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ИЗБИРАТЕЛИТЕ НИ ОТРЕДИХА МЯСТОТО
НА ОПОЗИЦИЯ В ТОЗИ ПАРЛАМЕНТ
МИХАИЛ МИКОВ,
председател на Националния съвет
на Българската социалистическа партия
Най-напред по традиция искам да благодаря на всички
български граждани, които участваха в тези избори.
Защото демокрацията е преди всичко участие.
Искам да благодаря на всички, които с гласа си
подкрепиха платформата, подкрепиха политиката, която предложи на изборите БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ.
Искам да благодаря на членовете и симпатизантите на
партията, на хилядите членове на избирателни комисии, на застъпниците и на другите активисти, които
участваха в нашата кампания убедени, че политиката,
която предлагаме за България, е необходима на поголямата част от българските граждани.
Все още не е ясно колко точно политически партии
влизат в Народното събрание, но е ясно, че 43-то Народно
събрание ще бъде силно фрагментирано.
Днес много често се задава въпросът „Дали БСП
ще
в коалиция?“. Доскоро се питаше „Защо
2 БСПучаства
участва във властта?“ Избирателите ни отредиха
мястото на опозиция в този парламент. Това повелява
ние да бъдем една конструктивна и лоялна опозиция,
която ще подкрепя всички национално отговорни и
необходими на по-голямата част от българските граждани решения в законодателството.
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Прави впечатление, че на тези избори българските
14 граждани отново не дадоха активна подкрепа за политическите платформи, които им бяха представени
или за политическите партии и политиците, които
кандидатстваха за тяхната любов. Това крие много
тежки рискове пред възможностите за излизане от
кризата на недоверие в партиите, в политиката, в
институциите, в механизмите на представителната
Материалът е подготвен въз основа на встъпителното изложение и отговорите на въпросите на
журналистите по време на пресконференцията на
Коалиция БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ, проведена на
5 октомври 2014 г. в НДК.
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демокрация. С оглед на получения резултат за нас найважна и първостепенна остава задачата да бъдем
автентичните представители на „лява България“.
Ние приемаме резултата такъв, какъвто е и това дали
ще бъдем втори или трети ще зависи от гласовете и от
окончателното преброяване, но това няма по съществен
начин да промени доверието, което получихме от българските избиратели. Коректно, почтено, те гласуваха така
за нас. Това е оценка. Включително и оценка за участието
ни в предишния мандат, за отношенията ни с нашия
партньор в предишния мандат, за онези публични сигнали,
които ние сме дали към българското общество, към
българските граждани, с които до голяма степен сме
изгубили доверие от предишните предсрочни парламентарни избори през 2013 година.
Резултатът е такъв, какъвто е. За него носим
отговорност ние. Анализът за другите фактори – политически, обективни, субективни – ще си го направим.
Много пъти сме плащали цена и на тези избори също
я плащаме, но няма такава цена заради участието във
властта да измениш на тези, които са те подкрепили
с гласа си. Няма такава цена.
През последната година и няколко месеца ние участвахме отговорно в едно изключително тежко заради
парламентарната конфигурация и резултатите от предсрочните избори през 2013 година управление. Участвахме с ясното съзнание, че отсъствието на парламентарно
мнозинство е изключително тежка отговорност. В същото
време участвахме, за да можем да постигнем онези неща,
които смятаме, че са лява политика – по отношение на
възрастните хора, по отношение на майките с деца, по
отношение на младите хора, по отношение на работещите,
на минималните заплати и т.н. Може би хората са
забравили – политиката на социално размразяване беше
факт от нашето участие в управлението. Политиката на
увеличаване на минималните доходи, политиката, насочена към възрастните, към младите. Друг е въпросът, че
примерно възрастните хора, пенсионерите гласуват по
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симпатия. Точно толкова, колкото гласуват за тези, които
водят политика по отношение на доходите с уважение към
техния статус, по същия начин гласуват и вдясно. Така
че може да сме загубили от това управление, но не
смятам, че политиката, която беше провеждана в редица
сфери – балансираното развитие на регионите, друг курс
към бизнеса и отношенията „държава-бизнес“, връщане на
ДДС, спокойствие – можем да определим като неуспехи.
В крайна сметка управлението беше тежко и БСП излезе
от него със сериозни поражения.
Резултатите тази вечер ги показват. Отговорността я носим ние,
но продължаваме напред.
Аз няма как да избягам от
своята отговорност на председател на Националния съвет. Така
че не само ще поема вина, аз
нося цялата отговорност. Разбира
се, и другарите, с които сме в
Изпълнителното бюро и Националния съвет. Аз нося тази отговорност и въпросът дали ще я
поема, не стои.
Защо БСП загуби от ГЕРБ?
БСП е партия, която в годините
е губила не само от ГЕРБ, но и
от други политически партии. Била
е в тежки ситуации, но е намирала начини и сили да излезе от
тях и отново да печели доверието
на гражданите. Има редица причини, които тепърва ще анализираме. Част от тях са обективни, но има една голяма част,
които са вътрешно партийни, персонални. Едва ли сега
имаме готовност да дадем отговор на този въпрос.
Дали бихме подкрепили кабинет на ГЕРБ? Първо,
нямаме такава покана. Второ, разбирането за Народното
събрание и за мнозинствата в него като всенародна
отговорност, като всенародна политика, приключи преди
около 25 години. Сега има политическа отговорност и ясни
политики и трябва все повече да се връщаме на тази
плоскост, защото част от причините за недоверието в
политиката днес е, че политическите платформи, политическите позиции все по-често се изместват или от лични
симпатии, или от някакви други причини – не дай Боже,
от задкулисни договорености, които са голям проблем на
функционирането на демокрацията в България.
Ние сме политическа партия, която не е спечелила
изборите и няма да получим мандат. Той трябва да се
даде на партията, която получава най-голям резултат.
Освен това всеки разговор в нашата партия, включително
и по най-остри и деликатни въпроси, минава като дискусия
в нейните органи. Опитът ни от управление в такъв тип
парламентарни съюзи винаги трябва да се обуславя от
усещането на гражданите за твоята политическа последователност и за тежестта, която ти можеш да имаш в
тях. Пак казвам, ние ще подкрепяме решения, които са
национално отговорни, независимо откъде идват, включително и на партия ГЕРБ.
Победителят в изборите също не е особено щастлив
от резултата си. Казах, че „усещането за задкулисни
договорености“ е голям проблем и той тръгва и от
политиката в Народното събрание, и в общините, и в
съдебната власт. Възниква онова усещане за крайно
непублично функциониране на институциите. Апропо, затова
настоявах толкова да се разсекрети стенограмата от

ÈÇÁÎÐÈ'2014

разговорите при президента за кризата в КТБ, защото при
натрупването на такива тайни неща все по-малко хора ще
излизат на изборите. Това е големият проблем и мисля,
че всички политически партии ще го разберат постепенно.
Трябва да видим как ще започнат разговорите по
евентуално възможно съставяне на правителство. Отговорността за тези разговори на първо място е на победителя – ГЕРБ и използвам случая да ги поздравя с
победата. Ще участваме в разговори по националните
приоритети, но в никакъв случай
не може да става въпрос за
скрити разговори по отношение
на подялба на властта.
Ние ще подкрепяме национални приоритети. Сега не можем да говорим за нова политическа криза. Кризата е същата
и върви в България от времето,
в което институциите бяха тотално бламирани, когато неуважението към институциите, към политическия опонент, към политиката като такава, към представителната демокрация, се превърна
в атрактивен начин на политическо поведение. Сега всички събираме плодовете от посятото. Пак 3
заявявам, ние няма да имаме
такъв тип поведение, защото
смятаме, че представителната и
парламентарната демокрация
нямат алтернатива.
Не мисля, че нови избори ще се отразят добре, особено
ако след тях следват други нови и нови избори. Проблемът 10
не е в изборите, а е в отношението към представителната 14
демокрация и упражняването на властта. С този резултат
ние плащаме цената на упражняването на властта. Има
един основен резултат – трудно се постига стабилност,
когато не се отстъпва. Това се отнася и за големите, и за
малките. Днешната парламентарна конфигурация, както се
очертава – правя пак тази уговорка – го доказва по
категоричен начин. Разбира се, резултатите ще бъдат
анализирани и в различни партийни формати. Позициите в
парламента ни ще бъдат, както и досега, обсъждани в тези
партийни формати. Но обективният резултат от изборите е
такъв, че на този етап ние заявяваме тази позиция.
Ще успее ли да изкара Народното събрание четиригодишния си мандат, е много важен въпрос. При тази
тежка, сериозна фрагментация на представителството,
зависи как ще се формира, как ще се учреди Народното
събрание, кой каква политическа позиция ще избере в
него. Зависи доколко правителството, което се излъчи, ще
уважава Народното събрание, ще спазва Конституцията
и правилата на парламентарната демокрация, за да можем
да реставрираме доверието в институцията „Народно
събрание“. Ние, независимо от броя мандати, ще бъдем
много сериозен съюзник в това отношение – ако разбира
се, има такова разбиране. Ако ще се разглежда политическата конфигурация като подкрепа за действия, които
се вземат някъде извън публичната сцена, парламентът
няма да има дълъг живот. Всичко това при условие, че
се състави правителство.
Ние ще се радваме да подкрепяме политики, в които
присъстват дванадесетте червени линии от нашата предизборна платформа. Смятаме, че част от тях са и
общоприемливи, но също са и национално необходими.
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Освен че ги предлагаме ние като левица, зад тях застанаха и около половин милион български граждани.
Заявяването на алтернатива не е достатъчно. Политиката, законодателната дейност, отстояването на интересите на гражданите е доказателството кой на кого е
алтернатива. Ние смятаме, че „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ“ е
автентичният представител на левите хора в България. Ще
комуникираме не само с АБВ и други партии, които
определят себе си като леви, но изпитанието за всяка от
тях е ежедневното доказване и защитаване на интересите.
БСП е демократична партия. Има своите органи, има
отношенията между лидери на мнения, между представители на различни групи в партията и e нормално
понякога да има по-висок тон и отношения, които невинаги
се вписват в разбирането за ръководната роля на председателя, на лидера или както искате го наречете. Това
никак не ме смущава. Аз дълги години съм бил в такива
отношения и партията е доказвала, че когато нещата се
поставят на принципна основа, дори междуличностните
конфликти могат да бъдат преодолявани и партията да
върви напред. Това е част от вътрешнопартийния живот
в демократичните формации. В нашата партия те са
постоянно наблюдавана практика. Много често такива
отношение се преекспонират като опит за индикиране на
дълбоки, крайни противоречия, чиято, едва ли не едничка,
цел е да бъде отслабена БСП.
В тази връзка трябва да анализираме конкретното
4
поведение на някои другари във връзка с прилагането на
преференциите при избора на народни представители. Не
навсякъде преференциите бяха разбирани като възможност за подобряване резултата на партията и на коалицията. Някои другари се увлякоха се, изгуби се акцентът
на кампанията на места. Това вътрешно ги преумори,
10 натовари, те страдаха, боледуваха, състезаваха се помеж14 ду си, изпуснаха главната цел на кампанията. Това
забелязах тук-таме, но чак да стигнем до санкции…? Аз
самият гласувах преференциално.
БСП не се разпада. Никой не бива да разглежда никоя
партия като някакъв монолитен къс бетон. Вие знаете, че
в голямата история, която сме наследили, има различни
периоди. Периоди, в които са се отделяли и периоди, в
които са се събирали широки и тесни социалисти, но
самата политическа платформа на левицата в България
е надживяла много други партии, които са били създавани
заради властта, а не заради интересите на гражданите.
Така че нямам притеснение за разпадане на БСП. Много
дейци са излезли от БСП. Те са отишли не само в ляво,
в центъра, но има такива и в десницата. Това е
богатството на политическия плурализъм.
Променихме името на коалицията си, защото имаше
настроения в партията и разбиране, че БСП носи основната тежест и отговорност. Не смятам това за грешка.
Тепърва има потенциал за уплътняването на БСП ЛЯВА
БЪЛГАРИЯ като автентичната широка коалиция, в която
участват социалдемократи, социалисти, комунисти, еколози. Съжаляваме ли за това? Политиката не е място, където
човек трябва да изпитва съжаление. Както се пее във
френския шансон – не съжалявам за нищо. Опитът,
включително, и тежкият, горчивият опит е много по-ценен,
ако от него могат да се извлекат поуки за бъдещето.
Смятам, че моите другари мислят така. Аз повтарям и ще
продължа да повтарям, че БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ има
сериозната амбиция да бъде автентичният представител
на левите хора в България. На тези избори очевидно не
сме успели да ги убедим.
Що се отнася до разширяването на коалицията –
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тепърва трябва да уплътним нашите взаимоотношения.
Трябва да си повярваме и да се ангажираме повече в
отстояването на лява политика, за да ни повярват и хората.
При този изборен резултат сега има ли мераклии да влизат
в коалицията? Аз не знам, ако вие знаете за някои? Но
лявото представителство в България е изключително голямо предизвикателство – не само за мен, за коалиционните
ни партньори, за другарите пред вас и тези, които са в
актива на БСП. То е огромно предизвикателство за България и ние ще отстояваме тази политика, така че БСП ЛЯВА
БЪЛГАРИЯ да печели доверието на хората, да ги представлява. Смятам, че коалицията има същинско съдържание,
което трябва да бъде уплътнено и отговорността и на БСП,
и на коалиционните партньори трябва да бъде издигана на
ново равнище, за да получаваме доверие както с работата
в Народното събрание, така и най-вече при работата с
хората.
Участието в коалицията е доброволен и взаимен акт.
Аз не съм чул досега АБВ да е поискала да участва в БСП
ЛЯВА БЪЛГАРИЯ. Ако някой от вас е чул, да каже – ще
го обсъдим сериозно, отговорно. АБВ трябва ясно да заяви
левия си характер, да изчисти образа си като носител на
ляво представителство. Трябва да се доказва, включително
и в Народното събрание - ако влязе. Засега са структура,
формирование, в което даже те се определят като „лявоцентристка формация“. Не личи много лявото. Що се отнася
до въпроса за коалицията – мисля, че всички са достатъчно
отговорни, за да си проведем сериозен разговор за взаимодействие, за уплътняване на коалицията.
Поставя се въпросът дали можеше да постигнем подобър резултат за лявото, ако участвахме само като БСП
и не бяхме в коалиция? Аз лично смятам, че не. Нямам
съмнения. Обстановката е много трудна и това е поради
друг проблем - честото поставяне на етикет на една партия
не може изцяло да разкрие същинската политика, която
тя предлага на гражданите. Вижте какво се получава при
тази фрагментация – засили се националистическият вот.
Има поне три формации, които участваха в изборите и
постигнаха такъв резултат. Мисля, че това е много сериозен индикатор и белег върху европейското лице на
България. Нещо, върху което всички трябва да се замислят, защото в условия на социално-икономическа криза
популизмът и националпопулизмът имат качеството много
бързо да се възпроизведат и да посеят заразата. И всеки,
който участва в стимулирането, в посяването на това днес
гледайки фрагментацията на парламента и политическото
представителство на тези партии, които определят себе
си като националистически, трябва да си даде сметка.
Разбира се, стимулирането на този процес е част от онова
голямо етническо, а напоследък забелязвам от предизборната кампания на ДПС - и езиково противопоставяне,
което може да има ефект по отношение на правата на
тези, които говорят майчин език, различен от българския.
Но има и обратен ефект за онези, които страдат от
разбирането, че това е неприемливо. Това е прочитът на
резултатите към този момент и мисля, че никой не бива
да си затваря очите пред тях.
Ние сме готови да си залагаме главите за излизане
от кризата. Въпросът е от това да произтичат конкретни
стъпки, конкретни действия, успокояване на обстановката,
създаване на нормално функциониращ парламент, върховенство на парламента, върховенство на закона, реформи,
които са необходими, за които се иска подкрепа, невинаги
приятни. Да бъдем конкретни – първо, второ, трето,
четвърто, пето, и разговори, разговори, разговори, разговори, за да има подкрепа.
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ДА БЪДЕМ АВТЕНТИЧНИТЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА „ЛЯВА БЪЛГАРИЯ“
МИХАИЛ МИКОВ
председател на НС на БСП
Уважаеми другарки и другари,
Уважаеми представители на нашите партньори,
Честито на избраните народни представители от
БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ!
На отминалите избори
БСП и БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ
претърпяха най-тежката си загуба
от 1989 г. насам
Загубата има следните измерения:
- БСП получи 505 527 гласа. При условия на крайно
негативна нагласа получихме 250 000 гласа по-малко
спрямо редовните
избори от 2009 г., а
спрямо 2013 г. 438 000 гласа помалко;
- Според данните
от екзитполовете от
всички гласували през
2013 г. за Българската социалистическа
партия сега 440 000
души са повторили
вота си, 280 000 изобщо не са гласували, а
около 220 000 са дали
гласа си за други партии. От тях 80 000 за
АБВ, 20 000 за “Движение 21”, 20 000 за
други леви партии. За
други политически
сили, влезли в парламента: 30 000 - за
ББЦ, 20 000 - за Патриотичния фронт,
15 000 - за “Атака” и,
обърнете внимание - 20 000 за ГЕРБ. 5 000 са разпилените
гласове, според данните на екзитпола, които винаги
трябва да се приемат и с определени условности;
- БСП остана втора политическа сила с 15,4% и

е на около половин процент разлика спрямо третата
партия - Движението за права и свободи;
- Броят на народните ни представители в 43-ото
Народно събрание е 39, което е най-ниското равнище
в цялата история на прехода;
- Българската социалистическа партия губи водещите си позиции във всички избирателни райони, като
в някои от регионите отстъпваме на трето и дори
четвърто място. В 19 региона сме на второ място. В
10 МИР-а сме на трето, а в Бургас сме четвърти.
В 4 от регионите сме без народни представители Силистра, Търговище, Разград и Кърджали;
- Задълбочава се тенденцията на отстъпление от
селата и малките
градове. Във всички
избирателни райони
загубите са между
40% и 60%. Най-значително е отстъплението в Русе, Хаско- 5
во, Пловдив-град,
Бургас, Монтана и
Перник. Продължава
тенденцията на спад
на гласовете сред
младежите, активно- 10
то население и хо- 14
рата от третата
възраст. При младите хора получаваме
едва 7% във възрастовата група между 18 и 29 години.
-Според образованието им от всички гласували на изборите за БСП висшистите са 13,6% ,
докато за ГЕРБ са
37,2%;
- По местожителство най-неприятно е положението
в София и другите областни центрове, съответно
между 13,4% и 14,9%.

На 10 октомври 2014 г. се проведе закрито заседание на Националния съвет на БСП. В неговата
работа взеха участие и членове на Оперативното бюро на Общопартийната контролна комисия на БСП,
председатели на областни съвети на БСП, които не са членове на Националния съвет на БСП,
новоизбраните народни представители в 43-ото Народно събрание, както и кандидати в челните места
на депутатските листи на Коалиция БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ. Заседанието премина при
ДНЕВЕН РЕД:
1. Анализ на резултатите от проведените на 5 октомври 2014 г. избори за 43-ото Народно събрание.
2. За предстоящите консултации с Политическа партия ГЕРБ.
Докладчик по двете точки в дневния ред бе председателят на НС на БСП Михаил Миков. Въз основа
на доклада и на изказването му в края на дискусията е подготвен настоящият материал.
Стр. 9

Информационен бюлетин на НС на
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Причини за тежката загуба
от обективен характер
Изборите се проведоха в една много сложна и
противоречива обществено-политическа атмосфера
със засилено присъствие на демагогски и популистки
похвати за масова манипулация. Атмосферата преди
изборите бе повлияна от значимите външнополитически събития - кризата в Украйна, геополитическия
сблъсък по оста “Европейски съюз - НАТО - Русия”.
В същото време социалноикономическата обстановка
продължава да е много тежка, въпреки усилията на
правителството. Малки стъпки на управляващите по
отношение на обявените реформи и провежданата
политика не бяха особено осезаеми за българските
граждани. Това обяснява ръста на политическата
апатия, ниската избирателна активност и разочарованието на левия избирател.
Безпрецедентно ниската избирателна активност от
началото на прехода е до голяма степен продукт на
целенасочено насаждане на негативизъм и цинизъм
към политиката, политиците, политическите процеси,
вкл. към институциите на представителната демокрация.
На този фон популистките послания и демагогията
продължават да намират радушен прием сред граж6 даните и още по-благодатна почва за развитие.
Показателно е, че въпреки всички положителни мерки
в подкрепа на майчинството, гласувалите за БСП
майки са почти три пъти по-малко, отколкото тези,
които са гласували за ГЕРБ - пак по информация от
екзитполовете. Заедно с това се поднови илюзията,
че с радикална смяна на политическия елит могат да
10 се извършат политически чудеса.
14
Служебното правителство фактически провеждаше
политика в полза на ГЕРБ. Вместо да успокои ситуацията и да организира честни избори, то продължи
да насажда реваншизъм, политическо напрежение и
гражданско недоверие към институциите, да лансира
апокалиптични визии, към които се включи и държавният глава.
Продължи тенденциозната и едностранчива политика на президента, задълбочаваща конфронтацията
и противопоставянето в обществото.
Всичко това се отрази негативно на т.нар. плавен
преход към стабилност. Изборите се проведоха в
крайно негативна за БСП медийна среда, в която се
създадоха отношения на омраза и крайно противопоставяне.
Причини от субективен характер
Задълбочава се острият проблем с негативния
имидж на Българската социалистическа партия в
обществото, което в крайна сметка води до ирационален избор на много от социалните групи, чиито
интереси по същество се защитават от Българската
социалистическа партия.
Последната година на управление задълбочи общата криза на политическото представителство в
България, като засегна в най-висока степен Българската социалистическа партия. Поражението задълбочи вътрешнопартийната криза в партията, която се
изразява в следното:
- Продължава тенденцията на нарушена комуникация между ръководство и членска маса на партията
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на различни равнища;
- Затваряне на ръководствата в тесен кръг, нежелание и неумение да се използва големият кадрови
потенциал и политическият опит на социалисти от
различни поколения;
- Част от партийните структури похабиха много
енергия за вътрешни борби и интриги, които съпътстваха цялата кампания;
- За голяма част от кандидатите кампанията приключи в момента на номинирането им в листите.
- В тази ситуация преференциите изиграха негативна роля, доведоха до изостряне на партийните
противоречия и до цялостно изместване на логиката
на общата кампания;
- Изборните резултати отразяват и забавената и
недостатъчно радикална промяна в партията както на
национално, така и на местно ниво;
- Не бяха преодолени сериозни проблеми в отделните райони по приемането и подкрепата на водачите
на листи. Моделът на формиране на листите също
даде своите негативни ефекти;
- Злоупотребата с някои уставни правила при
селекцията на кандидатите задълбочи противоречията и наруши единодействието. Примери има достатъчно
много в отделни региони. Необходимо е да се помисли
за по-висока степен на разумна централизация на
този процес;
- Не успяхме да преодолеем публичните нагласи,
че сме мандатоносител на едно управление, доминирано от ДПС. Остана и съмнението, че по време на
кампанията не сме прекъснали връзките и зависимостите си с бившия коалиционен партньор;
- Продължиха подозренията, че не сме се разграничили достатъчно категорично от задкулисие, олигархия, корпоративни групировки. За това допринесе
и отказът ни и този път да влезем достатъчно активно
и ефективно в смесените райони;
- В немалко райони бе формално отношението към
партийната работа и капсулирането на партийните
структури както към гражданското общество, така и
помежду им;
- Имиджовият дефицит се подхранва и от допълнителни фактори. Сред тях са задълбочаваща се изолация на Българската социалистическа партия от
интелигенцията и от авторитетни представители на
обществени групи и професионални съсловия;
- Липса на ефективни мрежи за работа в съвременните условия с младите хора и групите в неравностойно положение;
- Разделението в лявото партийно-политическо
пространство и БСП се отрази негативно както на
централно, така и на по-ниско равнище. Не можа да
проработи достатъчно ефективно новият модел на
коалиционно взаимодействие БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ
и да се уплътни достатъчно неговата същност. И найвече поради навика ни да смятаме, че коалиционните
партньори са само една сполучлива украса за разширяване на нашето влияние в обществото. На проведеното преди дни заседание на Коалиционния съвет
и коалиционните ни партньори констатираха в различни региони много слаба активност по търсене, по
привличане, по даване на информация, по включване
в кампания. Знам какво ще кажат другарите от
съответните области - те нямат никакво влияние. Но
този спор продължава дълги години и в същото време
там, където можаха да усетят потенциала на коали-
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ционните партньори, мисля, че се получи добро сработване. Но това са единични случаи;
-Продължи тенденцията на разнопосочност на
интерпретациите и посланията по време на кампанията;
- На тези избори стана ясно, че лявото в България
се фрагментаризира. Конкурираха се ефективно три
партии: БСП, Коалиция “АБВ”, “Движение 21” и някои
други леви формации. Това разколеба голяма част от
левите избиратели. Те не отидоха до избирателните
секции и по този начин наказаха левите партии и
левите лидери;
- Като проблем на проблемите се очертава отслабването и изчезването на определени места на партийни структури;
- БСП не успя да промени социално демографския
си профил. Продължава процесът на застаряване на
партията и на сериозно дистанциране на хората в
активна възраст.
За предизборната кампания
Цялата кампания се проведе в условия на хронична политическа умора и растящо недоверие към
политиците. Продължи процесът на купуване на гласове, корпоративно гласуване и контролиран вот.
Върху този процес се насложиха и някои преференциални конкуренции. Това създава силна среда на
деморализация и вътре в Българската социалистическа партия, и у хората, които по традиция гласуват
за нея. Защото когато ние постоянно говорим за
купуването на гласове, а на много места се наблюдаваха практики, аналогични с тези, които обсъждаме, много трудно имаме моралното право да осъждаме тази крайно негативна тенденция, изкривяваща
политическото представителство в България.
Уважаеми другари, позволихме много от социалните послания на левицата да бъдат присвоени от
популистки партии, които ги раздухаха толкова, че ги
обезцениха и подкопаха. В резултат някои избиратели
приеха, че всички социални ангажименти са утопия,
а други повярваха на популистите и гласуваха за тях.
Недостатъчно ясното и категоричното ни отношение спрямо другите партии, които се афишират като
част от лявото, доведе до разколебаване и разпиляване на левия вот. Избирателите не разбраха защо
БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ е автентичната левица. Нямаше достатъчно примери, които да разграничат БСП
ЛЯВА БЪЛГАРИЯ от другите леви.
БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ не успя да се дистанцира
достатъчно от предходното управление и отново
понесе негативи от участия в съвместния формат.
БСП не убеди избирателите, че промяната в нея
е започнала. Не успя да обясни, че тя е необходима,
но трябва да бъде постепенна, че е по-важно днес
левицата да бъде съхранена като единен глас на ляво
мислещите хора и да се докаже като силен защитник
на интересите на мнозинството леви хора в България.
Лявото трябва да се напълни с думи и съдържание
- помощ за бедните, подкрепа за работещите, внимание към възрастните и младите. Да се говори много
по-конкретно за увеличение на доходите, за достъпно
образование, здравеопазване за всички и т.н.
Работещите хора са загубили вяра в политиката
като източник на решения за подобряване на техния
живот. Не виждат защитник на своите интереси нито
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в партиите, нито в синдикатите, нито в институциите,
нито в държавата. Не вярват и на нас - БСП, че можем
да бъдем техния защитник. Предстои дълга работа да
се опитаме да ги убедим в това.
Структурите на БСП в страната не бяха достатъчно
активни. Често гласоподавателите познаваха само
водача на листата, и то от телевизията. Няма го
личния контакт между кандидатите в листите и техните избиратели, и то контакт, предхождащ много
преди това, преди изборната кампания, и създаващ
силно доверително отношение между авторитетни
хора в съответните области с гражданите, които
живеят там.
Младежкото обединение на БСП функционира, а
младите избиратели не гласуват за партията, не я
припознават като изразител на идеите им, защитник
на интересите им, като решение за проблемите им,
въпреки положените усилия в тази посока в предходния мандат и направените достатъчно ясно различими
неща. Младите социалисти трябва да бъдат много поактивни в контактите си със своите връстници, в
реализацията на алтернативни форми за предаване
на левите послания.
Отношението към преференциалното гласуване
беше противоречиво, въпреки че това е една от
промените, за които имаше обществен интерес. С
възможностите, които тя дава, обаче не бива да се 7
злоупотребява. Отговорността на кандидатите е на
първо място да работят за успеха на партията и на
листата, в която участват, а не за личния си успех.
Някои кандидати насочиха всичките си усилия във
втората посока, което разми кампанията и общите ни
послания, както вече споменах.
Резултатът от изборите е ясна оценка за избира- 10
телите на БСП в момента, а не за броя на левите 14
избиратели в България. Тръгваме оттук нататък по
един път за възстановяване на тяхното доверие - път,
по който трябва да се опитаме да обединим левицата
около БСП.
Трябва да се опитаме
да осмислим лявото днес
което да може да върне надеждата на мнозинството
от българските граждани, че има политическа сила,
която е способна да защитава и техните интереси. По
този път има няколко риска.
На първо място е рискът от участие и управление с ГЕРБ. Това би се възприело тежко от страна
на левите избиратели, не би позволило на БСП да
реализира предизборните си ангажименти, би ни
поставило още по-вдясно в момент, когато партията
се нуждае от връщане към левите си корени.
БСП не може да бъде и гарант за стабилност на
следващото управление с 39 народни представители.
Избирателите са предоставили тази отговорност на
друг, както и реализирането на управлението.
Огромен риск за нас би било БСП да бъде възприемана като част от властта, в т.ч., ако отделни
представители на партията влязат в лично качество
в коалиция или в някакво управление на ГЕРБ.
Всеки отделен представител на БСП, който влезе
в подобен сценарий, трябва да е наясно, че се
разграничава официално от заявената позиция на
Българската социалистическа партия и носи отговорност за това.
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На второ място, политическият имидж на БСП
беше сериозно накърнен през последните години. В
очите на голяма част от избирателите тя е партия,
свързана с едрия капитал и олигархията. БСП е
негативно представена, а етикетите се премахват
доста трудно, във всеки случай по-трудно, отколкото
се лепят. Всъщност за това лепене на етикети много
често и ние, вътре в партията, имаме принос.
Основният въпрос е как БСП да преодолее този
тип възприятие за себе си, в т.ч. и от страна на самата
нея. Защото не можем да очакваме да ни възприемат
по един по-добър начин, когато самите ние се възприемаме негативно. Това може да бъде преодоляно
посредством решаване на личностни и съдържателни
проблеми, което предполага политически, организационни и кадрови промени на всички нива в партията.
Аз лично ще ви предложа в скоро време промени
в Изпълнителното бюро. Но ако смятате, че със смени
в Изпълнителното бюро може да се постигне нещо,
жестоко ще се заблудим. Смяната на цялото Изпълнително бюро, в т.ч. и на председателя, ако не доведе
до промени на всички равнища, промени в общински,
в областни съвети, в начин на работа, в персонални
отношения и поведение, след година, след две, след
три пак ще ги обсъждаме след някои други избори
с подобни резултати.
Разбира се, това не трябва да бъде правено под
8
външен и медиен или друг натиск, а системно и
последователно, чрез отчитане на всички възможни
фактори. Но компромиси с моралния авторитет на
БСП повече не може да има, независимо от цената.
Този тип компромиси рушат нашия авторитет и са
част от причините за днешното ни състояние.
10
На трето място са рисковете от увеличената
14 конкуренция вляво. Движението на Татяна Дончева
спечели 1,5%, АБВ са парламентарно представени,
изтеглили възможното от БСП. И ако от този момент
нататък търпят разширение, то отново ще бъде за
сметка на Българската социалистическа партия. БСП
изгуби твърде много енергия в конфликта си с АБВ.
Изпуснахме момента, в който голяма част от неговите
избиратели започнаха да се пренасочват към “Атака”,
а някои - към ББЦ и “Патриотичния фронт”. Не бива
да допускаме тази грешка.
АБВ не е БСП, то е отделен политически субект
и трябва да се види как ще се развива АБВ като
самостоятелен политически субект, доколко АБВ ще
бъде ляво, какво ще бъде поведението му в следващото Народно събрание и едва тогава да се определя
нашето отношение. Но връщане на АБВ в БСП и в
коалиция около БСП е невъзможно. В миналото сме
били свидетели на един или два подобни прецедента,
които, показват, че нямаше особен резултат и не
доведоха до нищо добро. Демотивираха много от
членовете на БСП и създават усещането, че напускането на БСП е най-бързият път за издигане във
властта.
На четвърто място, не могат да бъдат пренебрегвани рисковете от реваншизъм и всякакви опити
за демонизиране на БСП от новото евентуално мнозинство и бъдещ кабинет. Подобни опити, при това
доста успешни, имаше както след парламентарните
избори през 1997 г., така и след парламентарните
избори през 2009 г. Тепърва предстои да станем
свидетели на заеми за милиарди левове, които ще
бъдат обяснявани с тежкото наследство, на тежки
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реформи, които ще бъдат обяснявани с нежеланието
и неспособността на БСП да прави реформи и т.н.
Бъдещото управление, ако се формира в рамките на
43-ото Народно събрание, със сигурност ще направи
опит да легитимира себе си и да обясни предизвестения си провал с БСП.
На пето място, съществува опасност ГЕРБ да
не успее да реализира мандат и той да бъде връчен
на Българската социалистическа партия. Очевидно
с 39 народни представители БСП не е в състояние
да осъществи какъвто и да било мандат и каквото и
да било управление. По този въпрос мисля, че всички
трябва да сме наясно, особено след като отговорността за първия мандат не е могла да бъде реализирана
при такъв фрагментиран парламент.
На шесто място, самостоятелните действия на
някои от членовете на БСП създават сериозни
рискове от вътрешни противоречия, които допълнително демотивират и деморализират партията. Пролича си включително и по време на кампанията за
евровота, и особено в тази за парламентарния вот,
споменах вече за воденето на кампания на гърба на
останалите представители в листата и на гърба на
Българската социалистическа партия като цяло. Не
могат да се изключват, надявам се, че няма да има
такива, еднолични действия и по отношение на формирането на едно бъдещо правителство в 43-ото
Народно събрание.
На седмо място, двойственото отношение, или
по-скоро балансираното отношение, спрямо Запада
и Русия води до сериозна демотивация на левите
симпатизанти. Още повече, когато години наред е
формирано очакването в Българската социалистическа
партия, че тя трябва да заема една силна, ясна
проруска позиция. Европеизмът, особено европесимизът през последните години и особено сред левите
избиратели се засилва. И допълнителни фактори в това
засилване са и кризата в Украйна, и особените братски
приятелски отношения, исторически отношения на
българските граждани към Русия и руския народ.
На осмо място, ограничените ни ресурси ни
поставят в доста неизгодна ситуация. Ние имаме
ограничен организационен капацитет, който се нужда
от промени и развитие. Срещаме сериозен проблем
- човешки и медиен. Много често инструментите на
властта, които се упражняват от представители на
БСП, включително и такива в местната власт или в
изнесени структури на държавното управление, не се
предоставят, когато е необходимо на партията. Днес
тези ресурси в най-голяма степен са съсредоточени
в ГЕРБ и ДПС и те най-ефикасно - и резултатите от
последните избори го показват - умеят да използват
тези инструменти.
На девето място, БСП не се възприема като
фактор, който е в състояние да насочва събитията в политическия живот. Не излъчваме достатъчно
воля и сила. Не сме достатъчно проактивни, достатъчно силни. Надявам се да бъдем адекватни в
опозиция. И не само да се движим по дневния ред
на останалите партии, а самите ние да се опитваме
да задаваме дневен ред.
На десето място, демографският срив се очертава да се превърне в една от най-тежките заплахи за партията, ако не вземем съответните мерки.
На последните избори, както вече споменах, за нас
са гласували едва 7% от хората между 18 и 30-
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годишна възраст. Ние трябва да търсим образованите,
активните, трябва да сме в постоянен диалог и в
никакъв случай това да не се случва само по време
на изборни кампании. Един месец е твърде малко
време, за да ни опознаят, камо ли да ни се доверят.
Това, от което се нуждаем днес, е:
да бъдем лява опозиция
на очертаващо се дясно управление
Опозиция и възстановяване от позициите в контекста
на местния вот догодина, ако той не бъде изпреварен
от предсрочни парламентарни избори.
Да докажем с реални действия на всички равнища,
че БСП е партия на наемния труд, която защитава
наемния труд - на дребния, на средния бизнес, на
младите, на активните, на интелигентните.
Да привлечем на своя страна признати лидери на
мнения, да приобщаваме, а не да отчуждаваме интелигенцията.
Да намерим спешно сили за реорганизиране като
ценности, послания и личности по начин, по който да
ни направи достатъчно конкурентоспособни.
Да правим постоянна преценка за трансформациите в обществото и да се действа и организационно
адекватно на тях.
Да започнем да харесваме себе си, ако искаме и
другите да ни харесват.
Да спрем да пазим само носталгията и да разчитаме на нашите най-възрастни другари като една
постоянна подкрепа, която винаги вкарваме в кратичкото „твърд електорат”. Уважение, защита на техните
права, помощ, но в никакъв случай това не дава
перспектива за развитие и постигане на по-силни
резултати.
Да не отстъпваме от позициите на парламентаризма, парламентарната република, равенството и справедливостта, а също и от отношенията, които винаги
сме имали и заявявали към Русия.
Да се опитаме максимално да интегрираме, доколкото е възможно, разпокъсаните прослойки на едно
крайно дезинтегрирано общество, дезинтегрирано
имуществено, дезинтегрирано етнически, дезинтегрирано на база на големи и малки градове като социално-икономически статус. Тук трябва като партия да
се опитаме ние да пращаме тези послания и да
търсим сближаването на тези огромни пропасти, които
днес съществуват в обществото в България.
Да се опитаме да възстановим идейната си енергия
като автентична левица. Да търсим пътища да интегрираме новите поколения - екологични, протестни,
социални, на които невинаги партийното членство
може да им се стори изключително примамливо.
Разбира се, на всички равнища трябва максимално
да се опитаме
да излъчваме единство и воля
за налагане на политика
Мерките, които сме набелязали, на първо място,
са в проекта за решение. Те са само първи мерки.
Но несъмнено без премахване на потьомкинските
села в партията във всички равнища, уважаеми другарки и другари, няма да стигнем доникъде.
Набелязани са мерки за спешно окончателно въвеждане на електронното членство в партията. Когато се
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опитах да направя някакво сравнение между действителния членски състав и гласовете, които сме получили, мисля, че всички сте наясно какви изводи може
да си направи човек. Заблуждаването ни между твърдо
ядро, членски състав, партиен актив и резултати от
изборите е крайно време да приключи. Трябва ни
партия от членове и симпатизанти, които са активни,
запазвайки най-доброто си отношение и симпатии към
нашите по-възрастни другари, които не могат активно
да действат. И не само в изборния ден, целогодишно
трябва да бъдем в махалата, при съседите, социалните
групи. Ако продължим да си затваряме очите за
действителното състояние, има сериозните рискове на
следващи или на по-следващи избори ние да вървим
към резултати по-ниски от тези, които имаме днес.
Надявам се, че днешното заседание на Националния съвет на БСП ще бъде откровено. Надявам се
всички членове на Националния съвет на БСП, активните ни участници в изборите - неслучайно поканихме
първите 3-ма от листите, за да споделят и те, ако
искат, своите впечатления - ще бъдат достатъчно
откровени и ангажирани като съмишленици, които
сме се събрали да търсим пътя оттук нататък.
Другото, което ми се иска да кажа, е, че на
заседанието на Изпълнителното бюро определихме
група в състав: Янаки Стоилов, Атанас Мерджанов 9
и Захари Георгиев, която ще участва в консултациите с ГЕРБ, на които бяхме поканени след разменена кореспонденция. Групата на тези консултации
трябва да заяви нашата позиция по въпросите, които
ГЕРБ ще постави. Този проблем ще бъде също тема
на дискусия на днешното заседание на Националния
съвет на БСП. Смятам, че и по него ще има достатъчно 10
ясни и отговорни позиции, така че до понеделник, 14
когато е първата среща за тези консултации, ние ще
имаме една ясна и консолидирана позиция. Тези дни
имаше доста различни мнения, които се коментираха
в публичното пространство и Националният съвет на
БСП трябва да се произнесе по тях.
Благодаря ви за вниманието и ще очаквам с голям
интерес изказванията и предложенията ви. (Ръкопляскания.)

От стр. 5
В няколкочасовата оживена дискусия след доклада на Михаил Миков по първа точка от дневния
ред взеха участие: Борис Цветков, Любомир Пантелеев, Калоян Паргов, Венелин Узунов, Делян
Димитров, Смиляна Нитова, Лъчезар Костов,
Валентин Ламбев, Вяра Емилова, Николай Григоров, Милена Хинкова, Янаки Стоилов, Явор Куюмджиев, Костадин Паскалев, Таско Ерменков, Мирослав Попов, Георги Божинов, Ваня Добрева,
Ангел Найденов, Ваня Добрева, Весела Лечева,
Георги Кадиев, Петър Апостолов, Борислав Гуцанов, Юрий Асланов, Петър Мутафчиев, Вероника
Делибалтова, Сергей Станишев, Георги Пирински, Емил Костадинов, Велислава Дърева, Румен
Овчаров, Делян Дамяновски. Проектът за решение
на НС на БСП (виж с. 13) бе представен от Янаки
Стоилов, а в обсъждането му се включиха Георги
Пирински, Мирослав Попов, Анна Тодорова и др.
Стр. 14
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Уважаеми другари,
Водих си 5 страници съкратени записки, но едва
ли ще взема отношение по всички засегнати проблеми и въпроси.
Тук много пъти се говореше, че “трябва да дадем
знак”. В Библията обаче не пише, другари, че по
знаците ще ги познае. В Библията пише, че “по делата
ще ги познаем”. Защото знаци сме давали доста, ама
ако зад знаците не стои изпълнение на решението
от миналата година по организационните въпроси,
след една година, след местните избори пак ще
трябва да даваме някакви знаци. Стига знаци! Има
нужда от конкретни действия - политически, организационни и да има имена зад тези действия, срокове
- това е свършено, това не е свършено.
По отношение на записа в решението, че НС на
БСП „възлага на председателя да предложи нов
състав на ИБ”... И председателят не предлага нов
състав. Какво правим? Предлагаме да свикаме конгрес, за да изберете друг председател. Идва друг
председател, той също не ви предлага нов състав на
този Национален съвет. Какво го правите? И него го
сменяте!
Хайде да си уважаваме взаимно отговорностите и
правата. Заявих в доклада, че ще предложа промени
в Изпълнителното бюро, но 5 души се изказаха: “да
10 предложи“, „да предложи“, „да предложи”... Защото
смятате, че като съм ви казал, че ще предложа, няма
да предложа ли? ... Или смятате, че аз трябва да
предлагам, когато вие ми казвате? Затова ли ме е
избрал конгресът? Аз не съм съгласен. Дълбоко не
съм съгласен!
По въпроса за оставката. Най-често в нашата
10 партия това се прави в медиите. Голяма част от
14 позициите на някои другари днес аз цяла седмица ги
слушам по медиите. Оценките са раздадени, събитията са оценени, етикетите са сложени и тук се
събираме, за да си поговорим! Много красиво, много
хубаво, само че в никоя друга партия това не се
случва. В никоя друга! И който ще да е председател,
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и който ще да е в Бюрото, и който ще да е в
Националния съвет, ако караме така, ще се движим
все в тази посока. Знаете какво правят медиите.
Канят индивидуално известни членове на Българската
социалистическа партия, които не представляват
мнението на ръководството, но се приемат като говорители от името на БСП. Така караме от години и
сега продължаваме така!
Аз смятам, че трябва паралелно с решаването на
проблемите на политическата ситуация да положим
максимални усилия за организационно пререждане,
реформиране вътре в партията. Защото всички констатираме какви технологични, организационни машини са нашите конкуренти, а ние се опитваме да
останем в това състояние, в което сме били. Много
трудно ще стане. Няма да можем да го компенсираме
нито с посланията, нито с политиките.
Първият въпрос е прост. Да е ясно колко души
членуват в БСП! Вторият въпрос, да е ясно тези хора
спазват ли устава? Това не е прехвърляне на отговорност отгоре надолу. Това е въпрос на елементарен
ред.
Някои от решенията в партията трябва да ги
централизираме по устав. Прозвучаха такива идеи.
Ще искам пълната ви подкрепа за това там, където
има слаби резултати, отговорността да я поемем ние
тук. Ние тук ще я поемем. Защото един, два, три пъти
- сяда се и се гледа по обективни критерии, след като
не се носи отговорност долу и резултатите са такива,
с всички причини отговорността се прехвърля тук.
Защото тя така или иначе е тук. Ще се намерят тези
места и отговорниците ще бъдат измежду вас. Защото
участието на членовете на Националния съвет на
БСП в преминалата кампания беше много разнообразно - по обективни, по субективни причини, поради
ангажираност или поради това, че някъде просто не
ги търсеха.
Демодирани политики! Малките населени места!
Затвърждаване на монополите! ГЕРБ бяха блестящи!
Нещо повече, „БСП не заслужава да спечели тези
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избори!” - това беше изявление, другарю Кадиев, в
началото на предизборната кампания. Добре, а какво
говорите сега? Постигнали сме резултата, който
другарят Кадиев, когото пък хората мажоритарно са
го придвижили напред с преференции, ни зададе в
началото на кампанията. Не сме заслужили. Само че
може би и той не е очаквал, че толкова много не сме
заслужавали. Въпреки че имаше и писмо до мен от
районната организация да предложа на Вас да го
извадим от листата заради редица такива неща, не
го направих. Сега от излишни драматургии и героизации няма нужда.
Какво правим, за да върнем влиянието, какви са
очакванията? - въпроса на другаря Мутафчиев. Правим проверки. Да, другари, трябва да отидем на място,
да пипнем, да видим и моля ви, обърнете специално
внимание на секционния анализ и сроковете. Ние не
искаме да обвиняваме общинските и областните
съвети, но смятам, че е редно партията, всеки неин
член, всеки неин изборен активист да се поинтересува какви са резултатите в съответната секция, да
се проведе разговор, да се види защо е така и може
ли на следващи избори да се добавят гласове. В
Щатите му казват изборни нанотехнологии, а у нас
ДПС му казва “секционен анализ”. А при нас, в БСП
– „каквото даде Господ” (весело оживление). А накрая
единствената дискусия е за интерпретацията кой е
по-виновен - членът на секционната комисия, общинският председател или председателят на Националния съвет? Ако не слезем по места, ако не стигнем
всички ние, общинските председатели, общинските
съвети до секцията, до хората и то не само на по
време на изборите, а постоянно, ситуацията няма да
се промени.
Аз съм съгласен, че трябва да се опитаме да
почнем стъпка по стъпка. Това мисля, че прозвуча в
изказването на Юрий Асланов. Това е моето виждане
за нещата. Защото всякакво разбиране, че радикално, бързо, за два дена ще сменим буталата, двигателя, гумите, скоростната кутия, всичко - няма да
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стане. Тази работа изисква грижливо и постоянно
отношение. Не от Национален съвет на Национален
съвет, а постоянно.
Аз постоянно наблюдавам кой идва и как участва
в заседанията на Националния съвет на БСП. Кой
колко пъти е идвал в този цикъл между конгресите.
Знаете ли какви странни неща установявам? Има
членове на Националния съвет на БСП, които не са
идвали въобще, или са идвали на едно заседание. Не
правим на излизане и списък кой кога си тръгва.
Дисциплината, която ще искаме от хората, от
общинските партийни организации, от партийните
секретари, от областните съвети, трябва ние да я
покажем - всеки член на Националния съвет на БСП,
всеки член на Изпълнителното бюро, всеки народен
представител, независимо как се казва. За да искаме
от тези хора и те да ни повярват, че ние се раздаваме.
Иначе, ако само искаме от тях, а в същото време
виждат как минават нашите заседания с по 15-20
минути закъснения, при спадащ кворум, при безразличие; след като си се изказал да не те интересува
какво говорят другите, няма да ни повярва никой, за
това че ние сме искрени и искаме партията да я
потегнем и да влезем в режим. Това е апел към
всички членове на Националния съвет на БСП.
Съгласен съм абсолютно с Костадин Паскалев, че
трябва да седнем и да обсъдим положителната прак- 11
тика в общините. Да я видим, да проведем поредица
от срещи с кметовете, не всички наведнъж, а на
групи, тематични - от смесените райони, от областните градове, в по-малките общини. Трябва да видим
в някои села как селският кмет от БСП прави избори
и печели, а другите селски кметове ги назначаваме,
за да получават заплата? Тази работа ще бъде 10
изключителна отговорност и на членовете на Наци- 14
оналния съвет на БСП, които са от съответните
области. Защото не е въпрос само на участия в
заседания. Трябва на място всеки да види какво ще
направи и да допринесе с 5 гласа, с 10 гласа. Това
е пътят. Това е посоката. Чудеса трудно ще станат.
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По отношение на преференциалния вот. Не, нямаме и не може да има регламентация. Законът е такъв.
Едно отстъпление от преференциите ще бъде твърде
тежко отстъпление от това, за което сме говорили.
Ако искате, при следващо редене на листите, за
местни избори, да речем, може да спрем преференциите, но аз се страхувам, че това ще ограничи
възможността за събиране на периферия. Едно нещо
може да бъде лекарство, но може да бъде и отрова.
Много зависи от доктора.
Другари, проблемът са нашите междуличностни
отношения. Някои от тях приличат на онези от териториите, които е завладявал Джеймс Кук, а не на
времето на преференциите. Те се проявяват под
различни форми – в областните съвети, в общинските
съвети, в Националния съвет, макар работата тук да
е по-културна. Да си правим сметка какво говорим и
какво може да стане.
Големият въпрос, другари, е свързан с това, че
трябва максимално да се дисциплинираме в рамките
на обещанията, които даваме, за да нямаме после
онова голямо разочарование на свръхочакванията,
което от години трупаме. Свръхочаквания, които
чудесно умеем да генерираме, само че после нямаме
минимално изпълнение, камо ли свръхизпълнение.
Някои злоупотребяват с възрастта на така наре12 чените наши традиционни избиратели. Години наред
сме злоупотребявали. Един път им вдигнем пенсиите
с 20-30, 50 лева. Мине година - пак с още 50-100
лева. И сега тези хора казват: „Чакайте, бе, не ви
вярваме.” Дори реално да имаш възможност да им ги
вдигнеш. Има го този проблем. Мисля, че поне в тази
кампания в Платформата ни ние най-малко обещава10 ме. Може би най-реалистично, знаейки състоянието
14 на нещата. Ние не излъгахме хората, с единия милион
работни места, с 500 лева минимална заплата и
всякакви други чудеса. Смятам, че това е някакъв
резерв за връщане на доверието. Разбира се, ако го
употребим политически. Ако го забравим и този
резерв, няма смисъл от него.
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По отношение на това дали БСП има принципи в
политиката. Аз не съм съгласен с Коста Паскалев, че
БСП няма принципи в политиката. БСП има принципи
в политиката. Проблемът е, че хората не искат да чуят
и нас, и другите традиционни партии. Те търсят нови
лица. Ние също търсим нови лица. Част от партийния
разговор е за постоянната подмяна, за новите лица.
Генерираме очаквания. После отиваме да ги мотивираме тези хора да гласуват и когато няма нови лица,
те казват: „Ами, баба, защо сте дошли пак същите,
появете се с новите лица.”
Вчера имахме много хубав разговор - два часа и
половина – три, с младежите. Ще продължа този тип
разговори. Защото и младежите ще станат стари
лица. Ние трудно ще станем младежи. Когато отношенията вътре между нас са такива - атаки срещу
органи, атаки срещу авторитети, кога публично, кога
скрито, кога по-лицемерно, кога по-директно - на мен
ми харесва по-директно да е - това разбива отношенията вътре в партията. Нуждаем се от взаимно
уважение и дисциплина. Има конгрес, има Национален съвет и като вземе органът решение - край! А
времето ни минава в обсъждания. Времето преди
изборите ни мина в това да убеждаваме активите ни,
че трябва да работят и да правят кампания! Не беше
ли така? По два часа провеждаме срещи, за да
убедиме нашите хора, че трябва да гласуват за БСП!
Усетили сте го. Още повече ще го усещате, ако
продължаваме така. На следващите избори, на местните избори и ако има предсрочни парламентарни, ще
го усещате още повече. И ще си вървим надолу!
Смятам, че ще имаме още заседания, на които
много по-конкретно ще обсъждаме въпросите регион
по регион, проблем по проблем с конкретни мерки,
срокове и отговорности. Който свърши работа - браво,
чудесно. Който не свърши – „Другарю, моля те, иди
си, друг ще те смени”.
Благодаря ви. (Ръкопляскания.)
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РЕШЕНИЕ
НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА БСП
ОТ 10 ОКТОМВРИ 2014 Г.
1. Националният съвет на БСП оценява резултатите на
Българската социалистическа партия в предсрочните парламентарни избори като слаби, довели до най-тежката
изборна загуба, която поставя пред партията въпроса за
положението й на първостепенна политическа сила.
2. Националният съвет на БСП и председателят на НС
на БСП споделят, че е необходимо да се направят организационно-политически промени на всички нива в партията - в Изпълнителното бюро на НС на БСП и Националния
предизборен център, както и в общински и областни
структури, където това следва поради слабите изборни
резултати и тенденцията към критично намаляване на
влиянието на БСП.
Срок: 10 ноември 2014 г.
Отг.: Михаил Миков
3. Да се проведат заседания на общинските (районните)
и областните съвети на БСП, които да направят критичен
анализ и оценка на резултатите от приключилите парламентарни избори. Да се набележат и предприемат мерки
за преодоляване на слабостите, за възстановяване на
доверието към БСП и за засилване на нейното обществено
влияние:
- да се направи детайлен анализ на резултатите по
секции;
- отчитайки мнението на основните партийни организации, обективно да се посочат конкретните причини за
ниските резултати на БСП в населените места и да се
набележат действени мерки за възстановяване и засилване на влиянието и авторитета на партията;
- да се направи анализ на преференциалния вот по
места и да се оцени съвместимостта на преференциалната
кампания на отделни кандидати с общата предизборна
кампания на БСП;
- да се оцени реалният принос на коалиционните
партьори на БСП за изборните резултати на Коалиция БСП
ЛЯВА БЪЛГАРИЯ;
- да се изрази становище за политиката и поведението
на БСП в 43-ото Народно събрание и за управлението на
страната.
Срок: 31 октомври 2014 г.
Отг: Председателите на ОблС и ОбС (РС) на БСП
Членовете на ИБ на НС на БСП по региони
4. С помощта на НС на БСП областните съвети на БСП
да извършат преглед на организационното състояние на
общинските партийни организации, в които:
- БСП е трета или четвърта политическа сила, или ако
електоралната разлика между ГЕРБ и БСП е над 2 пъти;
- броят на регистрираните членове и симпатизанти на
БСП е във видимо несъответствие с броя на получените
гласове в населеното място.
Срок: 31 октомври 2014 г.
Отг.: Председателите на ОблС на БСП
Членовете на ИБ на НС на БСП по региони
5. Да се направи оценка на дейността на кметовете,
издигнати и подкрепени от БСП, и на членовете на БСП
в местната и държавната власт за работата им по време
на предизборната кампания.
Срок: 31 октомври 2014 г.
Отг.: Председателите на ОбС (РС) на БСП
6. След направените анализи на общинските (районните) и областните съвети на БСП да се набележат мерки
за подобряване на цялостната дейност на БСП в селата,
малките общини, областните центрове и големите градове,
сред различните възрастнови групи:
- изграждане на повече клубове по интереси в различните сфери на производството, както и в областта на

здравеопазването, образованието и културата;
- приемане на нови партийни членове и създаване на
ОПО в кварталите и селата, където няма такива или
избиране на автортетни членове на БСП за отговорници
в тези населени места;
- изграждане на клубове на симпатизантите към общинските и районните организации;
- активизиране на дейността на БСП сред различните
етнически и религиозни групи за изграждане на партийни
организации сред тях;
- ускоряване до шест месеца на процеса на издаване
на електронни членски книжки и повишаване на контрола
по събираемостта на членския внос в съответствие с
уставните норми и решението на НС на БСП.
Срок: 31 март 2015 г.
Отг.: Председатели на ОбС (РС) на БСП
Членовете на ИБ на НС на БСП по региони
7. Националният съвет на БСП да вземе на пряк отчет
и да окаже съдействие в областите, в които няма избрани
народни представители. За целта да се създадат работни
групи.
Срок: 31 октомври 2014 г.
Отг.: Членовете на ИБ на НС на БСП по региони
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8. Националният съвет на БСП да приеме решение за
подготовка на организационни и кадрови промени в тези
общински организации, в които от години резултатите на
БСП са незадоволителни, значително по-ниски от средните
за страната.
Срок: 30 ноември 2014 г.
9. Разширяване на работата сред младите хора и 10
привличането им за членове на БСП:
- представителите на Младежкото обединение с по- 14
голям политически опит и влияние да се насочат към
приемане на нови членове, създаване и оглавяване на
ОПО.
Срок: Постоянен
Отг.: Вероника Делибалтова
Станислав Владимиров
10. Движението на ветераните и Обединението на
жените в БСП да насочат вниманието си към възстановяване и увеличаване на доверието към БСП сред жените,
пенсионерите и хората от средна възраст.
Срок: Постоянен
Отг.: Катя Николова
Владимир Топенчаров
11. На заседанията на партийните съвети да се разгледат действията и работата на членовете на БСП за други
партии по време на кампанията.
Срок: 31 октомври 2014 г.
Отг.: Председатели на ОбС (РС) на БСП
12. Оценка на работата на областните координатори и
апарата на НС на БСП.
Срок: 31 октомври 2014 г.
Отг.: Михаил Миков
Димитър Дъбов
Катя Николова
13. Провеждане на заседание на Политическия съвет
на Коалиция БСП
ЛЯВА БЪЛГАРИЯ, приемане на анализ и оценки на
„Парламентарни избори 2014“ и на действията на определени коалиционни партньори.
14. Изпълнителното бюро на НС на БСП да направи
оценка на медийната политика и публичните изяви от
името на БСП и да предложи конкретни мерки.
Срок: 30 ноември 2014 г.
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НА СТРАНАТА СА НЕОБХОДИМИ
СТАБИЛНОСТ И ОТГОВОРНО УПРАВЛЕНИЕ
ЯНАКИ СТОИЛОВ
заместник>председател на НС на БСП
По време на проведените обстойни политически
консултации и от наша страна, и от страна на
представителите на ГЕРБ, позициите бяха заявени
категорично, ясно, аргументирано. Мога да определя
тези разговори като конструктивни и с висока степен
на откровеност при представяне на вижданията ни по
множеството обсъждани теми. В разговорите коректно бяха представени точките на съвпадение и на
различие в нашата политика. Има въпроси, по които
може да се търси взаимно сближаване на позициите,
и такива, които явно са с доста отчетливи различия
между двете партии. Резултатът от тези консултации
е известно повишаване на доверието в такъв пряк
диалог. Мисля, че това не е за пренебрегване.
Вече имаме конкретните резултати от изборите. Те
разпределят и отговорностите, и правата между различните участници в парламента. Очакваме първата
политическа сила в лицето на ГЕРБ да поеме отго14 ворност за съставяне на правителство. Ние смятаме
предложената от ГЕРБ формула за правителство на
споделената политическа отговорност за подходяща
за сегашното НС. Даваме си сметка, че нови предсрочни избори в този момент не са добро решение
на политическата криза.
Нашето убеждение e, че на страната е необходима
10 стабилност – политическа, финансова, но подчерта14 вам, и социална. И всеки, който би пренебрегнал
важността на тези три измерения на стабилността,
има опасност да не реши нито един от трите проблема. Тази стабилност може да бъде постигната от
справедлива и отговорна държава, защото преди да
говорим за приоритетите, които има всяка една от
политическите сили, ние се нуждаем от значително
укрепване на държавата, от нейната способност да
работи в интерес на мнозинството от населението и
от нейния капацитет, за да решава поставените
задачи.
В тези консултации ние представихме нашите 12
червени линии, които обявихме в предизборната
кампания и още преди да има резултати от изборите,
заявихме, че ще отстояваме във власт или в опозиция.
Това са отличителни за политиката на БСП линии, а

не разделителни линии. Защото ние сме убедени, че
те, поне в голямата си част, съдържат точки на
съприкосновение, които отразяват реалните потребности на страната и биха могли да получат подкрепа
от мнозинството български граждани. Тяхната цел не
е да създадат непреодолими прегради между партиите, а да покажат кои са най-належащите решения,
от които, надявам се, повечето от нас имаме нужда.
Заедно с това ние предлагаме решения на найострите и неотложни национални проблеми. Те трябва
да бъдат на вниманието на всяко едно управление
още в първите седмици и месеци на неговата работа.
Става дума за балансиране на енергийния сектор,
но не чрез ново увеличаване на цените на електроенергията. От страна на ГЕРБ ни беше казано, че
това не е въпрос, с който трябва да се занимават
политиците, и че този въпрос се решава от пазара.
Въпросът е обаче, че в България няма реален пазар
на електроенергия. Ние си даваме сметка, че простото залагане на либерализацията на цените би поставила гражданите и бизнеса в непоносимо положение.
Затова нашата политическа позиция е, че не трябва
да се прибягва към увеличаване на цените на електроенергията. В компетентността на регулатора е да
направи своите разчети и да приеме необходимите
решения. Изразихме и съгласие да бъде предложена
ревизия на досегашните неизгодни договори, умишлено използвам тази по-обща дума, а не различните
юридически форми, защото без преразглеждане на
част от условията, в които функционира българската
енергетика, е невъзможно стабилизирането на НЕК.
И това се отнася както до производителите на електроенергия и до гарантираното изкупуване на тази
енергия, така и по отношение на ЕРП-тата. Ние сме
за реализацията на всички големи енергийни проекти.
Въпросът за формата може да се обсъжда, но нямаме
време за бавене, защото можем да загубим всеки
един от тях и като цяло всички.
По отношение на ситуацията в КТБ смятаме, че
измина много време и има отговорни в лицето на
квесторите, назначени от страна на БНБ. Максимално
бързо трябва да бъде представена картина на реалното финансово състояние и да бъдат посочени отговорните за него. Ние не сме поставяли под съмнеИзявление пред журналисти след политическите ние изплащането на гарантираните влогове. В случай,
консултации на 13 октомври 2014 г. между ПП ГЕРБ че се стигне до това и се наложи да бъдат дадени
допълнителни средства на Гаранционния фонд, държаи БСП.

От стр. 9
По втора точка от дневния ред Михаил Миков информира за получената в НС на БСП покана от
ПП ГЕРБ за провеждане на политически консултации „с цел формиране на стабилно политическо
мнозинство и правителство“, за проведеното обсъждане в Изпълнителното бюро на НС на БСП, на което
са били формирани политическата позиция и начина на поведение на групата в състав: Янаки Стоилов,
Атанас Мерджанов и Захари Георгиев, която да участва в срещата с представителите на ПП ГЕРБ на
13 октомври 2014 г. в Народното събрание. Янаки Стоилов представи основните моменти в позицията
на БСП за предстоящите консултации.
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вата трябва да встъпи в своите права и да разполага
с всички активи на банката. При сегашната ситуация
това вероятно води до обявяване на несъстоятелност
на банката. Но нека да не отиваме към по-нататъшна
дискусия, защото това би означавало преди да имаме
официалния отговор на институциите, да се предреши
съдбата на банката. Ние не предпоставяме нито едно
решение, но по никакъв начин не сме съгласни
българските граждани да продължават да плащат
чужди сметки. Във връзка с този въпрос, но не само
на него, ние предлагаме да се избере,
след съответни законови промени, ново
ръководство на БНБ.
Не само нов управител, а изцяло да бъде
променен Управителният съвет на банката. Защото всички,
които са в този
състав, в една или
друга степен, носят
отговорност не само
за състоянието на
тази банка, но и за
други проблеми в
сектора.
Ние изразихме
резерви към подготвяната актуализация
на бюджета и ако
трябва да съм покатегоричен, не приемаме проекта, подготвен от служебното правителство, което твърде свободно използва
сегашния Закон за държавния бюджет, за да трупа
разходи в размер на милиарди. Казахме на представителите на ГЕРБ, че ако те внесат предложение,
което конкретно обосновава всеки разход, защото
могат да се намерят аргументи за това, ние ще
обсъждаме всяко едно от тези пера, за да преценим
дали и в какъв размер такава актуализация наистина
е оправдана. Това трябва да стане при зачитане на
европейските изисквания за нивата на дефицита и
чрез преглед на дейността и на сегашното правителство. Защото в случая ние можем да се връщаме и
към предишното правителство, избрано от парламента, но действията на служебното правителство в
управленски и специално в кадрови план не трябва
да остават без внимание. Добре е всяка от политическите партии да изрази ясно отношение по тях.
Смятаме, че в този момент е много наложително
да се предприемат действия за укрепване на държавата, за ефективност на приходните агенции, за
силно, но не силово Министерство на вътрешните
работи, за преглед на изпълнението на задачите,
поставени на ръководството на ДАНС, включително
и по тези проблеми, които изброих. За решително
противодействие на корупцията, защото нейните нива
са твърде високи през всички изминали години.
Независимо от смяната на управленията, това е
между основните причини за съществуването на
задкулисие и използване на различни интереси групови, корпоративни и лични, за влияние върху
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политическите решения. Настояваме за регулиране
на монополите, за продължаване и задълбочаване на
тези действия, които започнаха в края на миналото
Народно събрание. Оспорваме част от кадровите
промени на служебното правителство, които са насочени главно срещу Българската социалистическа
партия.
В изпълнителната власт и в парламента трябва да
се увеличи значително броят на политиците и партиите, които отстояват национални позиции и интереси. Ние сме изправени пред силна вълна
на краен ислямизъм,
която се развива
недалеч от границите на България и се
опитва да проникне
и тук на наша територия. Пред редицата рискове за националната сигурност
ние подчертаваме
необходимостта от
мирна и балансирана политика, а не от
такава, каквато водят президентът и 15
служебното правителство в момента.
Също така смятаме,
че България в момента не може да си
позволи отделяне на
средства за превъ- 10
оръжаване, а в бъде- 14
ще този въпрос трябва да се поставя, като той бъде обвързан с индустриализацията на страната. Държавните институции
трябва да предприемат превантивни действия срещу
новата епидемия, която вече се среща в някои не
само африкански страни, срещу нова бежанска вълна,
за предотвратяване на бедствия и аварии, каквито
имаше в изминалите седмици и месеци. И това трябва
да стане чрез ясно определяне и централизиране на
отговорностите.
Трябва да е ясно, че когато говорим за индустриализация и реиндустриализация, ние имаме предвид
всичките й форми. Както по отношение на създаване
на нови производства, така и възможности за частично възстановяване на някои традиционни за България
производства. Ние разглеждаме държавата не само
като регулатор на икономиката и на пазара, но и с
възможностите й да прави собствени инвестиции. Не
бива да подценяваме нейната роля, защото рефренът,
че държавата е лош стопанин, не е аргумент за
нейното премахване, а за нейната дълбока промяна.
Мисля, че този въпрос подлежи на допълнително
изясняване и аз допускам, че от ГЕРБ могат частично
да променят своето отношение към него.
В областта на данъчната политика промяната е
въпрос на разбиране. Българската социалистическа
партия поне от две години е заявила своето становище по него. Тази промяна има своето основание от
гледна точка и на справедливостта, и на решаването
на определени демографски въпроси, които също
стоят в центъра на нашето внимание.
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При политическата оценка на предишното правителство на Орешарски различието ни е по формулата
политико-експертно правителство. Това беше гъвкава
формула, която позволяваше да бъде излъчено, без
да разполага с парламентарно мнозинство, правителство на основата на неговата програма. Проблемите
бяха в начина, по който функционираше това правителство, в различните фактори, които оказваха влияние върху част от неговите решения. Не би следвало
да се допуска повторение именно на тези страни от
неговата дейност. Сега въпросът е да изкореним
колкото се може по-решително възможностите за
такова непублично и неполитическо въздействие върху
управлението на страната.
Ние ще представим пред органите на Българската
социалистическа партия тези, засега непреодолими,
различия с ГЕРБ, за да може да се даде отговор на
въпроса дали по някои от тях може да има позиции,
различни от тези, които до момента сме изразявали.
Една от трудните, но важни задачи, които стоят пред
всички нас, е да възстановяваме доверието в политиката. А това означава партиите да се придържат
към основните ангажименти, които те са обявили и
заради които са получили подкрепа от гражданите.
Това не означава, че не могат да се търсят форми,
различни пътища за постигането на тези цели, но
същественото е дали наистина по това, което е найважно за всяка една от тях, те могат да намерят
необходимите допирни точки. Предстоят консултации
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на ГЕРБ и с другите политически партии, представени
в 43-ото Народно събрание. Ние ще се постараем да
дадем в близките дни отговор на тези открити въпроси. Те ще имат възможност да направят своята
преценка.
Ние признаваме, че ГЕРБ имат в този момент
правото и носят най-голяма отговорност. В миналия
мандат в много трудна обстановка ние се ангажирахме с излъчване на правителство със същия брой
депутати. С една по-отчетлива преднина и при наличието на няколко политически партии в 43-ото Народно събрание сега тази задача е решима от ГЕРБ. Що
се отнася до формулата на правителството, ние споделихме, че то може да бъде правителство на отговорността на тези, които участват в него. То трябва
да има политически характер и в този смисъл за нас
са равностойни въпросите за състава на правителството и за неговата постоянна политическа подкрепа.
Това не изключва търсенето на допирни точки и
въпроси, по които може да се постига по-широко
съгласие. Времетраенето на следващото правителство не трябва да бъде лимитирано. То трябва да е
правителство за целия мандат. Твърде високо е изискването да се определят месеци, година или година
и половина за неговата дейност. То трябва да стартира като пълноценно правителство, с ясна политическа подкрепа, с подписано споразумение, а развитието на политическите и обществените процеси ще
покаже докога то разполага с нужната подкрепа.
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