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Автор: Зора

Четвъртото заседание на 49 конгрес на БСП се проведе на 26.01.2019 г. /събота/, в
Зала № 3 на НДК. Конгресът започна от 10:00 ч. От избраните 800 делегати,
присъстваха 623. Заседанието на 49 конгрес на БСП бе почетено от представители на
дипломатическите мисии, акредитирани в София, от председателите на КНСБ и
„Подкрепа“, от работодателски и други обществени организации. Тук бяха и
председателите на партиите от коалиция „БСП - за България“: Минчо Минчев - ПП
„Нова Зора“; Александър Паунов - Комунистическа партия на България; Емил Георгиев
– ПК „Екогласност“ и Стефан Ничев на ПК „Тракия“.

Проектът за дневен ред на конгреса предвиждаше 4 точки, но след предложение за
избор на делегиран представител на НС за град Разград, точките в дневният ред,
станаха 5.

Огромен интерес предизвика Политическият доклад на председателя на БСП Корнелия
Нинова - "България и Европа днес. Визия за утрешния ден. Задачите на БСП".
/Докладът поместваме отделно / Предварително обаче можем да кажем, че не само
делегатите всеки честен и изстрадал българин е очаквал през годините истините,
които се съдържаха в него. И ги дочака. Това не съмнено бе шаячната правда, за
живота в България в годините на преход, представена блестящо от Корнелия Нинова.

По точка втора делегатите обсъдиха проекта "Визия за България", който доби
популярност и предизвика нарастващ обществен интерес, след представянето му в НДК
на 21 юли миналата година.

Основните акценти на БСП ,заложени във „Визията“, за която „Нова Зора“ писа веднага
след 21 юли, вече са допълнени с нови предложения и представляват един по
същество завършен мобилизационен проект за смяна на модела, за осъществяване на
модерно държавно управление за възможности за ново икономическо развитие на
България, на основата дигитализацията. Разгледани и проблемите в развитието на
регионите и на такива важни направления, като здравеопазване , сигурност и отбрана,
външна политика и демографска криза.
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Разделите за регионално развитие, включват на първо място " Визия за Северозападна
България", "Визия за Родопите" и " Визия за Странджа и Сакар". Посочена е и схемата
за заетост в т. н " интелигентни градове" . Проектът поставя нов акцент върху
фискалната и данъчната политика, в която премахването на т.н плосък данък, е не
заобиколим императив.

Във "Визия за България" е отделено място и на тревожната тема за Истанбуската
конвенция, където ясно и твърдо се подчертава, че бракът, семейството и отговорното
родителство за нас българите, са в съзвучие със законите на природата и
националната традиция и като такива са постижение на християнската цивилизация,
която е основен фундамент на Европейските ценности.

Очертаните принципи във "Визия за България", са ясен ориентир, че посланията до
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избирателите имат за цел спечелването на вота в Европейските избори, през месец май,
а след тях и предсрочните парламентарни избори. Тази цел, недвусмислено бе заявена
в позицията на БСП и подкрепена от делегатите на 49 конгрес. Нещо повече - БСП има
амбицията, чрез своята нова политика да постави начало на дълбоки промени в
платформата на ПЕС и в Европейския съюз.

На вниманието на делегатите бе представен и отчетат за дейността на членовете на
Европейския парламент, избрани с листата на Коалиция за България от мандат
2014-2019 г. Макар че Сергей Станишев, сам делегат и председател на ПЕС, да изложи
подробно дейността на всеки един от тях, той умело заобиколи сериозните
противоречия в платформите на ПЕС и БСП, по отношение на Истанбулската конвенция
и Пакта за миграция на ООН

Поради графика за приключването на броя, "Нова Зора" е в невъзможност да
представи поглед към започналата дискусия в конгресната зала, след 15:00 ч.
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