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Уважаеми другарки и другари делегати, уважаеми гости и журналисти, добре дошли.

Ще направя предложение по дневния ред. Моля да ме извините, че ще говоря по-дълго
от регламента, изслушайте ме и след това решенията са във вашите ръце.

Преди три години ме избрахте за председател, с програма (“Променяме БСП, за да
променим България”). В нея има много ясно разписани ангажименти, които бих
обобщила в пет точки - три за партията и две за България.

За партията:

1. Предложих преместване тежестта на партията от върха, към общинските партийни
организации, които са кръвоносната система на БСП. Поех ангажимент това да стане
чрез въвеждане на вътрешнопартийно допитване до всеки член по важни въпроси за
партията, намаляване финансирането в центъра и увеличаване субсидията на
структурите, решаване на въпросите с диалог, а не с натиск от ръководството.
Изпълних го. Проведохме вътрешнопартийно допитване за коалиционна политика,
променихме устава така, че всеки член да гласува за избор на председател, увеличихме
финансирането на организациите два пъти и половина - от 1 200 000 на 2 900 000 лева,
въведохме режим на равнопоставен диалог като отменихме така наречените
организационни съвети, които обикаляха страната, сменяха ви ръководствата и
налагаха решения от центъра.

2. Обещах ви да отворим партията за младо попълнение от професионално и
политически подготвени хора, които да бъдат мост между БСП и младите хора на
България. Изпълних го. Над 30% от общинските председатели са до 40 години и 13
депутати до 40 години и 46 от 80 депутати, които за пръв път са такива. Разбира се има
още много да се работи за тяхната професионализация, но партията им даде
възможност да се развиват.
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3. Разбирайки, че хубавите неща, които вършим трябва да стигнат до хората, поех
ангажимент вестник "Дума", социалните мрежи и собствена телевизия да станат
комуникационните ни канали до народа. Изпълних го. Заварихме в. Дума с над около
половин милион лева дългове, които изплатихме и спасихме вестника от спиране, тъй
като печатницата отказваше да го отпечатва, поради натрупани задължения.
Увеличихме финансирането му над два пъти. Открихме сайт "Дума" и въпреки трудните
изпитания, през които минахме, имаме Българска свободна телевизия.

За България

1. През 2016 г., когато ме избрахте, съм заявила пред вас, че правителството на Бойко
Борисов е вредно за държавата и я води към катастрофа, затова поех ангажимент да
превърнем БСП в ударна опозиция, без никакви задкулисни договорки и последващи
отстъпления. Изпълних го. БСП се превърна в единствената опозиция и отказахме
договорки за власт и пари.

2. Ангажирах се пред вас да изготвим план за извеждане на България на нов път на
развитие, но не в кабинетите на „Позитано“, а заедно с широк кръг учени,
интелектуалци, младежи, земеделци, малък и среден бизнес, пенсионерски съюзи.
Изпълних го с изготвянето на "Визия за България", която беше изработена и
представена в над 500 срещи в цялата страна и в цялата партия. Благодаря ви! Идеите в
програмата, с която ме избрахте за председател, са мои, но вие - актива на БСП,
народните представители и стотиците хиляди членове и симпатизанти, ги направихте
реалност. Който и да е лидер, Господ да е, без вас е нищо. Благодаря и на екипа си,
който заради мен понесе много удари, но издържа. Заедно, отборно, свършихме добра
работа за три години. В програмата, с която ме избрахте, съм ви обещала да вдигна
БСП на крака и да ви дам самочувствие на хора, които имат достойнство и могат да
побеждават. Изпълних го. Победихме на президентските избори с Румен Радев и
Илияна Йотова и разбихме мита, че ГЕРБ са непобедими, увеличихме депутатите си в
българския парламент от 39 на 80. Единствената партия сме, която увеличи
евродепутатите си от 4 на 5, първа сила сме в над 60 общини, което се дължи на вас и е
добър старт за местните избори, изкачихме се по стълбицата на ПЕС от 12 място на
предишните евроизбори до 6 от 28 партии. Всичко това постигнахме заедно, при
авторитарна, еднолична, обсебила всички държавни структури власт, изправила срещу
нас огромен финансов и медиен ресурс. При цялата свършена работа, стотиците срещи,
усилията ви, труда ви покачващото се доверие в БСП, в момента ние сме на прага на
криза с неизвестен край. Причини има много, но поводът за нея съм аз. След загубата
на европейските избори, веднага на другия ден Георги Гергов ми поиска оставката,
след него се включиха и други другари. Отвори се стара рана, която съществува от две
години, откакто извършихме реформата в БСП, от промените в устава, които
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ограничиха депутатските мандати, от личните огорчения и амбиции за властта в БСП, а
оттам и властта в държавата. Декларирах пред Националния съвет, че подавам
оставка. Колкото и да се говори, че това е емоционален и театрален акт, в него няма
грам емоция и артистичност. Това е осъзнато и премислено решение. При
пренареждането на листата заявих, че отговорността за резултатите ще носи
Националният съвет, а не аз. Най-лесно ми беше да кажа: предупредих ви, вие сте
виновни, носете вие отговорност и да си остана председател. Но моята представа за
морал и достойнство в политиката, за личен пример как се носи отговорност, за модерен
европейски политик, защото така постъпват европейските политици, не ми позволи
това. Да се скрия зад колективна отговорност, тоест безотговорност, както се е
случвало десетки пъти в БСП с други председатели, при далеч по- драматични загуби.
Къде сгреших? В преценката за последствията. От две години на върха в БСП се бият
две тенденции, промяна срещу статукво. Този сблъсък отслабва партията и ви обърква,
демотивира, смазва по места. Тази битка блокира работата на НС, който не прави
политика, а произвежда скандали. Затова си помислих - стига. Изтощихме партията,
измъчихме хората си по места, да работят, да тичат, да ни избират на постове, а ние да
им се отблагодаряваме със скандали и борби кой да води бащина дружина. Накрая ще
останем без дружина. Направих си равносметка на моите грешки, реших, че трябва да
отстъпя и предложих изход. Нека двете тенденции в БСП да излъчат кандидати, да
имаме програми и да се явим пред всички членове на партията на състезание. Да бъде
избран по-добрият, другите да приемат резултата и да работим заедно за общия ни
успех. Това щеше да бъде почтено, демократично, модерно, по европейски и в стила на
ПЕС. В Европа през последните десетилетия, леви партии прибягват до пряк избор, за
да разрешат проблемите със самозатварянето на елитите и откъсването от хората.
Португалските социалисти преодоляха фракционните си борби с въвеждане на пряк
избор на лидер. Те направиха тежка реформа, в която ярък принос има днешният
Генерален секретар на ООН Антонио Гутереш. Испанската социалистическа
работническа партия промени имиджа си на полуфеодална мрежа, след като преди пет
години стартира пряк избор на лидер. Важна последица от това е възходът на Педро
Санчес и навлизането на ново поколение в политиката. Разговаряла съм с него,
разказвал ми е за тежките спорове за действителния размер на членската маса, за
кампанията, за начина на гласуване и за пътя, по който са решили тези спорни въпроси.
Във Великобритания лейбъристите издигат лидера си с пряк избор, в който гласуват
даже и привърженици. Френската социалистическа партия прави пряк вот за лидерите
също. Списъкът може да се добави с Италия, Дания, Холандия. Така стоят нещата в
прогресивна Европа. Как стоят у нас? С желанието си да бъдем като тях, вместо
модерност, европейски облик и пряка демокрация, отворих кутията на Пандора. НС
блокира процедурата за пряк избор. Всички пороци на политическата класа на прехода,
на задкулисието, на бизнес интересите, на подмяната, натиска и парите, срещу които се
борим три години, мощно нахлуха в БСП за три седмици, откакто заявих, че съм готова
да се оттегля и да пристъпим към пряк избор на председател. И в най-лошите си
прогнози не съм допускала, че с това решение мога да отприщя такъв бент. Какво се
случи:
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1. Започна личното ми очерняне, моето и на семейството ми, с много лъжи. Запазих
мълчание. Не казах една лоша дума за никого, защото така сте ме учили. Оставам с
огорчение и с благодарност, че близките ми издържаха, не се огънаха и ме подкрепят.

2. Усили се натискът да се спре промяната в БСП и да се върнем в изходна позиция
преди три години.

3. Пусна се машината за манипулации и за фалшиви новини. За да ви настроят срещу
ръководството, ви излъгаха, че който е бил кмет два мандата, няма да може да се
кандидатира отново. Излъгаха ви, че ще има пълен цикъл отчети и избори предсрочно и
сегашните общински председатели няма да се кандидатирате отново. Стигна се до
низостта да ви лъжат, че са откраднати парите от партийната субсидия (впрочем
понеже допускаме, че някой от вас може да е повярвал на това, в секретариата на
конгреса са внесени документи за всеки изхарчен лев. Който желае, може да се
запознае.)

4. Различни политически и икономически лобита задвижиха интересите си за
овладяване на БСП и поставяне начело на друг председател. На тези бизнесмени, които
отвън се бъркат в партийните ни работи, искам да кажа оттук, от тази зала, защото аз
не ходя в кабинетите им: Наиграхте се. Затворете си портфейлите. БСП не се продава.
БСП не е стока. БСП е кауза. Ако можете да купите десет, двадесет, тридесет търговци
в храма, то зад каузата стоим хиляди, които не се търгуваме. По-скоро търговците ще
напуснат храма, отколкото да го превземете отвътре.

На тези социалисти, които в последните дни изпращате мнения, писма за подкрепа и
декларации да си оттегля оставката, благодаря. Благодаря и на симпатизанти и
безпартийните. Някои другари казват, че вашето мнение е изкуствено, че е
организирано, че е платено. Не им обръщайте внимание, това са хора, в чиито мисли
всичко е пари. Знам, че сте истински, с мнозина от вас сме били редом в наводнените
села във Видинско, на протестите на тютюнопроизводителите в Гоцеделчевско, в
защита на животните в Странджа. Знам и че сте притеснени и милеете за партията.

Бъдете спокойни, ще се справим заедно и обединени и с тази криза. Уважаеми
делегати, чух че и върху вас е упражняван натиск да гласувате срещу мен. Някои от вас
ми го споделиха с болка. Случаите са толкова драстични, че дори не искам да ги
произнасям на глас.
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Аз ви се извинявам, че сте поставени в това състояние, аз създадох този хаос и аз ще
трябва да подредя нещата. Бъдете спокойни, няма да ви се налага да правите нищо
против волята ви.

Уважаеми делегати, битката за лични интереси и реваншизъм стигна до там, че някои
другари поставиха въпроса за подмяна на характера на нашата партия, те твърдят, че
се превръщаме в лидерска, авторитарна партия и подменяме колективното начало,
както и че променяме идеологическата си идентичност. Ето това са сериозни въпроси и
няма как да ги подмина, без да изразя личното си мнение. Внушението за еднолична
власт не почива на никакви факти, то е подмяна на истината. Слава Богу нашият устав е
направен така, че председателят, който и да е той, има само едно право - да предлага
Изпълнително бюро. Всички други кадрови и политически решения се взимат в
колективните органи на партията с мнозинство. Такова е например решението за
напускане на парламента от парламентарната група, взето от НС или решението
„победа на европейските избори, за да има предсрочни парламентарни“, взето от този
Конгрес. Веднъж в НС попитах, като ме обвинявате, че вземам еднолични решения,
дайте ми поне един пример за такова. Другарите се чудеха, чудеха и казаха: Ти
подкрепи този Кьовеши без разрешение от НС. Тук мога само да кажа, че Кьовеши е
жена и да замълча. Но и мълчаливо да се запитам защо ли тези другари са против
госпожа Кьовеши да стане главен европейски прокурор.

Аз имам много трески за дялане. Стилът ми е силов, както каза някой, не познавам
задна скорост, като кажа нещо, го правя докрай. Липсва ми гъвкавост и изглежда, че
това не е добро качество за политик. Но никога и по никакъв повод не съм
пренебрегвала колективните органи и колективното начало в партията. Другото
внушение е, че сменяме идеологията. Попитах веднъж другарите откъде идва това
обвинение, след като в действията си нито за миг не сме отстъпвали от програмата на
партията, получих отговор - отхвърлянето на Истанбулската конвенция е отстъпление
от лявата идеология. Обвиняват ни, че сме във война с ПЕС и не сме европейска партия.
Когато чух това в съзнанието ми изплува една среща. Имахме изпратена мисия от ПЕС
за разговори, може ли БСП да отстъпи за Истанбулската конвенция. Един член на
делегацията ми каза: Ние сме прогресивни партии. Ние не можем да вървим след
мнението на хората. Това е популизъм. Ние трябва да ги водим. Членовете на БСП и
българите явно не разбирате прогресивните тенденции, те не са ограмотени. Нашата
роля е да им обясняваме, а не да ги следваме. Пред 25 души свидетели, част от които са
тук в залата, заявих: Уважаема госпожо, Вие сте дошли в моята родина, седите в моя
кабинет и ми обяснявате, че моята партия и моят народ е неграмотен, защото не
разбира джендър идеологията. Или си оттеглете думите, или срещата току-що
приключи. Ако с това поведение, изпълнявайки и решение на НС, съм променила
идеологията на партията, от лява и прогресивна към популистка и консервативна, искам
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да го чуя от вас, партията, а не от външни коментатори.

Второто голямо предизвикателство, пред което сме изправени, са местните избори.
Местната власт е най-важната. Не само защото е фундамент за централната, а и защото
е най-близо до всекидневните проблеми на хората и има реални възможности да ги
решава. С криза на върха в партията, успехът ни по места е под въпрос. С юридически
блокаж и спор, кой е председател, кой е временно изпълняващ, по кой устав и
процедура се избира той, рискуваме да блокираме партията, това ще доведе до
политическа слабост, отлив на подкрепа и не дай Боже до невъзможност за участие в
месните избори. На европейските сме първа политическа сила в над 60 общини, в
областни градове, в няколко района в София. Имаме потенциал и не бива да го
рискуваме. А рисковете са налице, както виждате битката на лобитата за наследството
след мен започна. Още конгресът не се е произнесъл, другари се самоиздигат за
председател, други без да са издигнати, се считат за такива, като забравят, че само
преди две седмици, на европейските избори, получиха 1400 преференции от близо 400
000 гласували за БСП. Трети ме пратиха в миналото и даже приживе ми отредиха място
в историята. Другари, които тези дни се събирахте по ресторанти, кафенета, бизнес
офиси и се сговаряхте и карахте как да разделите наследството след Корнелия Нинова,
да ви кажа – още не съм умряла и наследството не е открито.

Чакайте, не бързайте, ще имате възможност, но не сега и не веднага. Днес трябваше да
внеса официално, уставно, юридически и писмено до Конгреса желание за предсрочно
прекратяване на правомощията ми, както и да потвърдя политическата си декларация
за оставка. Не го правя. Не внасям пред конгреса своята оставка, знам какво ще
последва, знам какво ще ми коства. Имах избор между два варианта. Първият - оставка
на всяка цена, на инат запазване на личното ми достойнство и его и юридически хаос,
политически срив пред местни избори, връщане на изходни позиции отпреди три
години, търговия на БСП, превземането й от интереси, чужди на членовете и идеите й,
убийство на опозицията и диктатура в България. Втори - поемам имиджови щети върху
себе си, което се отразява на моя личен авторитет, но предпазвам партията от хаос,
битки за овладяването й, с не чисти цели, загуба на подкрепа и срив в доверието.

Мнозина ми градиха в годините фалшив образ на човек, обладан от егото си, който се
стреми към постове. Ако това беше вярно, сега пред вас щеше да стои председател на
Народното събрание.

Ако това беше вярно и мислех само за собственото си благоденствие, нямаше да правя
промяната в БСП и нямаше да има вътрешна опозиция. Ако това беше вярно, щях да се
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сговоря с едрия бизнес и някои от тях нямаше да наддават днес за главата ми. Не
поставям поста на първо място, но не мога да гледам безучастно как вярата, трудът,
усилията на стотици хиляди хора за последните три години изтича в канала за
последните три дни.

Пред избора егото ми или бъдещето на тези хора и БСП, избирам второто. Предлагам
точка две “констатиране на оставка” да отпадне, поради липса на такава, обръщам се
към вас, делегатите на конгреса - не приемайте точка промяна в устава, не правете
моята грешка, не отваряйте кутията на Пандора, не отваряйте вратата на лобистки
интереси. Нека оставим членовете на БСП да избират пряко председателя си. Нека
бъдем модерна европейска партия.

Моля, приемете точка 3 - да стартира процедура на пряк избор за председател, не сега
заради предстоящите местни избори, а след тях, по време на пълния цикъл отчети и
избори в партията.

Скъпи социалисти, отърсете се от стреса, стягайте редиците за местните избори. Три
години вие работихте за нас, да бъдем депутати и евродепутати, време е ние да
поработим за вас, вие да бъдете кметове и общински съветници – не просто, за да
имаме постове, а за да имаме лостове, заедно да променим България. На добър час!
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