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ПРЕД ЗАСЕДАНИЕ НА 48�ия КОНГРЕС НА БСП

Решението бе прието на заседа-
ние на  НС на БСП, в което взеха
участие и членовете на Бюрото на
ОПКК на БСП. То премина при
следния

ДНЕВЕН РЕД
1. За общата политическа об-

становка в страната и проблеми-
те в банковия сектор.

2. Проект на Решение на На-
ционалния съвет на БСП за свик-
ване на заседание на 48-ия кон-
грес на БСП.

3. Организационни въпроси.
4. Политическа оценка за уча-

стието на БСП в управлението на
страната и работата на правител-
ството.

В началото ръководещият Ди-
митър Дъбов, зам.-председател на
НС на БСП, съобщи, че съгласно
разпоредбите на Устава на БСП
Вероника Делибалтова, избрана
неотдавна за председател на Мла-
дежкото обединение в БСП, от това
заседание става по право пълнопра-
вен член на Националния съвет на
БСП.

Р Е Ш Е Н И Е
НА НС НА БСП ОТ 5 ЮЛИ  2014 г.

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДАТАТА, МЯСТОТО И ДНЕВНИЯ РЕД
НА ЗАСЕДАНИЕТО НА 48-ия КОНГРЕС НА БСП

На основание чл. 39, т.1.2 „ж“ и т. 1.5 от Устава на БСП свиква заседание на 48-ия конгрес на
БСП на 27 юли 2014 г., неделя, от 11.00 ч. в зала № 1 на НДК при следния

ДНЕВЕН РЕД
1. За участието на Българската социалистическа партия в предстоящите извънредни парламентарни

избори. Приемане на политически документи.
2. Избор на председател на Националния съвет на Българската социалистическа партия.

По първа точка от дневния ред
Сергей Станишев запозна члено-
вете на НС на БСП с развитието на
политическата обстановка в страна-
та и по-специално с проблемите на
банковата система през последните
две-три седмици. Казаното от него

Стр. 8

допълниха в своите изказвания
участвалите в заседанието на Кон-
султативния съвет за национална
сигурност при Президента на Ре-
публика България: Михаил Миков,
Янаки Стоилов и Евгени Узунов.
Изказвания и предложения за по-
ведението на БСП и на Парламен-
тарната група на Коалиция за Бълга-
рия по проблемите направиха: Ди-
митър Дъбов, Захари Захариев,
Атанас Мерджанов, Желю Бойчев,
Димитър Кунов, Юрий Борисов,
Иван Таков, Георги Пирински, Ру-
мен Овчаров, Руси Статков и
Драгомир Стойнев. След края на
дискусията бе прието

РЕШЕНИЕ
НА НС НА БСП ОТ 5 ЮЛИ  2014 г.

Приема информацията за об-
щата политическа обстановка в
страната и проблемите в банко-
вия сектор с направените
допълнения и уточнения.

По точка втора и трета от днев-
ния ред докладва Сергей Стани-
шев, председател на НС на БСП
(виж с. 3-7). След дискусия, в която
взеха участие: Ваня Добрева, Заха-
ри Захариев, Петър Мутафчиев,
Венелин Узунов и Радослав Илиев-

ски, НС на БСП прие и следните
решения:

РЕШЕНИЕ
НА НС НА БСП ОТ 5 ЮЛИ  2014 г.

ПО ПОДГОТОВКАТА НА ЗА-
СЕДАНИЕТО НА 48-ия КОНГРЕС
НА БСП НА 27 ЮЛИ 2014 г.

1. Утвърждава работна група
по подготовката на политически-
те документи за участие в пред-
стоящите извънредни парламен-
тарни избори:

Сергей Станишев – ръководи-
тел, Ангел Найденов, Атанас
Мерджанов, Бойко Великов, Бо-
рислав Гуцанов, Валери Жабля-
нов, Ваня Добрева, Велислава
Дърева, Георги Пирински, Георги
Тодоров, Георги Божинов, Донка
Михайлова, Дора Янкова, Драго-
мир Стойнев, Емил Райнов, Емил
Костадинов, Емилия Масларова,
Иво Атанасов, Илияна Йотова,
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Уважаеми другарки и другари,

Заставам пред Вас с надеждата и с убеждението,
че след днешния ни разговор ще излезем заредени
с повече вяра, по-пречистени и по-силни.

България е изморена и обезверена от политиче-
ски битки, от раздори, от взаимни обвинения между

ЗА ОБНОВЛЕНИЕ И КОНСОЛИДАЦИЯ
НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ
председател на НС на БСП

политическите пар-
тии, от измислени
медийни скандали, с
които ни засипват
ежедневно. Най-вече
е изморена от лип-
сата на перспектива
и посока, от дълбо-
кото убеждение, че
политиката не е те-
рен за спорове, за
намиране на пътища
за по-добър живот
на хората, а единст-
вено начин за лично
обогатяване и реа-
лизация на амбици-
ите.

Българската соци-
алистическа партия
е изморена. От уси-
лията да отстоява
политики и принципи
в една трудна и из-
ключително враж-
дебна среда.  От
усилието да се противопостави на атаките за вътреш-
но разединение. От натиска на коалиционните ни
партньори. От изключително агресивното поведение
на нашите политически опоненти във и пред парла-
мента. От вътрешни и външни битки.

Заставам пред Вас с убеждението, че днес
трябва да затворим тази страница и да отворим
нова. Убеден съм, че днешният пленум може и ще
донесе сила на БСП.

Казах преди десетина дни, че политическата
система в страната се нуждае от рестарт, от
сериозно обновяване. Заявих, че това обновление
трябва да дойде от БСП. Както обичайно, медиите
не забелязаха най-важното от това, което казах:

БСП ИМА НУЖДА ОТ ПРОМЯНА, ОТ РАЗЛИЧНИ
ХОРИЗОНТИ, ИМА НУЖДА ОТ НОВА ЕНЕРГИЯ,

ЗА ДА МОЖЕ ДА ПРОМЕНИ БЪЛГАРИЯ

Има нужда от способностите, волята и куража
на всеки един от нас.

В историята и във времето назад ние, социали-
стите, винаги сме намирали верния път към про-

мените и обновява-
нето. И днес ще го
направим заедно с
необходимото ува-
жение един към
друг и със загриже-
ност към партията,
но преди всичко с
чувство за дълг към
хората и към стра-
ната. Затова като
лидер на партията
предложих на
И з п ъ л н и т е л н о т о
бюро и предлагам
на днешния пле-
нум да вземе ре-
шение за свиква-
не на заседание
на конгреса на
27 юли т. г., на
който да приемем
нашата предиз-
борна платформа
и документи, и да
изберем нов пред-

седател на БСП.
Не отстъпвам, за да седна нито на първия, нито

на последния ред. Оставам в първите редици на
битката. И ще застана до новия лидер с всичката
сила на авторитета, опита, който съм натрупал във
времето, с европейското си влияние и позиции, с
ясната убеденост, че днес и сега ни е нужна
промяна, но и единство, и приемственост. Защото
това са измеренията на една нова сила, която ще
даде на БСП шанса и волята

ДА СЕ ПРЕВЪРНЕМ В ПАРТИЯ
НА ОБЩЕСТВЕНОТО ДОВЕРИЕ

Казвал съм го, но държа да подчертая отново -
БСП е единствената партия в България, в класиче-



ÑÚÂÐÅÌÅÍÅÍ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÑÚÂÐÅÌÅÍÅÍ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÑÚÂÐÅÌÅÍÅÍ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÑÚÂÐÅÌÅÍÅÍ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÑÚÂÐÅÌÅÍÅÍ ÏÎÊÀÇÀÒÅË

4

7
14

ÍÀÖÈÎÍÀËÅÍ ÑÚÂÅÒ ÍÀ ÁÑÏ

ския и в истинския смисъл на тази дума, и един-
ствената партия в последните 24 години, която
винаги е успявала да научи уроците си както от
успехите, така и от грешките си.

За тези години не само БСП се променяше. Ние
променихме България. Оставайки алтернатива на
всяко дясно управление и защитавайки правата на
хората за социални политики, за доходи, за работни
места. Да, при нашето управление бизнесът и ико-
номическата среда са били винаги по-добре не
защото правим десни политики, а защото само
икономическото развитие гарантира работни места,
по-високи доходи и повече пари за социалната сфера
- за майчинство, за детски, за възрастните. Имам
самочувствието, че съм направил много за този път.

Заедно с мнозина от Вас отстоявахме БСП като
партия, отстоявахме позиции, водихме битки в уп-
равлението и в опозиция. Днес БСП е фактор в
европейската лява политика и всички добре знаете
и моите трудни и важни ангажименти в европейското
социалистическо движение. БСП има силна Младеж-
ка организация, има подготвени и калени хора. Има
енергията да се променя и развива. Аз се гордея
с това!

За никакво обновление не можем да говорим
обаче, ако не си кажем нещата направо, ако
особено не назовем онова, което ще спъне всяко
ръководство и ще промени всяка благородна кауза.
Защото

ДНЕС БСП ИМА НУЖДА НЕ САМО ОТ ПРОМЯ-
НА НА ЛИЧНОСТИ, НО И ОТ ПРЕОСМИСЛЯНЕ

НА ПРИНЦИПИТЕ, ОСНОВИТЕ, КОИТО
ОПРЕДЕЛЯТ НАШЕТО ПОВЕДЕНИЕ

и се отразяват - защо не си го кажем - на начина,
по който хората ни възприемат и оценяват.

Познавате ме отдавна. Не съм човек, който
отстъпва пред трудности и под натиск. Лошото не
ме демотивира. Не се плаша от битки, дори от
такива, които изглеждат с невъзможен изход. Ре-
путацията, каузата на БСП, отговорността пред
моята партия - това е основата за всяко мое
действие или решение през годините.

Гледам какво се случва между нас, по медиите
в последните седмици и искам да Ви задам въпро-
са, с който Ламбо откри този парламент: Какво Ви
става бе, хора?

Искам да благодаря на десетките хиляди наши
членове и симпатизанти, които въпреки помията,
която се излива, запазват вярата в нашите идеи
и в партията!

Искам да запитам най-активните и гръмогласните
от нас, които се опиват от собствената си ориги-
налност, дали се замислят как изглеждаме в очите
на тези хора? Нима омразата стана по-силна от
каузата? Нима загубихме умението да разговаряме
нормално и политически, и човешки?

Знаете ли как изглеждаме отстрани? Като оз-
веряла глутница, в която оцеляването означава да
разкъсаш другия! За какво? За да делим какво?
Властта, до която никой няма да ни допусне при
подобно поведение? Да разделим партията, която
преди това ще погубим, да се очистим, очерняйки
другия? Да се отърсим от своите собствени отго-
ворности и грешки, отстрелвайки другарите си?

Забравихме ли, че „другарю“ не е просто обръ-
щение на вежливост, а това е увереността, че до
теб и с теб са хора, на които може да разчиташ,
които ще те подкрепят, независимо дали те харе-
сват или не, независимо от личните си пристрастия
и амбиции, дори повече - независимо от това дали
си прав или не, ще застанат до теб и в най-
трудните моменти, защото на първо място сте
заедно в обща кауза и в обща позиция и битка.

В очите на хората сякаш отдавна престанахме
да водим битка за идеите си. Водим я помежду си.
И ако направим елементарна статистика за това
колко от нашето говорене е за нашите собствени
разправии и колко е за нашите опоненти (тя лесно
може да се направи), сигурно пропорцията ще бъде
3 към 1 в полза на нашето собствено самоизяж-
дане.

Ако трябва да сме честни докрай, днес Ви
питам, може ли да се самоизяждаме отвътре
непрестанно и да печелим битки? Имаше ли поне
една кампания, в която всички да сме заедно, в
която да не се охулваме взаимно?! Как да се
противопоставяш на политическите си опоненти,
когато постоянно трябва да пазиш гърба си от
своите?!

Не можем да променим България така, вярвам,
че го разбирате. И няма как да променим собст-
вената си партия, ако гледаме на позициите си в
нея като на търговия с власт - ти на мен, аз на
теб. Няма как да убедим хората, че ние сме чистата
партия, че работим за тях и за държавата, докато
всички гледат как при нас тече грозна борба за
постове и влияние, изродена до личностно унищо-
жение. Започваме да се превръщаме не в единна
политическа организация, а в група индивиди, за
част от които важи правилото, че най-важното е
да се докопаш до позиция, защото само така
можеш да превърнеш личните си битки в общи, а
общите в лични. Подобно поведение е крайно
опасно. То отблъсква от нас всеки вярващ, че БСП
е партията, която иска и може да реши проблеми
на хората, на обществото, на страната.

Има хора, които разглеждат БСП като ООД.
Категорично няма да позволя партията да се раз-
глежда като фирма, като приватизиран обект, като
частна собственост, като възможност за придоби-
ване на акции в корпорация! БСП не е и Бюро по
труда, това е нашата партия! Днес интересът и
натискът към нас са особено силни, защото с
всичките ни слабости останахме последната идей-
на, истински политическа партия. Апетитите към
нея са огромни, както от други политически сили,
опоненти, партньори и доскорошни съратници, така
и от икономически фактори. Този интерес е към
добиване на дял акции, влияния в БСП с единст-
вена цел - да бъдем елемент в чужди управленски
конструкции, да бъдем инструмент в подялбата на
властта и икономическите сфери. Твърде жалко е,
когато наши представители в името на своите
интереси и желания отварят портите на БСП за
тези влияния. Да, смисълът и значението на една
партия е да се бори за властта в името на
основната цел - да защити интересите и да реши
проблемите на хората, а не заради властта като
самоцел, като инструмент, с който да разделяш
порциите.
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Ще го повторя,

БСП ДНЕС Е ЕДИНСТВЕНАТА ИСТИНСКА
ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ!

Поколения наред развивана дори в ущърб на лич-
ните удобства. И докато не се върнем към соли-
дарността, към подкрепата на другаря си, към
отговорността да защитаваме и отстояваме партий-
ни решения и политики, няма да имаме силата да
вървим напред! Всички заедно трябва да изгоним
търговците от храма.

Казвам всичко това, защото най-жестоко и не-
справедливо съм бил атакуван отвътре. Хората,
които ме атакуват за това, какво се случва в
управлението и в отношенията ни с ДПС, които
съзаклятничат по ъглите, по офиси на фирми, ловни
хижи и др. с други партии, в т.ч. с основните ни
политически опоненти от ГЕРБ. Не е ли така? Това
нормално ли е? Е ли плод на безскрупулна сделка
на лични интереси именно позицията, че БСП
трябва да остане на власт след публичното изви-
ване на ръце и ултиматум за сваляне на правител-
ството, който беше поставен пред очите на цялата
страна от нашите партньори?

Аз разбирам хитростта на аргумента „не умеете
да се договаряте“. Нямам общ бизнес, не си
прекарвам свободното време с хората от ГЕРБ,
ДПС и от която и да било политическа формация
по техни частни места. И не се договарям. Нямам
навика да превръщам частните си разговори в
политика, затова и срещите ми са в политически
формат. Кого обслужва твърдението, че съм в
олигархични зависимости, когато тъкмо аз казах,
че БСП не е партия на ишлеме и няма да служи
за параван на чужди интереси? Това е отрова в
сърцето на нашите хора. Тя не е стрела, която ще
убие мен, тя убива партията, убива вярата, убива
каузата. Тя води до резултата, който постигаме.

Другари, нека да затворим тази страница! Нека
излезем оттук с позитивно говорене! Аз съм готов
да простя всички хули в името на общия успех на
БСП. Трябва да излезем от тази зала днес единни,
организирани, консолидирани зад обща кауза, която
хората да чуят. Да излъчваме увереност, да бъдем
достоверни!

БСП е партия не заради партийния билет, нито
защото в нея цари удобството да се казват само
угодни неща. Ние сме най-демократичната и сво-
бодната партия в говоренето. Стигаме до крайности,
които ни самоубиват.  Силата на БСП винаги се
е коренила в способността ни да даваме алтерна-
тивата, да се борим докрай за трудни решения, за
формиране и отстояване на политики за хората, да
изведем преди всичко национални интереси и за-
дачи. Колкото и банално да звучи, време е да
стегнем редиците.

Днес разговорът ни е за това, което може да
ни промени, и за това, което трябва да променим.
За мен лидерството е отговорност, включително
отговорността да видиш проблемите, да предложиш
решенията.

УПРАВЛЕНИЕ НА ОБНОВЕНАТА БСП
В РАМКИТЕ НА ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА
Е АЛТЕРНАТИВАТА, КОЯТО ТРЯБВА

ДА ПРЕДЛОЖИМ НА БЪЛГАРИЯ!

Това, което говорих и преди година, че ни е нужна
категорична подкрепа, остава вярно и днес. Трябва
да кажем на хората: дайте ни сила за промяна,
промяната, която мнозинството от българите
искат.

Ние наследихме държава, тежко проядена, и от
корпоративни, и от олигархични интереси, и от
разсипана институционалност, и от покварен поли-
тически живот, в който цари простащината. Задку-
лисието не просто беше създадено по времето на
управлението на ГЕРБ, то се институционализира
тогава, скрито зад формулата „правителство на
малцинството“, което обаче завзе цялата власт. Зад
правителството на малцинството се трупаха силни
икономически, медийни, политически лобита, които
дадоха възможността на ГЕРБ да заграби тази власт
и да управлява страната авторитарно 4 години.

БСП подходи отговорно и принципно към изборите
миналата година, като предложи на избирателите
честна, социално ориентирана, антимонополна пре-
дизборна програма, която се основава на стремежа
за радикална промяна в България.  Влязохме в
коалиция, защото така решиха българските гражда-
ни - не ни дадоха достатъчно самостоятелна под-
крепа. Не смятам, че това беше грешка. Обещахме
нормализация и връщане на държавата на хората.
Това заложихме и в управленската програма на
правителството. И българите трябва да знаят, че
направихме всичко в името на добрата промяна за
страната. Мисля си, че автентични бяха и намере-
нията на партньорите, поне изначално.

В рамките на мандата започнахме целенасочена
работа по изпълнението на тази програма. Овладяхме
безконтролните печалби на ЕРП-тата, въведохме 20%
такса за ВЕИ-тата, прекратихме посегателството
върху студения резерв в енергетиката, замразихме
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цената на тока в рамките на една година. Приехме
поправки в Закона за потребителския кредит. Про-
менихме законодателството за търговските вериги.
Подчертавам само тези неща, без да разказвам това,
което сме говорили много пъти и за нормализацията
на бизнесклимата и разплащанията, и инвестицион-
ната програма, и какво ли още не.

Прокарването на тези принципни политики кон-
солидира срещу нас и правителството мощен фронт.
Засегнати бяха огромни корпоративни, финансови,
политически и геостратегически интереси. Част от
тези интереси опитаха да пробият коалицията отвъ-
тре. Не направихме обаче достатъчно публични
коалиционните ни преговори и разговори. Не отсто-
яхме политическото в нужната степен. Не успяхме
да променим решително и механизмите на властта,
което се превърна в голям проблем. Така дадохме
възможност на слухове и спекулации да изместят
реалността на това, което правехме заради хората.
Факт е, че задкулисието направи опит да остане
като наследство и с кадровите назначения, и с
невъзможността да кажем цялата истина за оста-
веното от ГЕРБ и за състоянието на държавността.
Например да огласим доклада за ЕРП-тата и за това
как държавата е източвана години наред.

Истината е, че обществото вече не може да
приема компромиси, дори и такива, които се правят
в името на по-голямата цел. За нашите грешки,
толерантност, търпимост платихме тежка цена. В
личен план най-тежката плащам аз. Трябва да
признаем, водихме неравностойна битка, без до-
статъчна подкрепа от обществото, все едно че беше
само наша. А накрая бяхме предадени отвътре.

Политиките на дълбоки и радикални реформи, на
разбиване на задкулисието могат да бъдат отсто-
явани само ако имат зад гърба си голямото доверие
на българското общество! В противен случай опит-
ваш - нямаш достатъчно сила и реализиране.

Поуката от всичко това е, че БСП трябва да
участва във властта само когато има ясен, убеди-
телен мандат от избирателите. Коалиционната фор-

мула за участие в управлението следва да бъде
сериозно преосмислена и одобрена от партията,
както и скрепена с ясни гаранции за изпълнението
на програмата на БСП. Оттук нататък трябва да е
ясно за всички - БСП ще влезе във властта и
управлението, ако получи достатъчно категорична и
ясна подкрепа за политиките си.

БСП трябва да покаже вътрешното си пречист-
ване и единение, но не без принцип, не като сделка
за влияние и разпределяне на постове, а за да бъде
инструмент на промяната в ръцете на всички бълга-
ри. Добре е да се знае и да се осъзнае, управле-
нието бе прекратено, защото поставихме условия на
нашите партньори, поискахме ясни политически
правила и формат, ясно разпределение на права и
отговорности. Необходимо беше да свършим рабо-
тата, с която се натоварихме. Натрупаните през
месеците деформации и напрежение трябваше да
бъдат коригирани и изчистени, за да имаме смисъл
от участие в управлението, да можем да гледаме
хората в очите и да излезем с чест от мандата и
с перспектива за БСП.

Поставянето на времеви хоризонт на Кабинета по
същество сложи край на правителството. Стига сме
се заблуждавали. Предложих избори през юли не за
да стресирам партията или обществото, а за да не
тласнем страната в криза и политическо безвремие.
И знаете, че всички политически сили, начело с
ГЕРБ и с ДПС, отказаха такава опция. Всички
видяхте какво последва във времето на неопреде-
леност - отиващо си правителство и нефункциони-
ращо нормално Народно събрание.

Говорихме за напрежението в банковия сектор -
то възникна неочаквано. Оказва се, че държавата
не е достатъчно подготвена за такова изпитание -
организирано, инспирирано и режисирано. То беше
съзнателно използвано, за да се предизвика изку-
ствена финансова и политическа криза, която да
срине държавата, реалната икономика и спестява-
нията на хората. И вината трябваше да бъде сто-
варена върху БСП. Този сценарий беше в реализа-
ция, в действие. От политически лидери, които
публично внушаваха, че държавата е във фалит, че
се срива, които стояха зад идеята за банкова
ваканция, с всички произтичащи последици, а
всъщност тайничко потриваха ръце с надеждата това
да увеличи изборния им резултат наесен. Нещо
повече, планът беше България да бъде поставена
под външен протекторат на Международния валутен
фонд, който да определя всички наши политики - в
сферата на здравеопазването, финансите, пенсион-
ната реформа. Това сме го виждали вече. Както
казах, бяхме на една крачка от реализацията на
този сценарий.

Като лидер на партията не можех да позволя
всички политически сили да се обединят в коалиция
на безотговорността, късогледството и националното
предателство! И смятам, че по време на политиче-
ските консултации ролята на БСП и на нашите
представители беше решаваща, ключова за вземане
на правилните позиции, на решения от страна на
българската държава и политическите сили в инте-
рес на хората и на страната.

Сега от БСП зависи проекцията на следващото
българско правителство и  трябва да имаме ясното
съзнание за нашата отговорност и за възможностите
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Информационен бюлетин на НС на

пред БСП. Ако излезем оттук обединени, загърбили
враждите помежду си, давайки шанс на едно ново
лице да поведе партията към победа на изборите,

БЪЛГАРИЯ ЩЕ МОЖЕ ДА ИЗБИРА.

Иначе ние дружно ще дадем път на хаоса, реваншизма,
авторитаризма, разчистването на лични сметки - всичко
това, което гледахме 4 години по-рано, само че
умножено на квадрат или на куб.

Ще Ви дам един пример. Една година ГЕРБ се
намират в опозиция. Излезли ли са поне веднъж сами
срещу себе си, срещу свои некадърни министри,
носещи отговорност? Ние и на власт, и в опозиция се
занимаваме основно със себе си! Докато са такива
отношенията, докато това е 50% от енергията на
работата на партията на местно и на национално ниво,
какви избори ще печелим?! Кой председател, кое
ръководство ще печели избори, ако постоянно отвътре
върви вътрешен „приятелски огън“? Кого ще убедим?
Хайде, бъдете реалисти и да бъдем отговорни пред
партията.

Искам още веднъж да кажа - това мое предложение
за заседание на конгреса, тези две точки имат смисъл
само ако следващите седмици не се превърнат в процес
на безпринципно договаряне, търговия със съвсем
различни цели от това БСП да излезе обединена, но
на ясна принципна основа, с ясна алтернатива, с нов
председател и ръководство. И тази отговорност трябва
да я поеме цялата партия и всеки един от нас. Няма
как да се скрие зад нечий гръб, който и да било.
Времето и партията ще преценяват всеки по поведе-
нието му през тези седмици на кампанията.

Добре осъзнавам, че свикването на конгрес, който
да разгледа нашите политики, нашите ангажименти и
да избере нов лидер, носи своите рискове. Мнозинст-
вото от Вас, знам, ми имат доверие, защото знаят,
че за мен БСП е кауза! Искам да благодаря на всеки
в Националния съвет на БСП, на конгреса, на партията
- и активисти, и членове на ръководства, и редови
членове, които са ме подкрепяли, които ме подкрепят
и днес! Тази подкрепа ми дава сили. Никога няма да
я забравя. Заедно ще продължим напред.

Искам да кажа, че не бягам и няма да бягам от
моята отговорност. Като председател на Коалиция за
България ще продължа да работя за единството,
развитието и укрепването на левицата. Тя също се
нуждае от промени, вливане на нов смисъл и съдържа-
ние. И смятам, че и позицията ми на президент на
Партията на европейските социалисти ми дава до-
статъчно авторитет и основание за това.

На предишния пленум получих мандат от Национал-
ния съвет на БСП да предложа промени в Изпълни-
телното бюро, в Националния предизборен щаб. Смя-
там, че развитието на политическата ситуация в стра-
ната, процесите в БСП през последните седмици
налагат по-решителни и радикални действия, за да
излезем от тази сложна ситуация с перспектива за
партията. Промени в Бюрото няма да решат проблема
с нашето единодействие в кампанията. Смятам, че
председателят на Националния предизборен щаб трябва
да бъде избран незабавно след конгреса. Затова
предлагам Националния съвет на БСП да вземе реше-
ние да свика заседание на конгреса на партията на

27 юли 2014 г.
Смятам също, че трябва да помоля за подкрепа

за промени в Изпълнителното бюро, които не са
цялостни, голяма част от тях са наложителни и
естествени. Знаете, че Вероника Делибалтова е
новият лидер на Младежкото обединение и е редно
тя да заеме своето място в Изпълнителното бюро.
Имаме нов председател на Градския съвет на БСП,
който участва в заседанията, но не е формално член
на Изпълнителното бюро. Искам да предложа той,
Калоян Паргов, да заеме мястото на Анна Янева,
която беше председател на Градския съвет на БСП
- София преди това. Атанас Мерджанов е избран за
председател на парламентарната група. Предлагам
той да стане член на Изпълнителното бюро, за да
имаме и в следващите седмици много тясно взаимо-
действие между Изпълнителното бюро и парламентар-
ната група във всички сложни процеси. Също така
предлагам да изберем Драгомир Стойнев за зам.-
председател на Националния съвет на БСП. Знаете,
Драго Стойнев не е само  министър в това прави-
телство, един от най-активните социално, но и един
от перспективните политици в БСП, една от силните
фигури на младото поколение. Вярвам, че това ще
бъде добър знак към партията в този момент.

След всичко казано в последните седмици и днес
знам, че има опасност да изпуснем духа на личните
амбиции, сметки и вражди от бутилката. И знам, че
много хора и в Националния съвет на БСП, и в партията
се притесняват от това. Нашата обща отговорност като
ръководство на партията, на всички делегати на кон-
греса и на актива е да избегнем това и да превърнем
нашия предстоящ партиен форум в политическа плат-
форма за обновление и консолидация на БСП. Нека
конгресът да бъде събитието, от което да започне
връщането на вярата на нашите симпатизанти и на
множеството българи, че в страната ни е възможна
сериозна, отговорна социална политика и алтернатива!

Да живее България! (Продължителни, бурни ръко-
пляскания.)
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По четвърта точка от дневния
ред Сергей Станишев подчерта,
че за втори път след заседанието
на 10 юни т.г. Националният съвет
на БСП обсъжда политическата
оценка за участието на БСП в
управлението на страната и за
работата на правителството (виж
с.9-10). Той посочи, че оценката е
резултатат от задълбочена диску-
сия,  в която взеха участие чле-
нове на съветите и комисиите на
НС на БСП и много други специ-
алисти. Това даде възможност
внимателно да бъдат прецизирани
оценките и за постиженията, и за
слабостите в управлението, и за
крайния ефект. Изключително е
важно тази оценка, независимо от
много късата дистанция във време-
то, да бъде максимално обективна
политически - от една страна, да
отдадем заслуженото и на експер-
тите в правителството, и на нашите
инициативи, подчертавайки полити-
ката и ролята на БСП в тази една
година, и наред с това този доку-
мент да бъде политически инстру-
мент на БСП за предстоящата ни
предизборна кампания. Мисля, че в

него се дава политически обектив-
на, достатъчно точна и перспектив-
на за партията оценка за участи-
ето на БСП в управлението на
страната и за работата на прави-
телството. След изказванията на:
Янаки Стоилов, Атанас Зафиров,
Мирослав Попов, Захари Захариев
и Николай Григоров НС на БСП
прие следното

РЕШЕНИЕ
НА НС НА БСП ОТ 5 ЮЛИ
2014 г.

1. Приема оценката за участи-
ето на БСП в управлението на
страната и работата на правител-
ството с направените корекции.

2. Възлага на ръководството
на парламентарната група до
края на дейността на 42-рото
Народно събрание да отстоява
законодателните приоритети на
Коалиция за България, но да не
допуска провеждане на негови
заседания, на които могат да се
приемат неблагоприятни или зле-
поставящи страната и БСП зако-
ни и решения.

Калин Първанов, Калоян Паргов,
Корнелия Нинова, Кристиан Ви-
генин, Лиляна Канева, Рабие
Кьосева, Румен Овчаров, Руси
Статков, Светла Бъчварова,
Чавдар Георгиев, Юрий Асланов,
Юрий Борисов, Явор Куюмджиев,
Янаки Стоилов.

2. Утвърждава работна група
за организационно-техническа
подготовка на заседанието на 48-
ия конгрес на БСП:

Димитър Дъбов – ръководи-
тел, Евгений Узунов, Катя Ни-
колова, Антон Кутев, Емил
Костадинов, Цонка Василева,
Динко Желев, Младен Костов,
Цветанка Георгиева, Емил Бе-
хар, Любомир Георгиев.

РЕШЕНИЕ
НА НС НА БСП ОТ 5 ЮЛИ

2014 г.
ЗА ПРОМЯНА В СЪСТАВА НА

ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА
НС НА БСП

Със 132 гласа „за“, без „про-
тив“ и един „въздържал се“ при
явно гласуване Националният
съвет на БСП реши:

1. Увеличава числения състав
на ИБ на НС на БСП от 24 на
25 членове.

1. Освобождава като членове
на Изпълнителното бюро на НС
на БСП Анна Янева и Явор
Гечев.

2. Избира за зам.-председател
Драгомир Стойнев и за членове
на Изпълнителното бюро: Атанас
Мерджанов, Вероника Делибал-
това и Калоян Паргов.

От стр. 2
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Информационен бюлетин на НС на

ПОЛИТИЧЕСКА ОЦЕНКА
ЗА УЧАСТИЕТО НА БСП

В УПРАВЛЕНИЕТО НА СТРАНАТА
И ЗА РАБОТАТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО

Националният съвет на БСП смята, че:
Правителство с подкрепата на БСП и ДПС след

парламентарните избори през 2013 г. се формира на
основа на изборните резултати. То се създаде, за да
не се повтори  авторитарното дясно управление на
ГЕРБ, което замрази социалните разходи.

Поради липса на мнозинство БСП и ДПС - съот-
ветно като втора и трета политическа сила, както и
поради различния идейно-политически профил на двете
партии, излъчиха  политико-експертно правителство
начело с Пламен Орешарски. В своята програма
правителството - изцяло или отчасти - включи пове-
чето от обявените от БСП предизборни ангажименти.

В рамките на 42-рото Народно събрание се подобри
диалогът между правителството и парламента, пови-
шиха се откритостта и отчетността на изпълнителната
власт чрез периодичните отчети за дейността на
правителството и въведения допълнителен контрол.

Подкрепата за първоначалния избор на председател
на ДАНС беше тежка политическа грешка, която
силно накърни доверието към правителството и към
БСП.

В продължение на месеци правителството и парла-
ментът работеха в неимоверно тежки политически
условия - без парламентарно мнозинство, при
продължителни протести през  лятото и есента на 2013
г., парламентарен бойкот от страна на ГЕРБ, бежанска
вълна, кризата в Украйна, временно спиране на
средства по европейски програми, а напоследък и
сътресения в банковата система. Опозицията в лицето
на ГЕРБ се изяви като деструктивен фактор, чиято
главна задача бе с всички политически, организаци-
онни и процедурни средства да препятства работата
на управляващите.

В управлението на страната - чрез правителството
и парламента - особено в първите месеци на мандата
и до края на 2013 г. бяха предприети множество
необходими управленски решения и действия.

Спря се полицейщината. Приеха се социални и
стабилизационни мерки. Увеличени бяха редица соци-
ални плащания - в подкрепа на майчинството и
отглеждането на деца и др. Преустанови се покачва-
нето на цените на електроенергията. Въведоха се нови
правила за банковите кредити в интерес на потреби-
телите. Започнаха действия за ограничаване на мо-
нополите в полза на гражданите и на българските
производители.

Правителството запази финансовата стабилност на
страната. То допринесе за подобряване на бизнес
климата, включително чрез изплащане на просрочени
задължения към фирмите и възстановяване на ДДС.
Промени в правилата за обществените поръчки водят
към повишаване на тяхната прозрачност, към осигу-
ряване на по-широк достъп на малките фирми до тях
и др. Вече сме в началото на процес на икономическо
възстановяване и растеж. За първи път се приложиха
нови политики като Публичната инвестиционна програ-
ма „Растеж и развитие на регионите“.

Правителството ускори използването на европей-
ските фондове, въпреки наследените от предишното
управление проблеми. Правителството подготви проек-
та на Споразумение за партньорство между България
и Европейската комисия и новите оперативни програ-
ми за следващия програмен период.

Правителството се справи успешно с проблемите,
предизвикани от бежанската вълна от района на
Близкия изток.

Представители на БСП и правителството изиграха
решаваща роля за предотвратяване на срив на бан-
ковата система през последните седмици, предизви-
кан от  корпоративен и политически натиск. Така не
се допусна страната да бъде поставена под външен
финансово-икономически контрол. Правителството га-
рантира спестяванията на гражданите и средствата на
фирмите. Вследствие на предприетите мерки кризата
е овладяна и се надяваме бързо да се преодолеят
нейните последици.

В управлението бяха постигнати определени резул-
тати, редица от които трябва да бъдат затвърдени и
продължени. Но само частично бяха разкрити наслед-
ството и злоупотребите на предишното управление.
Въпреки положените усилия и подобренията в соци-
алната и други области, не се достигна до реализация
на обявения от БСП курс на цялостна радикална
промяна.  Държавата не стана достатъчно силна, за
да респектира и да осигури справедливост. Тя не се
превърна в активен собственик и инвеститор.

Партиите, подкрепящи правителството, допуснаха
след приемането на бюджета, през 2014 г. активността
на правителството да намалее. В същото време важни,
отличителни за политиката на БСП задачи, не бяха
възприети или последователно провеждани. Не се
решиха по-амбициозни задачи като: реални стъпки за
реиндустриализация; значителна промяна в политиката
за подпомагане на земеделските производители; ре-
ализация на намерението за насочване на образова-
нието към икономическото и социалното развитие на
страната; за повишаване на ефективността на разхо-
дите в здравеопазването и за неговата социална
ориентация и др.

Вече е ясно, че минимални и частични подобрения,
без да се даде привлекателна перспектива и да се
промени политиката от последните десетилетия, не
могат да постигнат високо доверие и да спечелят
масова подкрепа.

Публичното присъствие на участниците в управле-
нието беше недостатъчно и невинаги убедително.

През последните месеци несъразмерно се засили
влиянието на ДПС върху управлението - в политическо
и кадрово отношение, включително влиянието на
корпоративни фактори. Установените политически
механизми за приемане и контрол на решенията
между политическите партньори не бяха прилагани
коректно и последователно. Поради това БСП не
получи признание от голяма част от своите привърже-
ници и от мнозинството граждани като мандатоноси-
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тел. Въпреки това тя продължи да носи почти цялата
отговорност за резултатите от управлението на стра-
ната.

Правителството нямаше необходимата подкрепа и
не успя да издържи на силния външен натиск при
отстояване на важни национални интереси, особено
по отношение на обявени големи енергийни проекти,
реализиращи геостратегически предимства на стра-
ната.

Влиянието и прегрупирането на силни корпоративни
интереси също съкратиха живота на правителството.
Тежката загуба на БСП в изборите за Европейски
парламент, нежеланието на ДПС да се премине към
по-ясна политическа ангажираност на правителството
и публичното поведение на ДПС изчерпаха политиче-
ския ресурс на сегашното управление.

Като отчитаме резултатите от двукратното партнь-
орство с ДПС в управлението на страната, правим
извода, че всякакво бъдещо участие на БСП във
властта следва да се основава изцяло на поетите към
избирателите ангажименти и на публично оповестени
условия за нейното упражняване.

Въпреки това управлението бе необходимо за
страната. То постигна полезни резултати, но вече не

разполага с необходимата политическа и обществена
подкрепа.

БСП не прехвърля върху правителството собстве-
ните си слабости, колебания и грешки. Ние разбираме
нашата отговорност както за постигнатото, така и за
непостигнатото от управлението. Поуките ни не само
от сегашното управление са важна, неотменна пред-
поставка, за да възстановим и повишим доверието
към БСП.

В създадената ситуация и след проведените кон-
султации между политическите сили са определени
стъпките за предсрочни парламентарни избори. Сега
на дневен ред е не само въпросът как завършваме
управлението, а с какво и как отиваме към следва-
щите избори.

В предстоящите избори БСП ще се стреми към
постигане на максимален резултат чрез отстояване на
позициите на левицата и националните интереси. За
целта ще предложим кандидати, които достоверно
могат да представляват и реализират такава политика.

(Приета с Решение на НС на БСП
от 5 юли 2014 г.)
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СОЦИАЛНА АЛТЕРНАТИВА ЗА ЕВРОПА

От печат излезе сборникът "Социална алтернатива за
Европа". В него задълбочено се обсъждат предизвикател-
ствата пред съвременното европейско ляво и проблемите,
притискащи Стария континент вече четвърт век. Повече от
три десетилетия Европа живее под сянката на неолибе-
ралния модел. След неолибералната офанзива от средата
на 70-те години на миналия век, след краха на държавния
социализъм през 1989 г. социалната алтернатива в Европа
премина за продължително време в отбранителна пози-
ция. Въпреки очакванията, тази ситуация не се промени
съществено и след шестте години на остра финансова и
икономическа криза. Резултатът е рязко засилване на
социалното неравенство в европейските общества и връща-
не към социалнополитическата поляризация. Европейски-
ят проект изисква своето ново преосмисляне, а много
аргументи говорят за необходимостта от дълбоки промени
в начина, по който той функционира. Все по-остро възник-
ва въпросът: в такава Европа ли искаме да живеем, или
е време за промяна на посоката към една по-справедлива,
социално отговорна, а оттам и по-ефективна Европа?

Търсенето на отговор на този кардинален въпрос води
през последните години до интензивни общоевропейски
програмни дебати сред представителите на социалното
мислене и действие в Европа. Целта е разработване на
модерна социалдемократическа визия за отделните обще-
ства и за Европа като цяло. Проектът "Социалната
алтернатива за Европа", иницииран и реализиран от
фондациите "Солидарно общество" и "Фридрих Еберт", си
поставя за цел не просто да приближи тази дискусия към
България, където досегашното ? развитие и резултати
наистина не са добре познати, но и да създаде платформа
за обсъждане на възможни решения на най-важните
въпроси на икономическото, социалното и политическото
развитие на Европейския съюз и на България като негов
член.

В сборника са отразени резултатите от началния етап
на проекта. Изданието се състои от две самостоятелни
части, в които са представени позициите на политици,
социални партньори, изследователи, както и аналитични
разработки на основните проблеми, стоящи пред Европей-
ския съюз и неговите страни-членки в навечерието на
изборите за Европейски парламент през май 2014 г.

Първата част на изданието представя доклади, изказ-
вания и дискусии, направени на представителната "кръгла
маса" по темата на проекта, проведена на 28 март 2014
г. в София. В нея участват както водещи политици, мини-
стри, депутати в Европейския парламент и в Народното
събрание, така и представители на социалните партньори
и изтъкнати български учени.

Още при откриване на "кръглата маса" председателят
на Фондация "Солидарно общество" Евгений Кандиларов
изтъкна основната задача пред левицата - да работи за
отхвърляне на неолибералния модел и за нова посока на
развитие на Европа. Регине Шуберт, ръководител на
Представителството на фондация "Фридрих Еберт" в Со-
фия, също изтъква нуждата от социална алтернатива за
Европа. Тя подчертава, че консервативните партии в ЕС
в продължение на години търсят отговор на икономиче-
ския регрес чрез бюджетни ограничения. Резултатите на
тази политика за България са липса на инвестиции, спад
на покупателната способност на населението, масова
безработица, особено за младите хора, социално изключ-
ване на големи групи. В тази ситуация се откроява нуждата

от нова социална политика за Европа. Солидарността
между държавите членки и между гражданите трябва
отново да придобие значение, за да могат хората да
повярват в европейския проект.

В първия панел на конференцията са изказванията на
Сергей Станишев, председател на БСП и президент на
ПЕС, Кристиан Вигенин, министър на външните работи на
Р България, Драгомир Стойнев, министър на икономиката
и енергетиката, Илияна Йотова, член на Европейския
парламент.

Сергей Станишев акцентира върху няколко проблема.
В навечерието на европейските избори много хора не
разбират тяхната важност и значение за бъдещото раз-
витие и на Европа, и на България. Европейският проект
не вдъхновява огромна част от гражданите. От 2009 година
насам, в условията на финансова, икономическа, социална
и политическа криза все повече се налага политика на
съкращаване на публичните разходи и на ограничаване
на ролята на държавата. Това е основната характеристика
на политиката, която се води през последните четири
години и в България. През тези години европейските
социалисти правят всичко възможно да реализират някол-
ко свои инициативи. Някои от тях вече се превръщат в
реалност. Това са данъкът върху финансовите транзакции
и програмите за младежка заетост. Европейските социа-
листи успяват да наложат на европейските институции
необходимостта от решения, за да бъдат реализирани
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тези политики. Европейските и българските социалисти
имат ясна воля за нова Европа. Гражданите на Европа
днес имат избор между две алтернативи - едната е ста-
туквото, ЕНП, другата е промяната - ПЕС. Европейските
социалисти ясно са очертали промените, които са необ-
ходими, както и тяхната реализация. Ние имаме амбицията
социалният модел да започне да се възстановява и в
България. Ще се борим за повече демократичност и
прозрачност и в европейските, и в българските институции.
Трябва да се върнат смисълът и съдържанието на диску-
сията за Европа и за хората. Гражданите трябва да са
наясно какво точно предстои да избират и да имат сво-
бодата да направят своя избор.

Кристиан Вигенин в своето изказване изтъква разоча-
рованието на гражданите и отслабването на вярата им в
ЕС. Въпреки че Лисабонският договор създава добри
предпоставки за развитие на една истинска представител-
на демокрация, европейските граждани все още имат
ограничено участие в това, което се случва на наднаци-
онално ниво. Затова е необходимо да се опрости процесът
на вземане на решения в ЕС, той да стане прозрачен и
да мотивира гражданско участие. Важно е и в България
да се осъзнаят ползите от присъединяване към ЕС. Ми-
нистър Вигенин посочва и някои цифри, които ясно илю-
стрират тези ползи - 60% от общия ни стокообмен е със
страните на ЕС, 80% от българската селскостопанска
продукция се реализира на пазара на ЕС, 65% от публич-
ните инвестиции са със средства от европейските фондове.
Тези ползи обаче не са известни на голяма част от
българските граждани. Затова дебатът би допринесъл за
по-голямата ангажираност на българите към европейския
проект. Когато се говори за социалната алтернатива в
Европа, подчертава К. Вигенин, е важно да се отчитат
проблемите, които тревожат българските граждани. Най-
големият е нарастването на социалните неравенства.
Специално внимание се отделя на проблема за младеж-
ката безработица, която обхваща около 60 000 млади
хора. Несъмнено огромен потенциал за повишаване на
растежа и заетостта имат дългосрочните инвестиции в
образованието, научните изследвания и иновации. Евро-
пейската програма "Хоризонт 2020" създава рамкови ус-
ловия в тази сфера. На нейна база са формирани и
четирите основни стратегически приоритета на България
за финансиране през програмния период 2014 - 2020 г.
През следващите седем години ние ще разполагаме и с
около 15 милиарда евро за седем оперативни програми.
Всичко това очертава огромната полза от разясняване на
конкретните резултати от присъединяването ни към ЕС.
Налага се и изводът, че политиците са длъжни да намерят
най-добрите решения по пътя към една по-демократична
Европа, гарантираща растеж, работни места и социална
кохезия.

Драгомир Стойнев подчертава, че всеки европейски
гражданин желае нов импулс, нова енергия за Европа,
защото днес става все по-ясно, че европейската индуст-
риална политика е провал; европейската енергийна поли-
тика е провал; социалната политика на Европа е провал.
Затова левицата трябва да промени Европа и да тръгне
към решаване на проблемите, създадени от десницата.
Новите цели до 2030 година, които се предлагат в момен-
та, не отговарят на перспективите на европейската инду-
стрия. Много правителства вече са заявили, че трябва да
се ревизират. Това е поредното доказателство, че в Ев-
ропа се води хаотична политика, която европейските
социалисти не могат да подкрепят. Тази политика на
десницата има и местни измерения. Например в сферата
на енергийната и социалната политика ГЕРБ създаде
модел, който сега се опитваме да променим. Др. Стойнев
изтъква, че най-големият бум на безработицата е по време
на това дясно управление. Важното е хората да разберат,
че лявата политика и реиндустриализацията наистина
имат ефект. В България започваме да работим за индус-

трия, базирана на нови технологии, на иновации и на
енергийна ефективност. Друго направление на нашите
усилия е развитието на научноизследователската и раз-
войната дейност. По време на предишното управление
"Национален инвестиционен фонд" бе нула лева, сега е
20 милиона лева. Това не е достатъчно, но показва, че
правителството се стреми да заделя средства за подкрепа
на бизнес средата. Затова започнахме да намаляваме
регистрационните разрешителни режими. Но се натъкваме
на факта, че много от тях идват от Европа. Затова промя-
ната в Европа е наложителна, подчертава министър Стой-
нев. На хората е необходима нова лява Европа, насочена
към индустрията, към работните места, към образованието
и най-вече към новите технологии.

Българският представител в Европейския парламент
Илияна Йотова е по-прагматична в своето изказване. Тя
дава фрапиращи примери от работата си в Комисията по
социална политика в ЕП. Много добри идеи на социали-
стите не могат да минат на гласуване, тъй като предста-
вителите на ЕНП са със сто души повече. Тя посочва и
примери, когато идеята на социалистите и демократите се
е наложила. Такъв е случаят с младежката гаранция.
Когато тази идея тръгва, мнозина социалисти са се съмня-
вали, че тя ще бъде прокарана на гласуване. Но днес тя
вече е реалност във всички 28 държави. В България 7000
млади хора са получили работно място благодарение на
тази политика. Тя работи добре и в Австрия, и в Люксем-
бург. Друга успешна идея, наложена от социалистите и
демократите в ЕП, е свързана със създаването на фонд
за изхранване на бездомните хора и на бездомните деца.
Но има и отрицателни примери. Един от тях е отхвърлянето
на искането за 20 седмици платено майчинство. Три
години тази директива стои блокирана. Затова искаме
промяна на посоката на развитие на Европа, заключава
г-жа Йотова.

Във втория панел на "кръглата маса" са представени
доклади, ориентирани към основните сфери, в които днес
се водят дебатите между привържениците на "социалния"
и на "неолибералния" модел на развитие на Европейския
съюз и на неговите страни-членки - социалния въпрос в
съвременните му измерения; икономическата парадигма;
демократичното предизвикателство.

Антоний Тодоров показва един общ поглед върху
състоянието на социалистическата левица след неолибе-
ралната епоха. Днешната криза не е класическа циклична
криза, нито просто криза на капитализма или на демокра-
цията. Подкопават се основите на обществото, под заплаха
е социалното. Левицата днес е загубила доверието на
много от "обикновените хора", превърнала се е в помири-
тел на корпоративния капитал и работещите. Това не може
да е нейната роля, тя трябва да се завърне по-убедително
към истинската си роля на защитник на онеправданите
(работници или пенсионери, безработни, ниско платени
младежи, дребни стопани или средни производители,
дискриминирани сексуални общности и етнически малцин-
ства).

В доклада си Георги Пирински, заместник-председател
на БСП и програмен директор на фондация "Солидарно
общество", вижда като най-важен въпроса за смяната на
икономическата парадигма в Европа. Той изтъква много
фрапиращи данни, които илюстрират резултатите от нео-
либералния модел. Вместо кризата обективно да бъде
определена като платежна и дългова криза на частния
финансов сектор, подчертава Г. Пирински, неолиберално-
то мнозинство я представя като криза на публичните
финанси, причинена от мнимото разточителство на со-
циалните държави. Данните за засегнатите страни за 2007
и 2013 г. обаче категорично показват, че в началото на
кризата техните публични дългове са били  значително по-
ниски от нивата шест години по-късно. От януари 2011 г.
влиза в сила новото европейско законодателство на за-
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силено икономическо управление. Зад привидно техно-
кратичната форма на това законодателство, всъщност чрез
Комисията, е въведена нова, крайна икономическа и со-
циална стратегия, отново основана на неолибералната
парадигма. По този начин политиката, провеждана от
Комисията, остава подчинена на същата политика на
драстични  бюджетни лишения и по-нататъшно отслабване
на законодателството, защитаващо правото на труд и на
колективно договаряне.

По-нататък Г. Пирински подчертава, че вместо парадиг-
мата на неолибералния икономически ред, днес европей-
ските социалисти предлагат обновената парадигма на
социалната пазарна икономика. Необходимо е най-сери-
озно и задълбочено обсъждане на базисните постулати на
днешната икономическа политика чрез публична диску-
сия, решително освободена от емоционални изблици и
екстремно поведение. Изисква се ново качество на диа-
лога между социалните партньори, в резултат на който да
бъде съгласуван работещият баланс между предложени-
ята на синдикатите за ускорен ръст на доходите и приори-
тетите на работодателите за стабилни и стимулиращи
успешното предприемачество условия; баланс, който
несъмнено би стимулирал и динамична кредитна експан-
зия от страна на банките.

Добрин Канев тръгва от тезата, че социалната алтер-
натива включва като своя интегрална част и демократи-
зацията на ЕС. В доклада се разглеждат новите измерения
на "дефицита" на демокрация, отчетност и легитимност на
Европейския съюз, възникнали в хода на опитите за ре-
шаване на финансовата и икономическата криза. Той
извършва анализа си на две равнища - в рамките на самия
Европейски съюз като наднационална общност и специ-
фична политическа система, и в отделните държави-член-
ки. На първото равнище се показва как реализираните в
хода на кризата политики на практика засилват дефицита
на демократичност и отчетност, доколкото заобикалят
Европейския парламент, а в много случаи и националните
парламенти. На второто равнище - на националните държа-
ви, също се очертават сериозни проблеми за качеството
на демокрацията в някои страни-членки, което също носи
риск от ерозиране на демократичните основи на ЕС. В
доклада са представени идеи, развити и от известни учени
като Юрген Хабермас, и в програмните документи на
европейските социалисти, които се отнасят както до ди-
агнозата за влошаване на демократичното качество и на
двете нива, така и до предлаганите решения на пробле-
мите.

След тематичните доклади са представени и изказва-
нията на председателя на Икономическия и социален
съвет проф. Лалко Дулевски, на ръководни представители
на социалните партньори - Иван Кокалов, вицепрезидент
на КНСБ, Васил Велев и Милена Ангелова, председател
и главен секретар на Асоциацията на индустриалния
капитал.

Лалко Дулевски посочва, че още в Лисабонската стра-
тегия е поставен на дневен ред въпросът за социалната
алтернатива за Европа. Безспорно е, че тя и сега е без
алтернатива, подчертава Л. Дулевски. Защото днес про-
блемите на безработицата, на достъпа до социална сигур-
ност стават взривоопасни.  Те могат да разрушат устоите
на демокрацията не само в отделната държава, но и в
целия ЕС. Вместо да разрешава тези проблеми, Европа
върви в друга посока, което не е благоприятно за соли-
дарността и за единството на ЕС. Сега Европа се движи
на две скорости. Вместо да има социално сближаване, ние
наблюдаваме създаване на единен банков съюз. Но тава
е само едната посока на сближаване и тя може да доведе
до още по-голямо разтваряне на ножицата между бедни
и богати страни. Това струва на Европа 42 милиона
безработни и обезкуражени хора, а на България - 420
хиляди. Тяхното активно включване има своята цена, която
след 10 години ние едва ли ще можем да платим. Днес

в Европа няма механизъм, който да съгласува социалната
политика. Единственият инструмент, който се използва, е
стратегия "Европа 2020". Заключението на Л. Дулевски е
свързано с очертаване на необходимостта Европа да
премине от две скорости на два двигателя. Единият е т.
нар. наукоемка икономика. Очевидно трябва и втори дви-
гател, който е приобщаващ и който води до по-голямо
сближаване.

Иван Кокалов изтъква, че за синдикатите няма съмне-
ние, че Европа и България се нуждаят от нова алтерна-
тива. Днес говоренето за Европа трябва да се пречупи
през българските реалности. Синдикатите имат своя ме-
морандум и в срещите си с кандидатите за български
представители в ЕС ще го отстояват. За КНСБ е ясно, че
е необходим друг модел. Но въпросът е как ще се стигне
до него. Обикновено се говори в макроикономически план,
на европейско равнище. Изводът, който предлагат синди-
катите, е да се слезе и на равнище национални политики.
За България представителите на КНСБ са убедени, че
трябва да има производство, но трябва да има и справед-
ливо разпределение. Хората искат заетост, добри доходи,
действащи социалноосигурителни системи, достъпно об-
разование. И бизнесът трябва активно да насърчава това.
В макроикономически план синдикатите защитават възмож-
ността за по-голяма свобода на националните правител-
ства да решават кои са проблемите, които не бива да
бъдат детерминирани отгоре. В тази връзка Ив. Кокалов
отстоява необходимостта да се засилят комуникациите
между социалните партньори, защото обществото трябва
да е я наясно какви каузи защитава всеки от тях.

Васил Велев и Милена Ангелова представят доклад от
името на Асоциацията на индустриалния капитал, в който
поставят въпроса какви икономически решения предпола-
га социалната алтернатива за България. Според тях тя е
възможна, но ще бъде устойчива само ако усилията за
постигане на действена социална политика се насочат към
спазване на принципите на солидарността и осигуряване
на правов ред и спазване на единни правила. Политиките
трябва да са насочат към осигуряване на устойчив растеж
и заетост, т.е. към развитие на производствения сектор,
към гарантиране на предвидима социална и икономическа
среда и към ефективно инвестиране на публичните сред-
ства, без това да води до увеличаване на дела на пре-
разпределение на БВП през държавния бюджет. Авторите
на доклада смятат, че рестриктивната фискална политика,
прилагана като средство за преодоляване на финансовата
и икономическата криза, е довела до ръст на безработи-
цата и до повишени очаквания към системите за социална
закрила в Европа. Именно това постави под въпрос основ-
ните правила и постулати на социално-икономическото
развитие. Изграждането на един нов европейски ред
трябва да се извърши изключително внимателно и прециз-
но, тъй като се наблюдават сериозни рискове от дефор-
мации на обществените отношения и икономическите
дисбаланси.

В доклада се обосновава необходимостта да се про-
менят приоритетите в ЕС и в България - индустрията и
производството трябва да бъдат изведени като първи
приоритет и да са системно подкрепяни чрез адекватна
политика, която да бъде насочена към насърчаване на
производствения сектор и на промишлеността, а не на
финансовия сектор и услугите.

Във втората част на сборника са включени аналитични
разработки, в които се изследват позициите на европей-
ските социалисти и на другите европейски партии по
ключови въпроси на развитието на Съюза, като специално
внимание е обърнато на социалнополитическите пробле-
ми, които са в ядрото на една възможна социална алтер-
натива за Европа.

Лиляна Канева проследява процеса на обновление на
основните ценности и принципи на социалдемокрацията.
Позовава се на анализа на кризата, която преживява
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социалдемокрацията през последните години. Това е идей-
на криза, която е свързана с невъзможността да се про-
тивостои на господстващия неолиберален модел. Кризата
е и програмна, тъй като партиите не са в състояние да
свържат на програмно равнище икономически растеж,
сигурност и социална справедливост. Тя има и организаци-
онен характер, който демонстрира загубата на доверие в
социалдемократическата политика. Културните измерения
на кризата отразяват факта, че социалдемокрацията вече
не е в състояние да формира дневния ред на обществото.
В тази ситуация най-важната задача  сега е да се изгради
ясна идентичност, чрез която да се дадат съвременни
отговори на кризата и да се противодейства на неолибе-
ралния модел. Този процес започва през 2008 г. и завършва
с приемането на два важни документа: Декларация на
принципите и Основополагаща програма. На тях се осно-
вава и манифестът на ПЕС "За една нова Европа". Пред-
ставен е и приносът на БСП в борбата за отхвърляне на
доминиращия неолиберален модел в началото на XXI век.

Живко Минков разглежда основните социалнополити-
чески проблеми в Европа и България след кризата от 2008
г. В хода на общоевропейския дебат преимуществено се
обсъждаха проблемите на фискалната и икономическата
политика, докато темата за социалната политика остана
в сянка. Именно поради това авторът си поставя за цел
да насочи вниманието към този аспект на съвременните
дебати в европейските общества. Очертава кратко и син-
тезирано динамиката и характера на социалните пробле-
ми в Европа и България, като се стреми да открои общите
и специфичните тенденции в рамките на страните членки.
Живко Минков посочва и основните характеристики и
философия на направените реформи по отношение на
социалната политика в страните от ЕС. Накрая проследява
дискусията и зародилите се в широкия политически спектър
реакции на кризата и нейните последствия през призмата
на социалната политика.

Борис Попиванов разглежда предизборните предло-
жения към избирателя на основните политически форма-
ции в Европа от "умерения" сектор на политическото
пространство - левия център, центъра и десния център.
Това са: Европейската народна партия (ЕНП), Алиансът на

СОЦИАЛНИ ИДЕИ, ДВИЖЕНИЯ И ПОЛИТИКИ
На 27 юни 2014 г. в къща-музей „Димитър Благоев“ беше

представен първият том с научни изследвания на Наци-
оналния политически институт към НС на БСП. В предста-
вянето участваха: политоложката от Софийския университет
проф. Мария Пиргова и народният представител от Коали-
ция за България, също преподавател по политология –
д-р Валери Жаблянов. Те коментираха изданието в присъ-
ствието на множество студенти и млади научни работници.

Идеята за този сборник е свързана с постоянно функ-
циониращия ежемесечен научен семинар на института,
посветен на историята и теорията на социализма, а също
и на други значими социални идеи, движения и практики.
Повече от две години насам всеки месец предимно млади
научни работници редовно се събират, за да представят,
анализират и обсъждат различни теми и проблеми, отна-
сящи се както до световната политика, така и до конкрет-
ните български реалности. Оживените дискусии показаха
силен стремеж към провеждане на свободен и осмислен
дебат по проблемите на различни социални идеи, движе-
ния, политики и практики, в дух на академизъм, аналитич-
ност и толерантност при защитаване на определени тези.
Като лектори и участници в дискусиите присъстват както
вече утвърдени в българските академични среди лично-
сти, така и млади научни работници в сферата на хума-
нитарните науки. При възможност се канят и участници от
чужбина. Организатори на семинара са сътрудниците на

либералите и демократите за Европа (АЛДЕ), Зелените и
Европейските консерватори и реформисти (ЕКР). Техните
предизборни манифести показват стремеж към укрепване
на досегашната им идеологическа линия, но със засилва-
не на социалния акцент, което вероятно се дължи на
оценката на кризата. Въпреки това "умерените" европей-
ски партии се придържат до голяма степен към реториката
и посланията си от предишни европейски избори. Те
избягват да вземат отношение и към основните проблеми
на европейското бъдеще, които посочва Партията на
европейските социалисти (ПЕС). Изтъкнато е и значени-
ето, което имат кандидатурите им за председател на
Европейската комисия за утвърждаване на техния обще-
ствен образ и политически позиции.

В своя авторски текст Александър Димитров описва
предстоящите радикални вълни, които се очаква да възник-
нат на изборите за Европейски парламент през май 2014
година. Авторът използва богата социологическа база
данни, чрез която очертава в подробности предстоящите
резултати на националисти, националпопулисти, неофа-
шисти, еврокомунисти, леви радикали и др. Анализира
обстоятелствата и причините за радикализиране на пред-
стоящите избори. Направена е типологизация на предста-
вените крайно десни партии и е профил на типичната
ляворадикална партия.

В изданието като приложение са публикувани важните
програмни и предизборни документи на Партията на европей-
ските социалисти от последните години, в които са очертани
основните насоки на развитие на Европейския съюз, предла-
гани като проект за една бъдеща Социална Европа.

"Социална алтернатива за Европа" представя пред
българските читатели резултатите от началния етап на
един дългосрочен проект. Следващите стъпки на автор-
ския екип ще се насочат към анализ на резултатите от
изборите за Европейски парламент през май 2014 г., на
състава и първите действия на новоизбраната институция
през призмата на перспективите на доизграждане на
Европейския съюз в един социален съюз.

д-р Александър Димитров

Центъра за исторически и политологически изследвания,
а водещи са преподавателят по съвременна българска
история и ръководител на Центъра за политическо обра-
зование към НПИ „Д. Благоев“ д-р Евгений Кандиларов и
младата надежда на българската политологична мисъл
д-р Борис Попиванов, също преподавател в Софийския
университет.

Постепенно сред организаторите на семинара възник-
на идеята резултатите от поредицата дискусии да не
остават затворени само в тесните рамки на отделните
тематични сбирки, а да получат и публичност чрез пуб-
ликуването им. Това е и основната цел на изданието, което
носи името на самия семинар: „СОЦИАЛНИ ИДЕИ, ДВИ-
ЖЕНИЯ И ПОЛИТИКИ“.

Така, с убеждението, че показателно за авторитета на
една научна институция е издаването на специализирано
периодично издание, което да легитимира нейната профе-
сионална общност, Националният политически институт
„Димитър Благоев“ слага началото на свое периодично
издание, което ще излиза веднъж годишно. Както сами ще
се убедите, изданието се стреми да обхване всички науч-
ноизследователски направления в работата на научните
центрове на НПИ, които са ориентирани най-общо в след-
ните основни категории: философия, политика, право, иконо-
мика, международни отношения, история, общество и култу-
ра. Характерът и духът на изданието предполагат анализите
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и интерпретациите в публикуваните изследвания да бъдат
пречупени през призмата на съвременния ляв и социално
ориентиран дискурс по съответните теми и проблеми.

В сборника ще откриете изключително интересни и
интригуващи публикации, като стремежът на издателите е
в този първи том с изследвания да се даде приоритет и
шанс на млади научни работници (докторанти, постдокто-
ранти, асистенти и млади хабилитирани преподаватели),
които да представят резултатите от своите научни трудове.

В раздела „Теория“ са разработени темите за дефини-
рането на политическа идеология, лидерството на ХХI век,
различията в лидерския стил на мъжете и жените, страте-
гията като функция на политическите партии, екологичния
хуманизъм и др. Разделът „Политика“ обхваща широка
палитра от проблеми, свързани с характеристиките на
българския политически модел и партийна система, прояв-
ленията на популизма, развитието на политическия език,
предизвикателствата пред природозащитното движение,
както и най-съвременни аспекти, свързани с пролетните и
летните протести през 2013 г.  В раздела „Общество и
икономика“ намират място изследвания, посветени на соци-
алния капитал, безработицата, пенсионното осигуряване и
икономическата сигурност. Последната част на сборника
разглежда редица въпроси, отнасящи се както до между-
народната политика, така и до мястото на България в нея.
Тук читателят може да хвърли поглед отново към съветската
перестройка, съпоставена с реформите в КНР, да се запоз-
нае с опита на британския лейбъризъм, германската соци-
алдеморация, както и със съвременните политически пре-
дизвикателства в Русия, Китай, Япония и Турция. Специално
място е отделено на външнополитическата преориентация
на България от края на Студената война и в годините на
прехода.

Сред авторите на отделните публикации са освен вече
споменатите водещи на семинара д-р Борис Попиванов и
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д-р Евгений Кандиларов, също: д-р Александър Димитров,
преподавател в УНСС и отскоро политически сътрудник в
ЦИПИ, д-р Ия Петкова, преподавател в СУ „Св. Климент
Охридски“ и наред с това отговаря за политическото обра-
зование в МО на БСП, Момчил Неков, който е сред ново-
избраните български депутати в Европейския парламент от
листата на Коалиция за България. Сред младите и перспек-
тивни автори на сборника са: доц. д-р Дарина Григорова,
специалист по история на Русия и Евразия, младите поли-
толози от НБУ д-р Живко Минков и Радосвета Кръстанова,
специалистът по регионална икономика и администрация от
УНСС д-р Николай Цонков и младият философ и културолог
от УниБИТ д-р Петър Канев. Сред докторантите, които
публикуват за първи път част от своите дисертации, са:
Веселина Любомирова, Теодор Славев и Исидора Димова
от УНСС, Атанас Стефанов, Виолета Ашикова, Боян Балев,
Пламен Владимиров, Ирина Якимова и Боряна Митева от
Софийския университет, както и Мариян Карагьозов от
Института по Балканистика при БАН. В сборника участва и
д-р Лю Фан от Института за световна история на Китайската
академия за социални науки. Най-младият автор в изданието
е Стоянка Балова от Института за социална интеграция.

Настоящото и бъдещите издания с научни изследвания
на НПИ „Димитър Благоев“ ще бъдат разпространявани
както на хартиен носител, така и в електронен вид и ще
бъдат депозирани в Националната и регионалните библи-
отеки в страната, както и във всички библиотеки на
научноизследователски институции и висши учебни заве-
дения в България, а също и в редица международни
академични центрове чрез специализирани канали за
международен библиотечен обмен.

Сборникът с изследвания на НПИ „Д. Благоев“ е подгот-
вен за печат от редакционна колегия в състав: доц. д-р Бойко
Великов, доц. д.с.н. Максим Мизов, доц. д-р Лиляна Канева,
д-р Евгений Кандиларов и д-р Борис Попиванов. Редактор
на сборника е д-р Таня Турлакова, дизайнер на корицата
е д-р Александър Димитров, а компютърната обработка и
корекции са дело на Красимира Стойкова. Това и всички
останали издания на НПИ можете да намерите на интернет
страницата на института на адрес www.npibg.com

Надяваме се всеки от вас да открие в този сборник
множество интересни идеи и теми за размисъл, които
хвърлят светлина върху съществени проблеми на нашата
съвременност.

НПИ „Димитър Благоев“
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