпателна и уеднаквена обучителна програма за всички членове на СИК, в която да се
разглеждат преброителните процедури и обработката на протоколите с резултати. Промените,
които искат управляващите, предполагат драстични нарушения несъставяне на протоколи в избирателните комисии, дописването
на служебни протоколи;
- Правната рамка трябва да
включва безплатно ефирно време
по обществените радио и телевизия
за участниците в изборите.
Има и други препоръки, които
ние ще отстояваме в пленарна зала.

Уважаеми народни представители, като отчитаме, че провеждането
на честни избори е в основата на
демократичното развитие на обществото, ние от ПГКБ настояваме за:
- Ревизия на внесените промени,
с оглед гарантиране честността на
предстоящите през 2013 г. избори
в България;
- Настояваме за политически
консултации, включително с
извънпарламентарно представени
сили и неправителствения сектор,
за изработването на законодателство, което да създаде максимум
гаранции срещу практиките, на които
българските граждани станаха свидетели на последните редовно проведени избори в България;
-Ще запознаем и представителите на европейските страни в България за начина, по който се прие
изборното законодателство и ефектите, които се създават по отношение на предстоящите избори.
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ЗА УСВОЯВАНЕТО НА СРЕДСТВАТА
ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ ЗА 2012 Г.
АТАНАС ПАПАРИЗОВ
председател на Съвета на НС на БСП
по членство в ЕС, национални приоритети и европейски фондове
ни към ускоряване на икономическия растеж, увеличаване на заетостта и подобряване на конкурентоспособността.
КАКВО Е СЪСТОЯНИЕТО
НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПРОГРАМИТЕ И ПРОЕКТИТЕ?

Средствата от Европейския съюз
(ЕС) по 7-те оперативни програми и
програмите за развитие на селските райони и рибарството са насочеПозиция на ИБ на НС на БСП, обсъдена и приета на 11. 12. 2012 г.

Към средата на ноември т. г.
усвоените средства по 7-те оперативни програми по Структурните и
Кохезионния фонд са 31,59%, като
до края на 2012 г. не се предвижда
усвояемостта да надхвърли 35%.
Това означава, че България запазва стабилното си място в дъното на
класацията по степен на усвояване.
За сравнение, към момента средният процент на усвояемост в ЕС е
49,76%, а в страни като Литва и
Естония, които са начело на класацията по размер на усвоени средства в Европа, този процент е
между 65 и 73%.
България се нарежда в края на
класациите по усвояване на средства от трите фонда на ЕС за

сближаване, регионално развитие и
социална политика, както и в края
на общата класация за усвоените
средства спрямо настъпилите финансови ангажименти от индикативното разпределение за 2007-2012 г.
по трите фонда. По трите фонда на
ЕС България стои под средното
ниво за Европейския съюз: по
Европейския фонд за регионално
развитие (ЕФРР) България е на 25о място от 27 страни; по Европейския социален фонд (ЕСФ) сме на
26-о място от 27 страни; по Кохезионния фонд (КФ) сме на 12-о
място от 15 страни. В сравнение с
добрите темпове на усвояване на
средства от ЕС като Литва – 2,4%
месечно, Естония и Португалия –
над 2,0% месечно, Полша и Латвия
– 1,75 % месечно, България успява
да достигне за периода 2009-2012 г.
средно около 0,92% месечно. Този
темп е неудовлетворителен и е близо
2-2,5 пъти по-слаб от страните
членки в челото на класацията.
Налице е сериозна заплаха от
загуба на ресурси. Реални са опа-
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сенията в края на първия бюджетен
период процентът на неусвоени
средства да остане около 25% от
11,4 млрд.евро, които България има
на разположение. За сравнение към
01.10.2009 г. България беше в „златната среда“ на класациите на трите
фонда – ЕФРР, ЕСФ и КФ: между
12-о и 14-о място сред страните
членки на ЕС. Категорично трябва
да бъде
подчертано, че към
31.07.2009 г. няма нито една програма, съфинансирана от Европейския
съюз, която да е била спряна. Към
тази дата няма санкции на Европейската комисия, възпрепятстващи
изпълнението на договорите по 7-те
оператвини програми и Програмата
за развитие на селските райони и
извършването на разплащания по
тях. В нарочно зададени през юли
2012 г. актуални въпроси отговорните министри, в чийто ресор са
разположени 7-те оперативни програми и ПРСР, дадоха писмено отговори, потвърждаващи това.
Сериозното предизвикателство
24
пред България е фактът, че след
като за 5 години (от 2008 до 2012
г.) е усвоила около 35% от наличните ресурси, в следващите три
години ще трябва да усвои оставащите 65% от средствата. Натискът
12 от възможна загуба на средства
12 нараства вследствие на неизпълнение на правилото „n+3” и „n+2” и
съществува риск от реална загуба
на средства в немалък размер през
следващите години. Трябва да се
има предвид, че в сумата за усвояване от 2,533 млрд. евро, са включени средствата за финансов инженеринг за инструментите JEREMIE
– 450 млн. евро и JESSICA – 33
млн. евро, общо 483 млн. евро от
сумата за усвояване се дължи на
тях, или 6,02%, т.е. реалните разплатени средства, достигнали до
бенефициентите, са 24,64% към
31.10.2012 г. Според правителството процентът на договорени средства към 19 ноември е 96,48% от
всички средства, които България
може да усвои. Следва да се отбележи, че и в достигнатия размер на
договаряне има „кухи обеми“, които
се формират от разликата между
„рамковите договори“ и стойността
на реалните договори с конкретните
бенефициенти и изпълнители, както
и от свръхдоговарянето по ВиК
проектите по ОПОС по отношение
на водния сектор и сектора за
преработка на отпадъци. Така, след
като този „кух обем“ от договори,
който е около 1,480 млрд. евро,
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бъде приспаднат от общата стойност на договорените средства,
излиза, че реалното договаряне е
около 72-73%.
Особено критична от гледна точка
възможна загуба на средства ще
бъде 2013 г. Ако се прогнозира, че
усвояването до края на 2012 г. ще
достигне около 2,6 млрд. евро, то
за следващата година трябва да
усвоим нови 2,0 млрд. евро, за да
няма директна загуба на средства.
Отделно през двете последни 2014
и 2015 г. трябва да усвоим допълнително общо 3,4 млрд. евро. Според
изчисленията, направени чрез модела SIBILA за оценка на въздействието на разходите от Структурните и Кохезионния фонд (СКФ)
върху българската икономика, към
края на 2011 г. те са довели до
1.5% по-висока стойност на БВП в
сравнение със сценария без средствата от СКФ, като за 2012 г.
очакваното въздействие върху БВП
е с 2,9% и нарастване до 2015 г.
с въздействие от 9,3%. Нарастването на този дял, за съжаление, е в
резултат не на по-доброто усвояване на европейски средства, а на
това, че намалява размерът на
националните инвестиции, ограничават се приходите в бюджета от
корпоративни данъци и акцизи,
свива се банковото кредитиране и
се наблюдава рязък спад в преките
чуждестранни инвестиции.
КАКВИ СА ОСНОВНИТЕ
ПРОБЛЕМИ В РАБОТАТА
НА ПРАВИТЕЛСТВОТО
НА ГЕРБ ПО УСВОЯВАНЕ
НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ?
Основна слабост на правителството на ГЕРБ при провеждане на
политиката на усвояване на европейските фондове е, че то не успя
да използва европейските средства, за да постигне видим напредък
по отношение на икономическия
растеж, заетостта, благоденствието
на хората; не бяха предприети необходимите мерки за ефикасно
насочване на европейските средства към повишаване на конкурентоспособността на българската икономика и към реалните проблеми на
хората и на околната среда.
Три години и половина, след като
правителството на ГЕРБ дойде на
власт и започна да управлява усвояването на фондовете от ЕС,
България не само не успя да се
приближи до средноевропейските
показатели за развитие, но си
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остава най-бедната страна в ЕС с
производителност на труда и с
доходи на населението далеч под
средните за Съюза. Нашата страна
продължава да е страната с найвисока енергоемкост на производството в ЕС, която генерира наймного отпадъци на човек от населението, има изключително нисък
дял на високотехнологични производства и е с крайно нестабилни
международни икономически позиции. Сред останалите предизвикателства, които усвояването на европейските фондове не успя да
преодолее, са неефективността на
публичните разходи, особено в
сферите на образованието и здравеопазването, различията в отделните региони на страната, липсата
на какъвто и да е реален напредък
при управление на отпадъците, недостатъчният административен капацитет, изоставането при социалното интегриране на значителна част
от населението. Използването на
възможностите по оперативните
програми от България днес все още
е изправено пред сериозни предизвикателства и се наблюдава значително изоставане в реализацията
на тази основна европейска политика. След 2009 г. системите за
работа по европейските програми
бяха силно стресирани от кадрови
размествания и текучество в отговорните нива на управление, в
резултат на което днес България е
сред последните в класацията на
използване на средства от ЕС.
До това положение се стигна,
понеже през тези три и половина
години не бяха предприети необходимите мерки за ефикасно насочване на европейските средства към
реалната икономика и към реалните
проблеми на хората и на околната
среда. Започналото сериозно преразпределение на средства между
отделните програми показва, че
управляващите не отчитат, че стратегическите политики в оперативните програми произтичат от националната референтна рамка, одобрена от
Европейската комисия и от стратегията за икономическо развитие за
периода 2007-2013 г. Националната
стратегия за регионална развитие
(НСРР) е изготвена в съответствие
със Стратегическите насоки на
Общността, обсъдена е от социално-икономическите партньори, общините, бизнеса, неправителствените организации и е одобрена от
България и ЕК.
Така например, изпълнението
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на Оперативна програма „Околна
среда” (ОПОС) е на критично ниво.
Въпреки реализираното, особено
през последните 6 месеца,
свръхдоговаряне, тази програма
има огромен потенциал да загуби
значителни средства от бюджета
си. Усвояването три години преди
финала е 16,42%. Пренасочват се
средства и се променя програмата с основен критерий да се
усвоят максимално средства до
юни 2013 г. Очевидно това е
предизборна задача, която няма
нищо общо с целите и задачата
на програмата. През последните
седмици стана ясно, че българското правителство подготвя пренасочване на близо 370 млн. евро
(над 20% от общия обем) в рамките на Програмата за опазване
на околната среда. От ключовия
приоритет за изграждане на системите за събиране, отвеждане и
пречистване на отпадъчните води,
по които България е поела сериозни ангажименти в Договора за
присъединяване към Европейския
съюз, се насоват средства за
закупуване на влакове за метрото, автобуси, тролейбуси, трамваи, пожарни автомобили и друга
техника. Това действие ще затрудни и забави изпълнението на
ангажиментите на България за
изграждане на пречиствателни
станции за отпадъчни води в градските агломерации и е възможно
да доведе до бъдещи санкции от
Европейската комисия в значителен размер.
По този начин, вместо да се
подпомага българската икономика и
да се разкриват нови работни места
чрез извършване на дейности, тези
средства ще се използват за внос
на техника от чужбина. Обезпокоени сме от безкритичния подход на
службите на Европейската комисия
към сериозните изменения в оперативните програми, пренасочването
на средства и поставяне под съмнение на общите цели на Националната стратегическа референтна рамка 2007 – 2013 г. за България,
както и секторните цели в отделните програми.
Сериозно безпокойство предизвиква и фактът, че ръководствата
на някои други оперативни програми пренасочват средства, предназначени за реално подпомагане на
малките и средните предприятия
(МСП) и земеделски производители,
за създаване на инструменти за
финансов инженеринг. Тези средст-
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ва лесно се отчитат като „усвоени“,
но трудно достигат до нуждаещите
се бенефициенти и ползата им е
съмнителна. Така по Програмата за
подпомагане на българската икономика бяха пренасочени за гаранционни и други фондове, както и за
кредитиране на МСП - над 350 млн.
евро, което представлява 30% от
целия обем на програмата. По земеделската програма за гаранционен фонд, чиято полезност вече
една година е съмнителна, бяха
пренасочени над 180 млн. евро през
2011 г.
Усложнени и непрозрачни са
процедурите, няма ефективен контрол и поемане на отговорност от
съответните звена, бюрокрация,
липсват ясни и прозрачни механизми за провеждане на обществени
поръчки. Голяма част от тях са
манипулирани и са с предизвестен
резултат. Всичко това демотивира и
малките, и средните предприятия, и
общините, и неправителствените
организации да кандидастват по
проекти. Все повече обществени
поръчки се печелят от все по-малко
на брой крупни фирми, имащи монополно положение в отделните
сектори.
Голяма част от приоритетите и
от инвестиционните цели за следващия програмен период са като че
ли същите като текущия програмен
период. Фактът, че ЕК счита за
правилно основните приоритети и
цели за България да останат същите, ясно показва, от една страна,
че предходното правителство много
точно и ясно е формулирало националните цели и приоритети и от
друга страна, че правителството на
ГЕРБ досега не е съумяло да постигне значителен напредък по отношение на тяхното изпълнение и
приближаване на страната към
средноевропейските показатели за
развитие.
Преодоляването на недостатъчния административен капацитет, на липсата на капацитет у
бенефициентите, особено в малките общини, не намират никаква
подкрепа от страна на правителството. Под въпрос е и готовността на държавата да осигури необходимото финансиране и съфинансиране на проектите, поради което общините не разполагат със
средства за предпроектни проучвания. Особено тревожно е положението в общините, в които
управляват „червени” кметове и
не срещат необходимата подкре-

па в лицето на управляващите.
ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ
НА СЛАБОСТИТЕ
ПО УСВОЯВАНЕ
НА СРЕДСТВАТА
ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
е необходимо на мястото на сегашния тясноведомствен, волунтаристичен подход при усвояване на
европейските средства да се наложи един нов, по-целенасочен и
системен подход, при който европейските ресурси се разглеждат
като елемент от една комплексна
система от мерки за развитие на
икономиката и на обществото. Затова може да допринесе и създаването на цялостен закон за работата
по европейските въпроси, който
засяга синхронизацията на законодателството, работата по Структурните и Кохезионния фонд и контрола по прилагане на европейските
норми и използването на европейските средства.
25
Трябва да се намалят административните тежести и бюрократичните пречки за гражданите и бизнеса. Важен елемент от оптимизиране на работата по оползотворяване на средствата по оперативните
програми е опростяване на проце- 12
дурите за мониторинг и верифика- 12
ция на дейностите и отчетите по
различните проекти.
Следва да се положат усилия за
разработване на интегрирани електронни административни услуги за
бенефициентите – като например
подаването на съпътстващи и междинни документи по отделни проекти и получаването на необходимата
обратна връзка да се осъществява
по електронен път.
Да се насърчават усилията за
изграждане на електронното управление, което до голяма степен би
улеснило взаимоотношенията между МПС и бизнес общността като
цяло, от една страна, и държавните
институции от друга.
Да се търси промяна на Закона
за обществените поръчки в по-пълно
съответствие с европейските директиви с оглед осигуряване на поголяма прозрачност, равнопоставеност и опростяване на процедурите
и документите.
Специално внимание трябва да
се обърне на Становището на службите на Комисията относно разработване на споразумение за партньорство и програми в България за
периода 2014 – 2020 г., особено във
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връзка с изграждането и укрепването на собствен административен
капацитет на регионално и общинско ниво. Необходимо е да се работи за осигуряване на приемственост между всички структури, работещи ефективно за усвояване на
европейските средства. Необходима е подготовка на типови инфраструктурни проекти за използване
от малките общини, които нямат
достатъчен административен капацитет за разработка на проекти.
Да се предприемат категорични
стъпки от държавните и общинските
органи за осигуряване на професионални консултантски услуги на
кандидатите и бенефициентите с
оглед повишаване ефективността и
подпомагането им в процеса на
усвояване на средствата от европейските фондове. За целта могат
да се използват средства от самите
оперативни програми, в това число
да се поощрява създаването на
специализирани звена или изграж26 дане на специализирани консултантски компании за подпомагане на
кандидатстващите при подготовката
и планирането на проектните предложения.
Да се повишава конкурентоспосбността на МСП и насърчава
12 производството на високотехноло12 гични стоки и услуги. Да се улеснява достъпът до финансови инструменти на МСП и нововъзникващи
предприятия с цел финансиране на
различни свои проекти, участие в
европейски и международни проекти/програми.
Да се засилват научноизследователската дейност, технологичното
развитие и иновациите. Да се създават синергийни връзки между научноизледователската дейност, висшето образования и бизнеса. Да се
настоява за разработване на оперативна програма за научни изследвания, технологично развитие и
иновации, която да започне да
действа от 2014 г. Тази програма
трябва да обедини мерките по създаване на качествен български научен
продукт с мерките по внедряване
на върховите научни постижения в
българската икономика.
Да се подобри достъпът до информационни и комуникационни
технологии и качеството на тяхното
използване. Да се укрепва техническият капацитет за планиране и
осъществяване на инвестиции в При
използване на механизмите за
финансов инжинеринг в процеса на
усвояване на средствата по програ-
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ми за МСП и земеделските програми за следващия програмен период
2014 – 2020 г. да се обърне внимание на оценката на проектите от
посредниците, наред с финансовите
измерения да се отчитат и социалните им ефекти.
Да се подчертае значението на
„синята икономика”. Синият растеж
е морският стълб в Европейската
стратегия 2020, като главната цел
в общата стратегическа рамка е да
се намалят изкуствените бюрократични пречки, за да могат европейските фондове да спомогнат за
синия растеж. Да се предприемат
необходимите действия и мерки за
постигане на целите по отделните
сектори, които се определят от
наскоро приетата Декларация от
Лимасол и чрез които Кохезионният фонд и Социалният фонд ще
стимулират синята икономика в
България. На първо място това е
подпомагане на предприемачеството, икономическата диверсификация, особено в крайбрежните райони чрез по-добър достъп до финансиране най-вече чрез целеви финансови инструменти. Втората сфера е енергетиката и по-специално
развитието на възобновяемите енергийни източници. На трето място,
развитието на традиционните морски сектори, като например крайбрежен туризъм, морски транспорт,
аквакултура, както и корабостроенето и кораборемонтната дейност.
На четвърто място, това е морската наука.
Относно програмите за европейско и териториално развитие и
процеса на подготовка на тези
програми за следващия програмен
период, българското правителство
следва да настоява да бъде управляващ орган (УО) не само по отношение на програмата за трансгранично сътрудничество България –
Гърция, но и по един сравнително
нов инструмент за следващия програмен период и това е Дунавската
програма.
Усилията трябва да се средоточат и върху разработване на всеобхватни, висококачествени и оперативно съвместими железопътни
системи чрез изграждане на многомодална инфраструктура между
железопътния и други видове транспорт за постигане на ефективен и
конкурентен железопътен транспорт.
За създаване на екосъобразна и
ефективно използваща ресурсите
икономика са необходими значителни инвестиции във водния сектор и
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сектора за преработка на отпадъци
ПРИ ПРЕГОВОРИТЕ С ЕК
ЗА ПРОГРАМИРАНЕ
НА СЛЕДВАЩИЯ ПЕРИОД
ОТ 2014 ДО 2020 г.
е необходимо България да разполага с ясна национална стратегия и
осигуряване на проектна готовност.
Това се отнася особено за усвояване на средства по проекти, които
се финансират от новия Механизъм
за свързване на Европа, където
средствата по проекти за България,
ако не бъдат усвоени до 2016 г., ще
бъдат преразпределени за използване от всички страни-членки на ЕС
на конкурентна основа.
При изясняване концепцията на
България за структуриране, програмиране и управление на средствата
от ЕС следва да бъде гарантирано
постигане на ефективно, прозрачно
и пълно усвояване на предвидените
средства за следващия програмен
период 2014-2020. Необходимо е да
се положат допълнителни усилия за
съкращаване на сроковете за разработване на националните стратегически документи спрямо предвидените от правителството срокове.
В противен случай съществува
сериозна опасност окончателният
вариант на Споразумението за
сътрудничество и новите оперативни програми да не бъдат одобрени
навреме и усвояемостта на средствата за следващия програмен период да се забави сериозно и да не
надмине усвояемостта за периода
2007 – 2013 г.
Забавянето на предложения от
страна на управляващите за включването на нови програми за периода
2014 – 2020 г. на практика предопределя запазването на досегашните програми и начини на управление
на средствата и обезсмисля предложенията за децентрализация и
оптимизация на процеса, нееднократно предлагани от БСП, които на
един етап бяха възприети и от
министър Томислав Дончев. По
същество не се предприемат никакви действия за създаване на програми с регионален фокус. Това ще
обрече Северозападният регион да
продължи да бъде сред най-изостаналите региони в Европа.
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ЗА ПОЛИТИКАТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО
НА ГЕРБ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ТРАНСПОРТНАТА
ИНФРАСТРУКТУРА, ИЗПЪЛНЕНИЕТО
НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТ”
ЗА ПЕРИОДА 2007 – 2013 г. И ПОДГОТОВКАТА
ЗА НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ
председател на Съвета на НС на БСП
по транспорт, транспортни системи и инфраструктура

Правителството на ГЕРБ направи своя основна кауза развитието
на транспортната инфраструктура, а
ОП „Транспорт” провъзгласи едва ли
не за своя рожба. Самоопредели се
като „правителство на автомагистралите”, а те като „локомотив на
растежа” и основен фактор за привличане на чужди инвестиори и
излизане на страната от кризата.
Лъжа е, че на предишното провителство са му спрели всички фондове и нищо не е правело за развитие на транспортната инфраструктура. На всички вече е ясно, че
тази политика на ГЕРБ в същността
си е агресивен политически PR , на
който БСП трябва да даде решителен отпор.
БСП винаги е отстоявала позициите за развитие на транспортната
инфраструктура, за функциониране
на ефективен, безопасен, екологосъобразен и социално достъпен
транспорт, който да подпомага конПозиция на ИБ на НС на БСП, обсъдена и приета на 11. 12. 2012 г.

курентоспособността, развитието на
регионите и пълноценното интегриране на страната в ЕС. Същевременно, отчитайки необходимостта
от балансирано развитие на всички
обществени сфери, не приемаме
политиката на ГЕРБ за самоцелно
развитие на транспортната инфраструктура, защото това може да
предизвиква нежелани социални,
секторни и регионални дисбаланси.
На тази основа на 27 ноември
2007 г. правителството на Сергей
Станишев подписа с ЕК Оперативна програма „Транспорт” на
обща сума 2 млрд.евро с четири
приоритетни оси: развитие на жп
инфраструкутрата, развитие на
пътната инфраструктура, подобряване на интермодалността и
подобряване на условията за
корабоплаването по морските и
вътрешните водни пътища.
Изпълнени бяха необходимите процедури за структуриране и
утвърждаване на управляващ орган
и на Комитет за наблюдение на ОП
„Транспорт”, утвърдени бяха и критерии за избор на инфраструктурни
проекти и тръжна документация за
избор на изпълнители на тези проекти, разработен бе и комуникационен план за периода 2007-2013 г.
Установено бе активно сътрудничество с инициативата JASPERS.
Стартира работата по големите
инфраструктурни проекти „Дунав
мост II”, модернизацията на жп
линията Пловдив – Свиленград,
втория диаметър на Метрополитена,
жп линията Свиленград – турска
траница, автомагистрала „Тракия”и
др. От юли 2008 г., без да са
спирани, започна редовно помесечно разплащане на проектите на ОП
„Транспорт“.
Правителството на ГЕРБ вече
четвърта година осъществява политика на самоцелно и едност-

ранчиво развитие на транспортната инфраструктура, като заложи основно на автомагистралната инфраструктура и Метрополитена в столицата. Приоритетните
оси интремодалност и развитие на
корабоплаването бяха минимизирани и средствата им бяха прехвърлени в споменатите приоритети, с
което правителството се отказа от 27
балансираното развитие на транспортната система. Със спиране и на
проекта за АЕЦ „Белене” цяла
Северна България през мандата на
ГЕРБ бе оставена на практика без
инфраструктурно развитие. Транспортната политика, провеждана от 12
правителството на ГЕРБ, е в про- 12
тиворечие с европейската транспортна политика за развитие на
екосъобразна транспортна система
с приоритет на железопътния транспорт. Средствата се дават от ЕС не
просто да бъдат похарчени. Те са
както за развитие на приоритетни
сектори за икономиката, така и за
икономическо изравняване на регионите вътре в страната.
Изпълнението на ОП „Транспорт”,
според правителството на ГЕРБ,
върви успешно, дори се сочи за
пример пред останалите секторни
оперативни програми. Внимателният
прочит на отчета за последните
месеци сочи, че оптимизмът идва
главно от изпълнението на договорените средства -96%, основно и
благодарение на заварената проектна готовност. Но стойността на
сертифицираните, респективно реално изплатените суми са 38% от
общия размер и са обезпокоителни за оставащата една година от
програмата (или 3 години по правилото N+2). Няма данни и прозрачност за реално влезлите средства
от фондовете на ЕС в страната, а
техният процент е по-нисък от реално изплатените суми. Заниженият
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контрол по изпълнение на качеството на проектите и удължаване на
сроковете по подписаните договори
не гарантират 100-процентовото им
изплащане.
БСП продължава да поддържа
оценката си, че изпълнението на
ОП „Транспорт” от правителството и администрацията на ГЕРБ е
съпроводено с много предизвикателства и рискове, които ще се
отразят негативно на пълното усвояване на средствата от ЕС и на
крайния продукт на програмата –
качествена и безопасна транспортна инфраструктура. Проведените от
ръководствата на ГЕРБ политически чистки в администрацията на
всички нива продължават да се
отразяват на интензивността и качеството на работата особено при
бенефициентите. Според ЕК административният капацитет на ниво крайни бенефициенти само оценката на
„Метрополитен” клони към „задоволителна”, на Агенция „Пътна инфра28 структура” и Национална компания
„Железопътна инфраструктура” е „неутрална”, на ДП „Пристанищна инфраструктура” – „незадоволителна“,
на Изпълнителна агенция за изследване и поддържане на нивото на
река Дунав – „високо незадоволи12 телна”. Срещат се констатации като
12 „непознаване на референтни документи или несъответствие с целите
на ОПТ”, предпочитат се тръжни
оценки по критерий „най-ниска цена”,
защото критерият „икономически
най-изгодна оферта” отнемало много
време – това е недопустима за
администрация в края на програмния период. Фрапираща е и оценката за „липса на подготвени кадри за
изготвяне на анализи, която е валидна за всички крайни бенефициенти с големи инфраструктурни
проекти”.
При изпълнението на проектите
от транспортната инфраструктура
като проблем за изпълнителите и
бенефициентите продължава да стои
„откритието” на ГЕРБ – избор на
изпълнители по критерий „най-ниска
цена”, съчетано с изискването за
„най-къс срок”. Въпреки въздигането
в култ от управляващите на този
тип договори за изпълнение на
строителство, последващите практики на доплащане чрез анекси
продължиха – за АМ „Люлин” - 45
млн. евро, а фактически 60, за АМ
„Тракия” Лот 4 – 24 млн.лв. под
формата на средства за хидромелиорации, за жп линията Първомай Димитровград - 13 млн. евро. За
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аварийно възстановяване на конструкциите на големите виадукти на
АМ „Хемус” от рехабилитационната
програма на АПИ се заделиха 45
млн.лв., а с проведените търгове се
оказа, че са необходими 20 млн. лв.
Всичко това е свързано с повсеместни корупционни практики. Опитът
за разкриването им, например за
АМ „Люлин”, бе потулен от Прокуратурата. Страхът на ГЕРБ от търсене на общестевна отговорност за
тези случаи, накараха правителството да търси безпрецендентни
решения за подтвърждаване на
доплащания по проектите от Народното събрание.
Правителството на ГЕРБ принизи и компроментира институцията
на Независимия строителен надзор,
който има особено значение за
качественото изпълнение на големите инфраструктурни проекти. Едва
ли не строителният надзор се оказа
основната пречка за бързото и
евтино строителство, така желано
от ГЕРБ. За открити нарушения в
изграждането на АМ „Тракия” и
„Метрополитен” административно бе
прекратен договорът с независимата надзорна фирма за контрол на
проектите на ОП „Транспорт”. Съществува открит натиск от страна на
бенефициенти и строителни фирми,
приближени на ГЕРБ, върху строителния надзор за подписване на
документация, противоречаща на
изискванията. Мотивацията на строителния надзор за отстояване на
обществения интерес е накърнена.
БСП отстоява разбирането, че за
обектите от I категория, каквито са
всички големи инфраструктурни
проекти на транспорта, не може да
има никакви компромиси при
изпълнение на строителството и
осъществяване на строителния надзор. Необходимо е целесъобразно
да се възвърне лицензионният режим за тази категория дейност и се
подобри заплащането. На практиката на ГЕРБ да се строи бързо,
евтино и некачествено трябва да
се сложи край, защото през следващите години, след гаранционите
срокове ни чакат ремонти, платени
от данъкоплатците.
В процеса на изпълнение на ОП
„Транспорт” правителството на ГЕРБ
направи безпринципни промени и
прехвърляне на средства от една
приоритетна ос на друга, доказващи отстъпление от националните
транспортни приоритети. Отказа
се от интермодалността на транспортната система и от първите
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стъпки за изпълнение на Дунавската стратегия. Поради лоша комуникация с румънската страна за
изпълнение на проекти за подобряване корабоплаването по р. Дунав
правителството се отказа от тях и
за да не загуби средствата,
прехвърли 125 млн. от тази приоритетна ос към Метрополитена, железниците и магистралите. От друга
страна, с прехвърляне на Метрополитена от приоритетна ос „Интермодалност” в приоритена ос „Развитие
на жп транспорта”, се отказа от
изграждане на контейнерните терминали в София, Варна и Бургас,
както и от нормализиране на корабоплаването по р. Дунав при ниски
води. ГЕРБ на практика маргинализира приоритетните оси „интермодалност” и „корабоплаване”.
За следващия програмен период 2014 – 2020 г. в ГЕРБ цари
пълна обърканост. Основната тревога идва от неизестността за средствата, финансирани от ЕК и
възможността „балонът на Плевнелиев” за 7-те магистрали и 7-те
скоростни пътища да се окаже
реален. Разчетите на управляващите за необходимите средства за
следващия програмен период са 10
млрд.евро за Агенция „Пътна инфраструктура”, 3,25 млрд. евро за
Национална компания „Железопътна
инфраструктура” и 2,9 млрд. евро за
общински пътища или общо над 16
млрд.евро - 8 пъти повече от средствата на сегашната ОП”Транспорт”,
което е нереално. Все по-ясни стават изискванията на ЕК за предимство в развитието на алтернативни
на автомагистралите инфраструктури. Управляващите и за втория
програмен период нямат визия за
развитието на балансирана и интермодална транспортна инфраструктура, където основен акцент са железниците и контейнерните пристанищни терминали. Провал се очертава по развитието на Коридор IV
(Видин – София), на Коридор VII
(Дунавската стратегия), на обещания скоростен път Русе - Свиленград. Обвързаността между двата
програмни периода има опасност да
бъде нарушена – новият мост при
Видин може да се окаже без качествени транспортни връзки с
вътрешността на страната, а железопътната инфраструктура - без
влакове.
От изложената позиция по политиката на ГЕРБ за изграждане на
транспортната инфраструктура,
изпълнението на ОП „Транспорт” за
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периода 2007 – 2013 г. и подготовката за новия програмен период
може да направим следните изводи
и оценки:
- Въпреки осигурените средства
и подготвени проекти правителството на ГЕРБ не можа да осигури
и наложи една последователна
политика за постигане на основните национални цели на ОП
„Транспорт” и на ЕС, които да
гарантират, че след първия програмен период България се отваря
като важен фактор за превоз на
транзитни товари от и за ЕС по
направлението Изток – Запад.
- В края на програмния период
на ОП „Транспорт” транспортната
система на страната остава неба-
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лансирана, със задълбочаваща се
криза в железопътния сектор, с
немодернизирани пристанища, с
проблемна градска мобилност и с
липсваща визия за развитие на
интелигентните транспортни системи.
- Политиката на ГЕРБ за бързо,
евтино и в резултат некачествено
строителство на големите проекти
от транспортната инфраструктура
предопределя в бъдеще наличието
на сериозни трудности по тяхната
поддръжка.
- Благодарение на подготвените
проекти, надхвърлящи капацитета
на ОП „Транспорт” и на натрупания
опит в изпълнението им, при покомпетентно управление и нулеви

корупционни практики, с ползването на правилото „N + 2”, проектите
от ОПТ все още могат да бъдат
изпълнени до 2015 г. Ако това не
стане, цялата политическа отговорност ще носи управлението на
ГЕРБ.
- Приоритетите и обектите от
транспортната инфраструктура за
новия програмен период 2014 –
2020 г. трябва да се подложат на
широка публична дискусия и
обсъждане, да се съобразяват с
основните цели на транспортната
политика и реалната обстановка в
страната и ЕС с цел постигане на
национален консенсус.
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Най-активните и
подготвени членове
на Движението на
ветераните в БСП
да бъдат привличани за участие в
разработката на
предизборните материали. Особено
внимание да се
обърне на възможността ветераните
да бъдат обединители на поколенията и организатори
на кампания за
връщане към БСП
на напусналите я
по различни обективни и субективни
причини.
За предизборните документи се предлага на преден
план да се дават кратки систематични и цялостни
резюмета с възловите идеи на партията като извлечение от предизборната програма. Дългите, сложни и
технични програмни разработки не достигат до умовете и сърцата на хората. В този смисъл да се
изработят кратки четивни и конкретни материали в
масов тираж (с подходящ едър шрифт) колкото е
възможно по-бързо като помощни материали за ползване от нашите агитатори-ветерани.
След дискусия Изпълнителното бюро на НС на БСП
оцени положително проведените съвещания на акти-

вите на ДВ и препоръчва през пролетта на 2013 г. да
се проведат нови
съвещания на ДВ в
сходен формат, 12
пряко свързани с 12
крайния и решителен етап в предизборната борба за
парламентарните
избори през лятото
на 2013 г. Задължава областните и
общинските, градските и районните
ръководства на
БСП да окажат
конкретна помощ
на ДВ за укрепване на съществуващите и изграждане
на нови клубове по
места, като особено внимание се обърне на малките
общини и изграждане на клубове по професионален
признак. При по-големите общини да се създават
квартални клубове като част от градския или селищен
клуб. Взето бе решение да се учреди отличие грамота
и значка „Ветеран” за дейци на ДВ и дългогодишни
активисти на левицата във връзка с навършване на
кръгли годишнини, продължително членство в БСП
(БКП, РМС). Полезно би било с информацията за
регионалните срещи и с решението на ИБ да се
запознаят най-широк кръг ветерани, като се чуят и
техните мнения по предстоящата работа на ръководствата на БСП.
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ЗА МЕЖДУНАРОДНАТА ДЕЙНОСТ НА НС НА БСП
В периода 30 септември – 6 октомври 2012 г. се
проведе Международната програма за млади лидери от
Югоизточна Европа и Черноморския регион, която НС на
БСП успешно организира за пета поредна година. В
инициативата се включиха млади представители на 8
братски партии от региона - Албания, Армения, Азербайджан, Македония, Молдова, Румъния, Сърбия и Хърватия,
трима представители от МО в БСП и генералният секретар
на ЕКОСИ – Томас Маес. В рамките на програмата бяха
проведени срещи с ръководството на НС на БСП, с
представители на МО в БСП, с народни представители от
Коалиция за България”, с представители на администрацията на Президента и МВнР, с кмета на Ловеч и общински съветници. След петото издание на инициативата
равносметката за постигнати реални резултати е: - близо
60 млади лидери, завършили Програмата, създадена
обширна мрежа от контакти, трайна дружба, преодолени
предразсъдъци, споделен безценен опит, по-голяма солидарност.
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Красотата на Европа е в многообразието й. То я
обогатява и я прави по-силна. Точно затова разширяването трябва да продължи. Това каза Сергей Станишев пред
младите политически лидери от Югоизточна Европа и
Черноморския регион. „Много се гордея, че процесът на
европейска интеграция и регионално сътрудничество в
нашия регион в голяма степен се движи именно от социалистическите и социалдемократическите партии, а на
европейско ниво - от ПЕС”, каза Сергей Станишев. По
думите му процесът на европейско разширяване става все
по-труден заради икономическата криза и противопоставянето на десните политически формации. Той припомни
как точно десните в Европа са решили да намалят темпото
с мотивите, че ЕС е станал твърде голям и няма нужните
институционални и легални ресурси, за да приеме нови
страни- членки. „За разлика от тях, ние поддържаме
политиката за разширяване, особено за Западните Балкани. Там постигнахме голям успех и вярвам, че през
лятото на следващата година ЕС ще има нов член Република Хърватия, начело с премиер социалдемократ
и президент, подкрепен от социалистите в страната”.
Сергей Станишев припомни, че вече са започнали преговорите за присъединяване на Черна гора, а Сърбия е
получила статут на страна - кандидат. „Тези три успеха се
дължат на много добро взаимодействие на социалистите
на европейско ниво и правителствата, оглавявани от социалисти и социалдемократи”, категоричен бе Сергей
Станишев. Според него, точно по тази причина е била
създадена и програмата на Националния съвет на БСП за
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млади лидери. С нея се развива сътрудничество, партньорство и приятелство между народите в Югоизточния
район и в Черноморския регион. „Искаме вие да опознаете
по-добре България, нашия политически, институционален,
обществен и икономически живот, но също така да опознаете по-добре и вас самите, да имате неформална
мрежа от контакти и да търсите решения на общи проблеми и предизвикателства”, обърна се към младите лидери
президентът на ПЕС.
В периода 9 – 19 октомври 2012 г. делегация на БСП
направи официално посещение в Китай по покана на
Китайската комунистическа партия (ККП). Делегацията на
БСП бе водена от члена на ИБ на НС на БСП и зам.председател на ПГКБ Михаил Миков. В нея бяха включени
и секретарят на НС на БСП Бойко Великов, членовете на
ИБ на НС на БСП Илияна Йотова, Деница Златева, Дора
Янкова, Йордан Стойков, Явор Гечев, председателят на
Областния съвет на БСП във Велико Търново и зам.председател на Обединението на жените-социалистки
Марияна Бояджиева и ръководителят на отдел „Външна
политика” на НС на БСП Невена Алексиева. Целта на
посещението бе да бъде препотвърдено важното значение на междупартийния диалог и сътрудничество БСП–
ККП, както и традиционно приятелските отношения с
Китай, в т.ч. на двустранното сътрудничество в областта на
икономиката, туризма, културата, науката и образованието.
По време на визитата бяха посетени градовете: Пекин,
Ухан и Шанхай и осъществени срещи с членове на ЦК на
ККП, представители на бизнеса, на науката и образованието и др. Делегацията проведе среща със зам.-министъра по международните връзки на ККП Чен Фенгксианг, по
време на която бяха обсъдени възможностите за повишаване на обмена на опит и добри практики между младежи,
научни институти, изследователи, представители на местната власт. Беше подчертана необходимостта от задълбочаване на контактите между БСП и ККП на всички нива:
засилване на сътрудничеството между хората, занимаващи се с икономика, търговия и предприемачество в двете
партии; на двустранните връзки между кметове и председателите на общински партийни структури; между представители на организациите и научните институти, близки
до партиите, между младите хора от ККП и БСП и женските организации.
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Делегацията на НС на БСП посети най-голямата индустриална и технологична зона в Китай. Тя се намира в гр.
Ухан, провинция Хубей и има приход над 170 млрд. юана
годишно. Индустриалната зона е над 200 кв. км и е
специализирана основно в производството на автомобили
и електроника. В нея са разположили предприятия едни
от най известните фирми в света. Работещите и живеещите
там са над 250 000 души. До 2015 г. индустриалната зона
ще има възможност да произвежда над 1 500 000 автомобила. Необходимо е повишаване на стокообмена между
България и Китай, заяви зам.-председателят на ПГКБ и
член на ИБ на НС на БСП Михаил Миков по време на
срещата на делегацията на НС на БСП с Хоу Чанан, член
на ръководството на парламента на провинция Хубей и
ръководител на Дисциплинарния комитет на провинциалния комитет на ККП в Хубей. Михаил Миков отбеляза, че
стокообменът между България и провинция Хубей за 2012г.
е 5 000 000 щатски долара. Според него обаче това не
е достатъчно на фона на общия стокообмен между двете
страни и огромния икономически потенциал, с който разполага провинцията и страната като цяло. Депутатът припомни, че в Китай и особено в столицата на провинцията
- Ухан, в който към момента се обучават над 1 000 000
души, има много български студенти, които са доказателство за добрите отношения между България и Китай и
служат за своеобразен мост между нашата страна и
провинция Хубей. По време на срещата беше поставен и
въпросът за износ на българско вино за китайския пазар.
Посещението на делегацията на БСП продължи в
Шанхай, където бяха проведени среши с партийното ръководство и ръководството на местния парламент. „Китай и
България биха могли да си сътрудничат в областта на 4
G технологиите така, както това се случи при участието
на китайски фирми в изграждане на 3 G технологиите в
България”, заяви Михаил Миков. Българските социалисти
се срещнаха с члена на ръководството на местното правителство на град Шанхай и ръководител на организационния отдел на Градския комитет на ККП Ли Си. Михаил
Миков отбеляза, че България и Китай биха могли да
работят и в областта на туризма, което от своя страна би
създало предпоставки за увеличаване и на бизнес контактите между двете страни. Според депутата от левицата
България като страна с традиции в млекопреработването
би могла да бъде полезна на своите партньори и в тази
сфера. Делегацията на НС на БСП посети и културния
център на квартал „Дапуцяу”, където беше запозната с
възможностите на китайската държава за стимулиране на
културни прояви на гражданите.
На 17 октомври 2012 г. се проведе конференция на
тема: „Ръст на заетостта и благосъстоянието - европейски политики за национални решения”, организирана от
Института за социална интеграция (ИСИ) и Фондацията за
европейски и прогресивни изследвания (ФЕПС). Увеличаването на заетостта и благосъстоянието е изключително
важна тема за България в контекста на европейското
развитие. България е изправена пред сериозни предизвикателства по пътя за постигане на устойчиво социално и
икономическо развитие, което ще създаде предпоставки
за преодоляване на безработицата. Налице е необходимост за развитие на алтернативни политики, които да
заместят сегашната неолиберална политика и открият
перспективи за нашата страна. В конференцията взеха
участие водещи експерти от ФЕПС и ИСИ, в това число:
Сергей Станишев, председател на БСП и президент на
ПЕС, Алфред Гузенбауер, председател на Програма за
научни изследвания „Next Left” и бивш канцлер на Австрия,
Георги Пирински, зам.-председател на БСП и заместникпредседател на Народното събрание.
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тативния комитет на ПЕС за прогресивни общества. Това
е работната група на ПЕС, която е натоварена с отговорността по разработване на първата основополагаща програма на ПЕС, която ще е градивният елемент при разработване на Манифеста на ПЕС за избори през 2014
г.
На 20 октомври 2012 г. се проведе международна
конференция на тема: „Европейски стандарти и добри
практики за провеждане на избори: изостава ли България?”, организирана от Делегацията на българските социалисти и Делегацията на ДПС в Европейския парламент.
Конференцията бе проведена в изключително важен
момент, когато се води дебат по законовата рамка за
провеждане на избори в Република България и в момент,
когато трябва да бъде дадена обществена гласност на
проблемите, свързани с демократичността, прозрачността
и честността на изборния процес. Европейските демократични стандарти и добри практики за провеждане на
предизборни кампании и по отношение на самия избирателен процес бяха разисквани от представители на водещи български и чуждестранни организации за защита на
основните човешки права, сред които: Пиер Барж, почетен
председател на Европейската асоциация за защита на
човешките права със седалище в Париж; Борис Цилевич,
член на Групата на социалистите в Парламентарната
асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ); Тамаш Борош,
съпредседател на „Политически решения” (НПО), Република Унгария; Борислав Цеков, председател на УС на
Институт за модерна политика и др. Конференцията бе
открита от Сергей Станишев, председател на НС на БСП
и президент на ПЕС. Участие в дискусията взеха още
представители на Институт „Отворено общество”, Института за развитие на публичната среда, ГИЗДИ, Democracy
International, Трансперанси интернешънъл, други неправителствени организации, ръководители на дипломатически
мисии в Република България, университетски преподаватели, студенти, журналисти, членове на Делегацията на
българските социалисти и Делегацията на ДПС в Алианса
на либералите и демократите за Европа в Европейския
парламент, народни представители от ПГ на Коалиция за
България и ПГ на Движението за права и свободи.

На 26 – 28 октомври 2012 г. Атанас Папаризов,
председател на Съвета на НС на БСП по членство в ЕС,
национални приоритети и европейски фондове, взе участие в 76-ия конгрес на френските социалисти. В работата на конгреса взеха участие 170 чуждестранни гости,
които представляваха социалистически, социалдемократически, демократически и други прогресивни партии. В
центъра на внимание на конгреса беше обсъждането на
политиката и действията на Френската социалистическа
партия като управляваща партия след победата на ФранНа 18 октомври 2012 г. Георги Пирински, зам.-пред- соа Оланд на президентските избори на 6 май т. г. Бе
седател на НС на БСП, участва в заседание на Консул- приета Етична харта и бе избран Национален съвет.
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Конгресът завърши с политическа реч на първия секретар промяна на статута на Палестина. С резолюцията Палестинската автономна власт настоява за издигане на стаАрлем Дезир, който е и зам.- президент на ПЕС.
тута й до държава наблюдател не-член на ООН.
На 2 ноември 2012 г. Деница Златева, вицепрезидент
на СИЖ, участва в заседание на Бюрото на Социалистическия интернационал на жените. По време на работната среща са обсъдени ролята и отговорностите на
Бюрото на Жените на СИ, както и методите на работа,
основните приоритети в дейността на организацията през
2013 г., както и подготовката на предстоящия през февруари 2013 г. Съвет на Социалистическия интернационал
в Лисабон, Португалия.
На 2 ноември 2012 г. се проведе конференция на тема
„Пари или политики. Европейският бюджет 2014 – 2020
г.”, организирана от Делегацията на българските социалисти в ЕП в сътрудничество с Института за икономика и
международни отношения. Основен докладчик по темата
бе Ивайло Калфин, зам.-председател на Комисията по
бюджет на ЕП и докладчик по Многогодишната финансова рамка на ЕС (2014 – 2020) в ЕП. В момента има
съществени разминавания между самите членки както по
На 19 ноември 2012 г. Сергей Станишев се срещна
отношение на размера на бюджета, така и по начините с извънредния и пълномощен посланик на Кралство
за неговото набиране.
Белгия Н.Пр. г-жа Аник Ван Калстър, а на 21 ноември
2012 г. - с извънредния и пълномощен посланик на
Република Гърция - Н. Пр. г-н Трасивулос Стаматопулос.
На 23 ноември 2012 г. в Лондон се проведе Годишна
конференция на генералните секретари на Партията на
европейските социалисти. От страна на БСП участие в
срещата взе Красимир Янков, секретар на НС на БСП по
организационна дейност. Сред обсъдените теми бяха реформите в левите партии, добрите практики за печелене на
избори и изборът на ляв кандидат за председател на
Европейската комисия, който да води кампания за европейски избори през 2014 г.; стратегии за ефективни кампании.
Красимир Янков запозна участниците с реформата в организацията на работа в БСП след конгреса през май 2012
г. Мандатността и несъвместимостта, въведени в работата на
партията, бяха приети от участниците като знак за даване
на възможност да се ангажират повече членове в активната
работа, което ще отвори партията към хората. Това е основен
принцип в работата на ПЕС след 2010 г. Красимир Янков
увери генералните секретари, че добрите практики от кампаниите на партиите от ПЕС в европейските страни ще
намерят приложение на предстоящите парламентарни избори в България. За излизане от кризата, тръгване по пътя на
развитие на икономиката и повишаване на доходите в
България е необходимо БСП да получи широка подкрепа,
с която да спечели изборите и състави силен кабинет.
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На 5 ноември 2012 г. председателят на НС на БСП и
президент на ПЕС Сергей Станишев се срещна с посланиците на ЕС, акредитирани в България. Сергей Станишев представи пред посланиците мерките за възстановяване на българската икономика - създаване на повече
работни места, увеличаване на доходите на гражданите
На 26 ноември 2012 г. Сергей Станишев и Деница
и подобряване на социалните услуги. Тези предложения
са заложени в Алтернативния бюджет 2013 на социали- Златева проведоха протоколна среща с новоназначения
стите. Актуалните теми от българския политически живот, извънреден и пълномощен посланик на САЩ Н.Пр. г-жа
реформата в съдебната система, социално-икономическо- Марси Райс.
то развитие на страната, усвояването на европейските
фондове, както и предстоящият референдум за АЕЦ „Белене”, бяха сред въпросите, обсъдени още на срещата с
посланиците от ЕС, на която присъстваха зам.-председателят на НС на БСП Янаки Стоилов, секретарят на НС на
БСП Кристиан Вигенин, членът на ИБ на БСП Деница
Златева и депутатът от ПГКБ Пламен Орешарски. Важен
акцент по време на разговорите беше поставен върху
провеждането на свободни и демократични избори през
2013 година. Сергей Станишев отговори на въпроси, зададени му от посланиците на някои от страните членки
на ЕС.
На 19 ноември 2012 г. Кристиан Вигенин, секретар
на НС на БСП и Деница Златева, член на ИБ на НС на
БСП, се срещнаха с посланика на Палестина в Република България – Н.Пр. Ахмед Мадбух. Повод за срещата
бе внесената в Общото събрание на ООН резолюция за
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ПРЕЗИДЕНТЪТ
НА ПАРТИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СОЦИАЛИСТИ
октомври @ декември 2012 г.
Настъпва решително време за Черна гора и за цяла
Европа. Необходимо е заедно да работим за промяната,
от която се нуждаят нашите граждани и нашите икономики. Това послание отправи на 16 октомври 2012 г.
президентът на ПЕС и председател на НС на БСП Сергей
Станишев в писмото си до лидера на Демократическата партия на социалистите на Черна гора Мило
Джуканович. Станишев поздрави Джуканович за победата на партията му на парламентарните избори. В
писмото си той изтъква, че с вота си черногорци са
казали „да” на реформите, на силните демократични
институции и на модерната икономика, основана на
растежа и работните места. В писмото си до лидера на
Социалдемократическата партия на Черна гора Ранко
Кривокапич, чиято партия също е част от управляващата
Коалиция за Европейска Черна гора, Станишев изразява
подкрепата на ПЕС и подчертава, че вотът на хората е
признание за постигнатото в предишния мандат. „Черногорци разбират, че прогресивната коалиция е най-добрият
избор, който ще преведе страната им през това сложно
за икономиката време и ще води към членство в ЕС”.

парламент и др. Бъдете сигурни, че ще дадем всичко от
себе си, за да постигнем най-доброто за гражданите на
Европа. Доверете ни се така, както ние вярваме, че
Виктор Понта ще направи всичко по силите си за хората
в Румъния. С това послание Станишев откри кампанията
на Социаллибералния алианс за парламентарните избори
в Румъния. „Всеки румънец заслужава да живее в страна,
в която демокрацията е на почит от всички. Гражданите
на Румъния имат правото на добро образование, добро
здравеопазване и достойни пенсии”, изтъкна президентът
на ПЕС. Той се обърна към присъстващите на митинга
с думите: „Сигурен съм, че на 9 декември ще покажете
на Европа истинското лице на Румъния. Тогава ще имате
възможност да поставите черта на миналото и да върнете
на Румъния бъдещето”.

На 18 октомври 2012 г. в Брюксел се проведе
регулярната координираща среща на министър-председателите от левицата преди заседание на Европейския съвет. По време на срещата бяха обсъдени меха- 33
низми за това как да се засилят социалните политики
в решенията на Европейския съвет. Лидерите от левицата
Лидерът на европейските социалисти Сергей Стани- призоваха за незабавно приемане на Пакта за растеж
шев поздрави на 16 октомври 2012 г. и председателя и заетост и за повече солидарност в Европа. В срещата
на Литовската социалдемократическа партия Алгир- се включи и президентът на Франция Франсоа Оланд.
дас Буткевичус за победата на парламентарните избори
Преизбирането на Барак Обама е вот на доверие за 12
в Литва. „Европа е в дълбока криза, която започна като
финансова и икономическа, а вече е и социална. Хората прогресивните политики както в САЩ, така и по целия 12
имат нужда от нашите отговори на техните тревоги”. свят. Това заяви на 7 ноември 2012 г. президентът на
Президентът на ПЕС подкрепя посланието, което литов- ПЕС и лидер на БСП Сергей Станишев по повод на
ските социалдемократи отправят - за растеж и инвести- успеха на Обама на президентските избори в САЩ. Той
ции. „За съжаление консервативното мнозинство в Европа изтъкна значението на победата на Обама в глобален
до момента се придържа към късогледата политика на мащаб и отбеляза, че инициативите на американския
рязане на разходи”. Политическата промяна в Европа се президент през изминалите четири години и предложеслучва с победите на социалистите и на социалдемокра- нията му занапред силно контрастират с политиката на
тите през последната година. „Литовското председател- десните в Европа, която се свежда само до икономии.
ство на Европейския съвет през 2013 г. ще бъде отлична „Преизбирането на Обама е възможност хората от двете
възможност да работим заедно за по-справедлива, по- страни на Атлантическия океан да бъдат изведени от
социална и по-прогресивна Европа”, изтъква Станишев в кризата чрез общия път на инвестиции и прогресивни
политики”. Станишев напомни, че преди четири години
писмото си до Буткевичус.
избирането на Обама носеше посланието „Да, ние можем”.
На 17 октомври 2012 г. Сергей Станишев участва „Обама показа, че е способен да бъде президентът, който
в Букурещ в откриването на предизборната кампания всички си пожелавахме. Той преодоля катастрофалното
на Социаллибералния алианс за парламентарните из- наследство на администрацията на Буш и го замени с
бори в Румъния. В Социаллибералния алианс участват прогресивни икономически политики, въпреки най-тежката
Социалдемократическата партия и Дясноцентристкият икономическа и социална криза от 1929г. насам”. Четири
алианс, който включва Националлибералната партия на години по-късно преизбирането на Обама отправя силно
Крин Антонеску и Консервативната партия на Даниел и ясно послание - „Да, ние го направихме и продължаКонстантин. Стартът на кампанията на коалицията бе ваме”. Партията на европейските социалисти поздравява
даден на митинг на националния стадион в Букурещ, Барак Обама за победата. Тя е резултат от избора на
където се събраха над 60 000 души. В митинга участваха: американските граждани - за повече и по-добри работни
Крин Антонеску - временно изпълняващ длъжността места, за растеж, силни публични услуги, здравна репрезидент на Румъния, председател на Сената и пред- форма, инвестиции в образованието и в иновациите.
На 16 ноември 2012 г. Сергей Станишев взе участие
седател на Националлибералната партия, Виктор Понта
- министър-председател и председател на Румънската в Будапеща в конференция на тема: „Демокрация и
социалдемократическа партия, Даниел Константин - свободи в Централна и Източна Европа”. През последрумънски министър на земеделието и председател на ните години има видимо влошаване на демократичните
Консервативната партия, Греъм Уотсън - председател на стандарти в ЕС, особено в някои страни от Централна
Групата на либералите и демократите в Европейския и Източна Европа, отбелязва в своето изкаване прези-
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дентът на ПЕС и лидер на БСП Сергей Станишев. Той
изтъква, че към икономическата, финансовата и социална
криза добавят разочарованието на хората и неуспехите,
свързани с прехода. Доверието в институциите спада, а
управленските решения се взимат, без да бъдат питани
хората какво мислят за рязането на разходи и на
социални придобивки. Според президента на ПЕС се
създава среда за популистки лидери и движения и за
техни изборни успехи. Станишев напомня, че допреди
няколко години те бяха с ограничено влияние и се
свеждаха до малки политически формации, като например
„Атака” в България или други малки формации в Унгария
и Румъния. „Сега вирусът на популизма обхваща поголеми десни партии и лидери”, предупреждава Станишев.
По думите му общата характеристика на тези формации
е, че идват на власт с обещанията да защитят народа,
да се борят с лошите политически елити. Наред с това
те демонизират политическите си опоненти и несъгласните с тях. Не могат да съществуват без конфронтация
и перманентна война. „За тях важи принципът, че са
виновни всички, но не и те самите”, добави лидерът на
европейските социалисти. Станишев напомня, че Бойко
Борисов, Траян Бъсеску и Виктор Орбан дойдоха на власт
с обещания за справедливост и промяна в полза на
хората, но реалността се разминава с обещаното. Те
демонстрираха неспособност да решават икономическите
34 проблеми, непредсказуеми са и превръщат държавата в
рисков фактор за хората и за икономиката. Резултатът
е, че тежестта на кризата се прехвърля върху обикновения човек, безработицата расте, увеличава се бедността, а бюджетните баланси са за сметка на отнемане на
социални права. „Те са фиксирани върху превземането на
цялата власт в свой интерес и целта им е да я запазят
12 дори когато са загубили доверието на хората. Установяват
12 режим с авторитарен характер, посягат на независимостта на съдебната власт, подчиняват медиите, ограничават
свободите и установяват личен контрол върху икономическия живот. Насаждат страх и променят правилата,
например изборните, така че да си осигурят служебна
победа”, каза още Станишев. Според него типичен пример
са последните избори в България. В Унгария пък предстои
да се промени изборното законодателство в полза на
управляващите. Станишев подчерта, че ПЕС създава
специална политическа мрежа на тема демокрация. ПЕС,
Групата на социалистите и демократите в ЕП ще следят
стриктно спазването на демократичните стандарти, особено в държавите с видими проблеми. Акценти ще бъдат
свободата на медиите, честността на изборите и свободите на гражданите.
На 22 ноември 2012 г. Сергей Станишев бе в
Брюксел за координираща среща на министър-председателите от семейството на ПЕС. На поканата на
Станишев за разговор преди заседанието на Европейския
съвет се отзоваха френският президент Франсоа Оланд
и редица премиери от ПЕС: Вернер Файман – Австрия,
Елио Ди Рупо – Белгия, Зоран Миланович – Хърватия,
Хеле Торнинг-Шмидт – Дания, Виктор Понта – Румъния,
Робърт Фицо – Словакия; вицепремиерите Иймън Гилмор
– Ирландия и Жан Аселборн – Люксембург, министърът
на външните работи на Холандия Франс Тимерманс,
председателят на ЕП Мартин Шулц, председателят на
Групата на социалистите и демократите в ЕП Ханес
Свобода и еврокомисарите Хоакин Алмуния и Марош
Шевчович. Със силното си участие в срещата лидерите
от ПЕС за пореден път доказаха, че не бягат от трудните
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разговори - какъвто безспорно е бюджетът на ЕС във
време на криза. За разлика от десните политици, които
дори не се събраха преди ключовия дебат, лидерите от
левицата демонстрираха воля да преодоляват различията
си в името на общата визия на ПЕС за развитието на
Европа.
На срещата на най-високо ниво Сергей Станишев
открои приоритетите на европейските социалисти за
Европа, които по-късно лидерите от ПЕС ще отстояват
в бюджета на ЕС за периода 2014–2020 г. Изходът от
кризата е възможен чрез заетост, конкурентоспособност
и преодоляване на бедността. Президентът на ПЕС е
категоричен, че Европа трябва да акцентира върху
социалните мерки, кохезионната политика, иновациите.
Станишев отбеляза, че на предстоящото заседание на
Европейския съвет специално ще се търси подкрепа за
отделно финансиране на европейската младежка гаранция
с 10 млрд. евро. „Бюджетът на ЕС не трябва да се свежда
единствено до счетоводна операция, а да бъде инвестиционен инструмент за растеж и работни места”, заяви
президентът на ПЕС и изрази изключително удовлетворение от позитивния знак, който лидерите на лява Европа
дадоха преди старта на срещата на върха в Брюксел.
Сергей Станишев взе участие на 28 ноември 2012
г. в конференция на тема: „Еропейски диалог, 2012.
Какво следва след дерегулацията и приватизацията?”, организирана в Брюксел от Фондация за европейски и прогресивни изследвания (ФЕПС) съвместно с
Фондация „Ханс Бьоклер”, Европейския синдикален институт (ЕTUI), Eвропейската конфедерация на профсъюзите (ЕTUC) и Германската синдикална федерация (DGB).
Станишев беше основен говорител в панел, посветен на
необходимостта от социално сближаване в противовес на
консервативните мерки за орязване на разходите. Необходима е промяна в политиката на Европа. Това беше
основаното послание, което президентът на ПЕС Сергей
Станишев отправи на конференцията. Според него е
наложителна промяна на подхода и на инструментите за
преодоляване на кризата на Стария континент. Той
напомни, че политиката на консерваторите не даде
отговор на най-тежките проблеми на европейците –
увеличилите се безработица и социалното неравенство.
„Зад многобройните икономически спорове обаче се крият
прости отговори”. Президентът на ПЕС набеляза четири
основни стъпки за преодоляване на кризата в Европа.
На първо място Станишев изтъкна значението на солидарността. По думите му през последните години властва
националният и дори националистическият подход - разчита се, че всяка страна може поотделно да се спаси
от кризата, въпреки че в действителност това е невъзможно. Станишев заяви, че само ако се помага на страните
със затруднения, може да се разчита, че Европа ще
започне да преодолява кризата. В нерегулирания пазар,
който отключи проблемите в икономиките на Европа,
трябва да се търси причината за кризата. Затова като
втора стъпка С. Станишев открои необходимостта от
ефективно регулиране на пазарите, реализиране на политика на инвестиции, създаване на работни места и
подкрепа на дребния и средния бизнес. Третият важен
елемент според него е насочването на европейския
бюджет към инвестиции. По думите на Станишев само
този подход може да помогне да се решат проблемите
на Европа в икономиката. Той изрази категоричната си
позиция срещу рязкото орязване на бюджета на ЕС. По
думите му това допълнително ще ограничи ресурса на
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страните с повече проблеми в икономиката. Вместо това
акцентът трябва да се премести върху реализирането на
повече приходи в европейския бюджет и даде пример с
данъка върху финансовите транзакции, който може да
запълни дупката в европейския бюджет. Станишев отново
изтъкна необходимостта да се въведе младежка гаранция,
тъй като хората искат да виждат реалните резултати от
европейската политика. Благодарение на тази мярка и
чрез насочването на 10 млрд. евро от европейския
социален фонд за младежка заетост ще могат да се
разкрият 2 млн. нови работни места за младите европейци. Четвъртият отговор, който Станишев дава за
справяне с кризата е наличието на ясен демократичен
процес на вземане на решения в Европа. Президентът
на ПЕС обясни, че когато решенията се вземат на тъмно,
хората губят доверие в ЕС.
На 29 ноември 2012 г. Сергей Станишев проведе в
Брюксел срещи с новоизбраното ръководство на ПЕС
и ръководи заседанието на Президиума на ПЕС.
Създаване на изборни отряди, които да подсилят националните кампании на социалистите, е част от плана на
ПЕС, който беше приет по време на заседанието с
изключително високо одобрение. Обсъдена беше и политическата програма на европейската левица до 2014 г.
„Главната ни цел е спечелването на европейските избори
и оглавяването на Европейската комисия от наш председател. Искаме да променим Европа, така че тя отново
да бъде надежда за гражданите”, обобщи лидерът на ПЕС.
За подготовката и организацията на кампанията предстои
да се сформира изпълнителен орган на ПЕС. Той ще бъде
ръководен от Сергей Станишев и ще включва вицепрезидентите, лидера на Групата на социалистите и демократите в ЕП, председателя на ПЕС-жени, председателя
на ФЕПС, лидера на Групата на ПЕС в Комитета на
регионите, генералния секретар на ПЕС. Ще бъдат създадени и седем изборни отряда, които ще помагат на
изборните кампании на левицата в отделните държави
през следващата година. От март 2013 г. ще бъде
задействана и специална работна група за кампанията
през 2014 г. Други нововъведения в ПЕС са създаването
на Мрежа за демокрация и Мрежа на прес-аташетата на
партиите от ПЕС за работата с медиите.
На 4 декември 2012 г. Сергей Станишев проведе в
Брюксел работна среща с лидерите на политически
партии на европейско равнище. Основна тема на
разговорите бе предложението на Европейската комисия
за статута на европейските партии. Обсъдена бе и
подготовката на кампанията за европейските избори през
2014 г. На срещата присъстваха зам.-председателят на
Европейската народна партия (ЕНП) Яшек Сариж-Волски
и генералният секретар на ЕНП Антонио Лопес-Истуриз;
председателят на Алианса на либералите и демократите
за Европа (АЛДЕ) сър Греъм Уотсън и генералният
секретар на АЛДЕ Якоб Мороза – Расмусен; съпредседателите на Зелените Моника Фрасони и Райнард Бютикофер. Сергей Станишев бе придружен от генералния
секретар на ПЕС Ахим Пост.
По време на престоя си Президентът на ПЕС и
председател на НС на БСП се срещна и с председателя
на Парламентарната група на френските социалисти в
Националното събрание на Франция, г-н Бруно ле Ру. На
срещата бяха обсъдени възможните съвместни инициативи на ПЕС и френските социалисти. Акцент бяха и
предстоящите през 2013 и 2014 г.национални и европей-
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ски избори.
Президентът на ПЕС Сергей Станишев успя да убеди
европейските лидери и институции в необходимостта от
въвеждане на европейска младежка гаранция - гарантирана работа за младите хора. Инициативата на лидера
на европейската левица стартира с мощна кампания през
април и в актива си вече има над 100 събития в Европа.
На 5 декември 2012 г. европейският комисар по
социалните въпроси Ласло Андор официално огласи
пакета на ЕК за младежка заетост, който включва
препоръка към страните членки да въведат младежката
гаранция. Това означава, че ако четири месеца след
завършване на образованието си младите хора все още
са безработни, трябва да им бъде осигурена работа или
допълнителна квалификация. Президентът на ПЕС Сергей
Станишев изтъкна, че инициативата му вече има и
практически приложения - във Финландия от 1 януари
догодина ще бъде въведена младежка национална
гаранция. Президентът на ПЕС отбеляза, че Ирландия, под
въздействието на лейбъристите, ще обяви за водещ
приоритет на своето председателство точно въвеждането
на младежка гаранция или гарантирана работа за младите
хора в Европа. Инициативата ще влезе за обсъждане на
следващото заседание на Европейския съвет. Сергей
Станишев ще се обърне с призив към премиерите
социалисти да настояват и за осигуряване на финансиране
на младежката гаранция и ще изтъкне необходимостта
от заделяне на средства в специален фонд.
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На 12 и 13 декември 2012 г. президентът на ПЕС
и председател на НС на БСП Сергей Станишев бе на
работно посещение в Брюксел. Станишев се срещна
с генералния секретар на СОЛИДАР (европейска мрежа
на прогресивни НПО) Кони Ройтерс. Президентът на ПЕС
ръководи координиращата среща на премиерите от
европейската левица преди заседанието на Европейския съвет. По време на разговора на най-високо ниво
премиерите от левицата обсъдиха начините да се гарантира по-балансиран подход на Европейския съвет. Според
европейските социалисти е необходимо, наред с фискалните съображения, в мерките да залегнат интеграцията
и солидарността като гаранции за социалното измерение,
което в момента липсва в проекто-заключенията на
Съвета. Левицата ще се стреми демократичната отчетност на европейската икономическа и валутна политика
да остане не само на думи, а да се превърне в реалност
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при реформирането на Икономическия и валутен съюз и
при създаването на Банков съюз.
Европейската младежка гаранция трябва да бъде
приета като спешна мярка на ЕС за подкрепа на младите
хора във всички страни в Европа и да бъде осигурена
с необходимите финансови ресурси, заяви президентът на
ПЕС и лидер на БСП Сергей Станишев. Той подчерта
значението на включването на младежкия пакет за
заетост в решенията на Съвета. „Това е голямо постижение на нашето семейство и показва, че когато работим
заедно, постигаме конкретни резултати”. Кампанията за
младежка гаранция започна през април 2012г. Тя цели
всеки младеж в ЕС да получи шанс за работа и
професионална квалификация, финансирана от европейските фондове в размер на 10 милиарда евро. „Това е
голяма победа, която ще развиваме през ирландското
председателство през 2014 г., докато не стане реалност”,
категоричен беше Станишев.
Главната дискусия на Съвета ще бъде реформата на
Европейския валутен съюз. Президентът на ПЕС изтъкна,
че благодарение на активната позиция на европейските
социалисти предложенията за банков съюз и надзор са
доста по-ясни като гаранция за стабилността на финансовите системи. Европейският съвет предстои да обсъди
нови идеи за устройството на европейския валутен съюз,
които ще имат дългосрочни последици и ще се отразят
36 върху всяка страна в Европа. Според Станишев е
необходимо да се задълбочи икономическата интеграция
в Еврозоната, като се следва принципът на солидарността
и микс от различни политики, които да осигурят икономическо възстановяване и излизане от кризата. Той
изрази притеснение от слабото представяне на социалното измерение и на политиките, окуражаващи растежа
12 и заетостта.
12
Лидерът на ПЕС призова премиерите-социалисти да
отстояват нуждата процесът на реформи в Еврозоната да
бъде основан на включващия подход. Той призова още
за силна роля на ЕП и за общностен подход. Президентът
на ПЕС изрази безпокойство от „индивидуалните споразумения от договорен характер, които засилват контрола
и санкциите, без да се оказва солидарност, и които са
отстъпление от общностния подход. Станишев припомни,
че Европа е изградена на разбирането, че „обединени ще
успеем”, а не на принципа „разделяй и владей”. ПЕС ще
продължи активно да участва в обсъжданията и преди
следващия Европейски съвет, когато ще се гледа Многогодишната финансова рамка.
В периода 17-19 декември 2012 г. президентът на ПЕС
Сергей Станишев осъществи работна обиколка в
Централна и Източна Европа. Основна цел на обиколката беше укрепване на връзките и задълбочаване на
сътрудничеството с партиите членки на ПЕС от Полша,
Чехия и Словакия и изготвяне на обща стратегия за
европейските избори след 2014 г. По време на работните
посещения Президентът на ПЕС беше придружен от
генералния секретар на европейските социалисти
Ахим Пост.
На 17 декември Сергей Станишев проведе във
Варшава работни срещи с ръководството на Съюза на
демократичната левица в Полша. Той се срещна с
неговия лидер Лешек Милер, посети полския парламент
и проведе разговори с представители от парламентарната
група на полските социалисти. По време на визитата
Сергей Станишев проведе и разговори с млади интелектуалци, привърженици на лявата идея. На пресконферен-

ÑÚÂÐÅÌÅÍÅÍ

ÏÎÊÀÇÀÒÅË

ÑÎÖÈÀËÈÑÒÈ

ция във Варшава той заяви, че Европа се нуждае от
прогресивна Полша и като изрази подкрепата си за
Съюза на демократичната левица в Полша и за нейния
председател Лешек Милер, изтъкна, че чрез прогресивна
Полша може да започне изграждането и на прогресивна
Европа. Според Станишев европейската политика все
още не изразява волята на хората, а само на пазарите.
„Трябва да спрем жертването на гражданите за сметка
на пазарите”. По думите на Станишев прогресивна Полша
може да се изправи наред с другите големи държави и
да заяви, че всеки в Европа е значим. Станишев обяви,
че ПЕС възнамерява да прави обща кампания за
изборите през 2014 г.
На 18 декември президентът на ПЕС Сергей Станишев посети Прага. Броени дни преди изборите в
Чехия той изрази подкрепата си за чешките социалдемократи. В сградата на парламента той се срещна
с лидера на Чешката социалдемократическа партия
Бохуслав Соботка и с кандидата за президент на
чешките социалисти Иржи Динстбир. Станишев поздрави Динстбир за силната кампания, която води и
даде висока оценка за политиката на чешките социалдемократи. Президентът на ПЕС отбеляза, че за
ръководената от Соботка партия приоритети са високите социални стандарти, достойните пенсии и доходи.
„Те се борят за интересите на гражданите и за
международната репутация на Чехия. Това показва
грижата за хората, които са силно засегнати от
икономическата криза”, отбеляза той и подчерта силния
контраст с поведението на управляващите консерватори. „Чешките социалдемократи изпращат към света
ясното послание, че има силен прогресивен глас в
Чехия”, каза още лидерът на европейските социалисти.
При посещението му в централата на левицата основна
тема на разговора бяха изборните стратегии и общите
действия за европейските избори през 2014 г. С млади
социалдемократи, политически съветници и народни
представители бяха обсъдени и мерките, които ПЕС
предлага за изход от кризата и за борба с младежката
безработица в Европа.
На 19 декември Сергей Станишев бе на работно
посещение в Братислава. Там той се срещна с министър-председателя на Словакия и лидер на партия
„Направление – социална демокрация” (СМЕР) Робърт
Фицо. След срещата си с него президентът на ПЕС
посочи, че „Роберт Фицо възстановява словашкия социален модел с приемането на нов Кодекс на труда,
слагайки край на плоския данък и увеличавайки контрола на държавата върху частните здравноосигурителни
фондове. Ние искаме това, което той прави, да бъде
реализирано и на европейско ниво, защото нашият общ
проект е възстановяването на европейския социален
модел”. Президентът на ПЕС разкри, че той самият
черпи вдъхновение от прогреса, който правителството на
Фицо е постигнало в Словакия. Като пример за това
Сергей Станишев отбеляза впечатляващия ръст на
словашката икономика с 2%, който обаче не е постигнат
за сметка или с отстъпление от ключови социални
ангажименти. След срещата Сергей Станишев сподели,
че разговорът е преминал в дух на сътрудничество, а
основен акцент в него е бил напредъкът, постигнат по
ключови теми като данъка за финансовите транзакции,
част от общата стратегия на ПЕС и Словашката социалдемократическа партия. Съществен въпрос на срещата е била и подготовката за изборите за Европейски
парламент през май 2014 г.
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РОЖДЕН ДЕН
В НАЦИОНАЛНИЯ ЛИТЕРАТУРЕН САЛОН
„СТАРИННИЯТ ФАЙТОН“

На 21 ноември 2012 г.
Националният литературен
салон „Старинният файтон“ събра автори и почитатели на изящната словесност на празнична вечер в
своята постоянна месечна
рубрика „Рожден ден“. Литературните критици д-р
Елена Алекова и Петко Тотев поздравиха художествения ръководител на салона
ВЕЛИН ГЕОРГИЕВ с рождения
му ден и с появата на новата
му, четвърта поред, книга в
поредицата на Националния
литературен салон „Старинният файтон“ „ФАЙТОНЪТТОВА ДРУГО НЕЩО“.

ФАЙТОНЪТ @ ПЪЛНОЛЕТЕН
Велин Георгиев
Тази книга е и моя, но и на всички, които са в нея. Цяла армия поети и писатели,
които съм представил от капрата на Файтона през последните две години. Всяка седмица
по един сПЪТНИК. На едно ретровозило, което превърнах в своя метафора - небесна
колесница.
Файтонът е вече пълнолетен. Осемнадесет години, Господи, след като ме обявиха
за човек от третата възраст и застанах на пенсионното гише за мизерните подаяния
от моята Мащеха, сравними само с монетите на един уличен музикант. Но не заради
това подкарах Колесницата. А заради приключението - Живот.
И ето - 18 години...
Кога се превъртяха тези 18 години с колелото на Файтона и ме изправи пред ново
предизвикателство... Докога и Докъде... Не знам. Но не слизам от капрата. Все още.
Интересува ме тази Книга, наречена ДРУГО НЕЩО. Тя е четвъртата за Файтона. Било
тетралогия. Според мен - това е моят дневник за тези 18 години из пространствата на
българския Дух. Из тези ширини бях с приятели и събратя и регистрирахме литературните
факти в нашето време. През последните 18 години на капрата съм канил поети и поетеси,
автори на художествени книги, правили сме ги достояние на оредялата ни публика и все
пак - имаме верни съмишленици, те изпълват всеки понеделник салона на Файтона, потапяйки
се в лиричната му атмосфера.
Като гледам съдържанието на четвъртата книга, ще кажа само някои от съавторите,
без които такава книга е невъзможна. Семейната двойка Григор и Пенка Черневи,
поетесата, литераторката с неизчерпаеми възможности и моя съратничка Елена Алекова,
поетесата Драга Дюлгерова, напусналата ни преди месец Надя Неделина, Евстати
Бурнаски, Петко Тотев, Светозар Аврамов, Николай Шопов, Петър Доневски, Иван
Дойнов, Лъчезар Селяшки, Пенчо Чернаев, Ирина Велева, Веселин Стоянов, Миладин
Апостолов, Костадин Пампов, Христо Черняев, Петър Караангов, Петя Цолова, Карол
Николов, Продрум Димов...
Това е само една извадка от голямата ми талантлива дружина през последните две
години, а през осемнадесетте те са над 800... Всички те са оставили частица от себе
си, страница, стих, дума. Защото съм ги поканил на капрата и съм им дал думата.
А моите думи за тях са в тази книга - “Файтонът - това друго нещо”.
Честит рожден ден на мен.
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СТРОИТЕЛ НА БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА
д@р Елена Алекова
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Днес е рожденият ден на Велин Георгиев, поет от висока класа. Днес отрокът
му, наречен Национален литературен салон „Старинният файтон”, навърши 18 години.
Днес е рожден ден на книгата му „Файтонът – това друго нещо”. Това ще рече –
днес е празник на българската духовност.
Казвала съм и ще го повторя: Велин Георгиев е сред малцината поети, които
спасяват честта на българската литература. Не просто на съвременната българска
литература. А на литературата ни, тръгнала с българските писмена, минавала през
златни векове, оцелявала в робства, устоявала на бездуховие и полицейски терор,
утвърждавала българския дух и българската самобитност в трудни времена.
Не крия, че Велин Георгиев е един от любимите ми поети. И защото е даровит.
И защото като човек остана верен на идеалите, които изповядваше (да припомня:
в годините непосредствено след 10 ноември 1989 г., когато мнозина „верни чада” на
Партията я предаваха и напускаха, а други се разколебаваха във верността си към
нея, Велин Георгиев стана неин член). И защото е един от малцината творци у нас,
които притежават рядко срещана дарба – да се радват на чуждите успехи, да се
възхищават на находчив образ, красива идея, изскочили не само изпод собственото
му перо, но и изпод перото на някой друг. И защото е съхранил чиста и любяща
душата си и ни учи на съпричастие и човещина.
Неслучайно преди 18 години той създаде своя Салон. Казвала съм и ще го повторя:
когато не забелязваха талантливия, той го открояваше – представяше го в Салона.
Когато от завист препъваха и огорчаваха талантливия, той му подаваше ръка. Той
казваше добрата дума на всеки от нас. Той ни защитаваше от пошлотата. Той ни
повдигаше от нашето неверие и отключваше в нас извора на вярата в себе си.
Преди 18 години Велин Георгиев осъществяваше и друга, много по-важна цел.
Висша цел. В променилите се реалности българската литература внезапно се беше
оказала в глух коловоз, в задънена улица. Трябваха решителни и смели люде, за
да я спасят. Един от тези смелчаци беше Велин Георгиев. Беше един от първите.
С кипящото от енергия сърце той не почака окопитване. Той се хвърли веднага –
да я измъкне от немарата, да я въздигне от пропастта, да я прочисти от наслоения
и предразсъдъци. Та тя да сияе. И такава – сияеща – да бъде предадена на бъдещето.
По този път едни тръгнаха и се отказаха. А той продължи. И продължава. Той строи
огромно здание. Той създава традиция.
„Файтонът с пегасите”, „Небесна колесница”, „Файтонът и неговите пеещи щурци”,
„Файтонът – това друго нещо” са четирите лирикокритически книги, които Велин
Георгиев издаде през последните години и така оформи поредица за НЛС „Старинният
файтон”. „Поредица”, защото творческите и юбилейните срещи в Салона не секват.
И Велин Георгиев ще ни радва още с много книги, носещи посланията на неговите
въвеждащи ескизи към тези срещи.
„Средата на литературния салон е моята естествена среда – споделя авторът. –
Макар да се налага да сменяме понякога помещението, ще подчертая, че литературен
салон не означава зала, а дух. Той се прави от личности. Не от една, а от много
и по възможност – по-различни. Както се прави една литература всъщност.”
Улавяте ли великодушието и щедростта му? Неговата тяга към съпричастие,
неговото желание да сподели, да подели, да раздаде? И макар че срещите в Салона,
провокирани от него, са над 800, той не престава да твърди, че те са плод на взаимно
усилие, на взаимна любов:
„Това е моят дневник за тези 18 години из пространствата на българския дух.
Из тези ширини бях с приятели и събратя и регистрирахме литературните факти в
нашето време... Всички те са оставили частица от себе си, страница, стих, дума.
Защото съм ги поканил на капрата и съм им дал думата.”
Велин Георгиев създаде своя Салон точно преди 18 години, на днешния ден, в
деня на своето раждане като човек. И го превърна в съсредоточие на духовността.
Така той съедини материята и духа, сякаш за да изпълни, за да въплъти в живота
си евангелската повеля: който не се роди в дух, е мъртъв. Нещо повече: мъртъв е
всеки , който не преодолее своя егоцентризъм и не подчини себе си в служенето
на другите.
Честит рожден ден, Велине!
Честито пълнолетие на твоя отрок – НЛС „Старинният файтон”!
Честито раждане на новата ти книга!
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СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ
букет от 71 рози, естествено червени (ръкопляскания) - не е лек, между другото, не е лек, затова се
подпира, но също така и една малка, много символична картина на художник, който знам, че ти много
обичаш - академик Илия Петров. Надявам се, че тя
ще бъде добър спомен и вдъхновение за теб и оттук
нататък.
За съжаление Националният съвет на БСП няма
правото да прави номинации за „Оскар“. Иначе единодушно бихме направили такава номинация, но
мисля, че от името на всички тук присъстващи
можем да направим една номинация за любов и
признателност към теб. Надявам се да я приемеш,
тъй като никога няма да забравим, че в трудни
моменти за нашата партия винаги си бил на предната
линия.
Аз лично имам честта и удоволствието 10 години
да се познаваме отблизо, да сме приятели и да
работим заедно. Никога няма да забравя един момент, когато отново залата се изправи на крака 2011 г., когато те номинирахме за вицепрезидент.
Знам, че не беше лесно лично за теб да вземеш това
решение, но ти добре осъзна момента, неговото
значение за БСП и за България и пое този нелек
кръст. Проведе една великолепна, честна, открита,
емоционална кампания, която спечели доверието
заедно с Ивайло Калфин на милион и половина
българи. Това е голямо лично постижение и постижение за БСП.
Искам да ти пожелая много здраве, много вдъхновение, което никога не ти е липсвало. Искам да
благодаря на Мария - твоята съпруга, защото знам,
че зад успехите, постиженията (ръкопляскания) –
твоите лични, стои винаги и тя, защото винаги е била,
е и ще бъде с теб, ще ти дава кураж, сили и
вдъхновение, разбира се!
Още веднъж - честит рожден ден! Да си ни жив
и здрав! (Ръкопляскания.)

От стр. 2
Данаилов в началото на заседанието на НС на БСП, а цялата зала
се изправи и аплодира Ламбо.
Станишев пожела на Данаилов
здраве и вдъхновение, докато той
получаваше огромен букет с червени рози и картина на любимия
му художник акад. Илия Петров.
Аз съм приятел и човек за дълъг
път. Тогава усещаш рамото и силата
на този, който е до теб, каза Ламбо.
В следващите години Стефан Данаилов няма да го видите срутен и
паднал. Имаме достатъчно много работа да вършим и от всеки от нас
зависи какво ще се случва в България”, добави той.
На 13 декември 2012 г. народните представители от 41-вото НС
също поздравиха своя колега. Депутати от различни парламентарни групи
засипаха Стефан Данаилов с добри
пожелания и подаръци за неговия

ÍÀ

70

ÃÎÄÈÍÈ

СТЕФАН ДАНАИЛОВ
време да ви държа прави. Първо, ви благодаря, че се
изправихте, наистина - това говори още повече за вашето
уважение към мен. Но факт е, че в тези активни 13
години, в които съм в политиката, макар че аз винаги
съм бил на ясни и точни позиции и винаги съм бил с
вас, се срещнах с много хора от цяла България, които
са се опитвали да ме разберат и аз съм се опитвал да
ги разбера, но има няколко неща, които са останали в
мен и които никога няма да се променят.
Скъпи приятели,
Аз съм приятел, човек за дълъг път. И мисля, че днес
това е много важно. То беше важно и вчера, а утре ще
бъде още по-важно! (Ръкопляскания.) Защото тогава ти
усещаш рамото и силата на този, който е до теб, който
ти е повярвал, че ти си за дълъг път. И аз мисля, че
вие се съгласихте с това.
В съзнателния си живот аз подлости не съм правил.
Бил съм откровен, бил съм рязък и съм бил готов винаги
да се извиня, когато трябва. И все пак, в навечерието,
тъй като практически утре ми е празникът, на 70годишнината си, аз днес не мога да кажа как се чувствам
- дали се чувствам стар, дали се чувствам млад, дали
се чувствам някъде в най-голямата си сила. Но едно
искам да ви кажа. Нормално е в човешкия живот да имаш
и падове, и възторзи, и възвишения, но искам да ви
уверя, че Стефан Ламбов Данаилов, макар и на 70 години,
в следващите години вие няма да го видите срутен, сринат 39
и паднал! (Продължителни ръкопляскания.)
Имаме достатъчно много работа да вършим. И от всеки
един от нас зависи какво оттук нататък ще се случва
за България, какво ще се случва и за нас самите.
Още веднъж, благодаря и на Сергей, и на цялото
ръководство за това, че се сетиха. Безкрайно благодаря
на моите приятели и другари от Благоевград, които ми 12
поднесоха също прекрасен букет. Аз съм сигурен, че 12
всеки би направил това. Няма нужда - важното е, че аз
днес, в навечерието на утрешния ден, видях очи, изпълнени с обич, уважение към мен!
Благодаря ви от сърце! Аз съм ваш и занапред! На
добър час и успех, успех, успех! Живи и здрави!
(Продължителни ръкопляскания.)

юбилей. В Парламента бяха дошли и
представители на Съвета по култура
и духовно развитие на НС на БСП,
както и на Федерацията на социалистите в културата и медиите към НС
на БСП. Те подариха на Данаилов
портрет, изработен от 14 000 негови
снимки като актьор, преподавател и
политик.
„Стоим прави в чест, почит и
любов към най-обичания човек в
България. Стоим, за да отбележим
един човешки връх.“ С тези думи от
името на ПГКБ депутатът Андрей
Пантев поздрави Стефан Данаилов по
случай неговия 70-годишен юбилей.
„Това е човек, който влезе във всеки
наш дом и стана част от живота на
няколко поколения”, каза Андрей Пантев. Той отбеляза, че през всички
звездни мигове на Стефан Данаилов
не е имало нито капка високомерие,
надута претенция или пренебрежение.

„Един президент, един учен и един
артист се определят по това с кого
се заобикалят. Когато си достатъчно
умен, талантлив и честен, ти не се
страхуваш да се заобикаляш с умни,
честни и талантливи хора”, добави
Пантев.
„Вярвам, че всички тук сме се
събрали с една презумпция - да се
опитаме да направим нещо по-добро
за България и за хората на България”, каза развълнуван
Стефан
Данаилов. Той изрази своята благодарност, че откакто се занимава с
политика, е срещал повече симпатии, отколкото политическа ненавист. „Бил съм откровен и до края
на живота си ще бъда такъв”, добави
Данаилов. Той изтъкна, че негов
основен принцип е да създава мнението си за хората от познанството
си с тях, а не от това какво е
написано или казано.

Ñúâðåìåííèé ïîêàçàòåëü.
Îáùåñòâåííî-èêîíîìè÷åñêî,
ïîëèòè÷åñêî ëèòåðàòóðíî îáîçðåíèå", èçäàâàíî îò Äèìèòúð
è Âåëà Áëàãîåâè - 1885 ã.
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