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Позиция на КС на КНСБ  
по предстоящите местни избори (октомври 2019 г.)  

 
През есента на настоящата година за осми път след демократичните 

промени през 1989 г. България ще гласува за избор на местна власт. 
Изтичащият мандат премина в динамична политическа и социално-
икономическа ситуация.  

1. Периодът 2015-2019 год. бе белязан от недостатъчна стабилност на 
политическата система – смениха се две редовни правителства и едно 
служебно. България отбеляза своята 10 годишнина от приемането в ЕС, а 
през първата половина на 2018 год. за първи път беше председател на ЕС.  
През месец май 2019 г. бяха проведени и поредните избори за Европейски 
парламент, които, въпреки сериозните опасения, като цяло в страните от 
ЕС и конкретно в България, не дадоха сериозни шансове на ксенофобски, 
ултранационалистически и евроскептични партии.  

2. Икономическата рамка се очертава като обещаваща, но все пак  
съществуват „подводни камъни” и рискови фактори. В същото време са 
налице и прогнози за възможна нова икономическа криза. Началото на 
пълно интегриране на България в европейския трудов пазар от 2014 г., 
макар да води до положителни тенденции, причини и масова миграция и 
обезлюдяване на редица региони, особено в Северозападна България. 
Продължиха и вълните на икономическа миграция към големите градове 
на страната.  

3. Налице са сериозни проблеми с интегрирането на децата от някои 
социални групи (най-вече от етнически малцинства) в училище и 
осигуряване на редовно посещение и завършване поне на основно 
образование. Това поражда допълнително проблеми с качеството на 
работната сила в близко и по-далечно бъдеще, което също има своите 
регионални измерения. Недостигът на квалифицирана работна сила е 
сериозна пречка за нови инвестиции. Получава се „порочен кръг” от 
взаимно влияещи си негативни процеси - демографски, икономически, 
заетост и социално развитие.  

4. КНСБ изразява тревогата си от драстичните различия в 
икономическото развитие, възможностите за заетост, равнището на 
доходите и качеството на живот. Тази ситуация е потенциален източник на 
социално напрежение и конфликти. Финансовите ограничения и 
хроничният недостиг на средства за обществени разходи и издръжка 
продължават да засягат значителна част от общините, но отново най-
потърпевши се оказват изостаналите в своето социално-икономическо 
развитие региони.  

5. Въпреки новите възможности за развитие на местните общности с 
помощта на европейските фондове, като цяло кохезионният процес между 
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държавите в ЕС продължава да се забавя, а в регионален аспект различията 
са още по-значителни. Три от нашите райони (Северозападен, Северен 
Централен и Южен Централен) остават трайно на дъното на Европейската 
класация по бедност, с БВП на човек от населението в „стандарт на 
покупателна способност” – съответно 31, 34 и 35%, при ЕС28=100. 

 
Нашата позиция по отношение на местните избори винаги е била 

последователна и ясна: КНСБ не е политическа партия или движение и не 
се стреми към властта в общината, в града, в селото, за да реализира чрез 
нея своите програми. Като част от гражданското общество, КНСБ 
представлява, изразява и защитава интересите на стотици хиляди наемни 
работници и служители. Това ни дава моралното право на активно 
поведение в изборите. Като демократична организация, ние винаги сме 
призовавали нашите членове да участват активно в местния вот, за да 
определят бъдещето на регионалните общности, като гласуват по съвест и 
със свободна воля.  

КНСБ счита, че още отсега трябва да започне реални действия по 
региони, с което да даде своя принос при формирането на местната власт:  

• чрез включване на синдикалисти в граждански квоти на партийни 
листи, там където политическите партии припознаят независимостта, 
експертността и професионализма на нашите членове и активисти;  

• чрез подкрепа на синдикалисти за формиране на самостоятелни 
листи или издигане на индивидуални кандидатури; 

• чрез подкрепа на независими кандидати, оценявайки техните 
професионални, лични качества и обществен авторитет. 
Нашият интерес, като представители на хората на наемния труд, е да 

създадем необходимите предпоставки за развитие на социалния диалог с 
новосформираната местна власт относно перспективите на регионално 
развитие, заетостта, доходите и жизненото равнище на населението.  

Кметът и Общинският съвет са органите, които стоят най-близко до 
всеки гражданин, те трябва да решават неговите проблеми, да определят 
социално-икономическото развитие на населението и града. Въпреки 
естествените различия в регионалните приоритети, могат да се откроят 
редица сфери, които КНСБ разглежда като базисни и определящи 
ангажираността на местната власт: 

Заетостта чрез разкриването на нови и качествени работни 
места, привличането на чужди инвестиции и подкрепата на малкия и 
среден бизнес е решаващ фактор за намаляване на безработицата и 
повишаване на доходите.  

Развитието на човешките ресурси в региона следва да акцентира 
върху местни програми за повишаване на квалификацията, стимулиране на 
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инициативността и усъвършенстване на творческите умения, проекти, 
които инвестират в човешкия капитал.  

В областта на образованието приоритетно значение има 
разширяването на достъпа до всички степени на образованието в рамките 
на региона, качеството на преподаване и обучение и прилагането на 
ефективни мерки за ограничаване отпадането от средно образование.  

Борбата с бедността и създаването на условия за социално 
включване изисква максимална политическа ангажираност и предлагането 
на широк спектър от анти-бедност политики, мерки и социални услуги, 
насочени към конкретни общности.  

Реформирането и развитието на здравеопазването се свързват с 
две основни цели – разширяване на достъпа до системата и  получаването 
на качествени здравни услуги. Решаващи предпоставки за постигането им 
са изграждането на модерна инфраструктура със съвременно оборудване, 
справедливо заплащане и професионално развитие на медицинския 
персонал, стабилизиране на финансовото състояние на здравните 
заведения.  

Подобряването на пътната инфраструктура, хигиената и 
сметосъбирането, преработката на отпадъци, водоснабдяването и 
канализацията, опазването на околната и селищната среда са общи 
проблеми за голяма част от общините в страната. Особено внимание 
следва да се обърне на облагородяване на градската среда и на развитие на 
транспортната и комунална инфраструктура в селата. Успоредно с това 
местните власти трябва да работят за подобряване качеството и 
компонентите на околната среда и осигуряване на устойчиво развитие.   

Усъвършенстването на системата за административно 
обслужване на населението чрез продължаване изграждане на електронен 
достъп до всички видове административни услуги е важно направление в 
дейността на местните органи за управление. То е съществена 
предпоставка за повишаване качеството на обслужване, минимизиране на 
корупционните практики, пестене на време и средства на гражданите.  

Социалният диалог на регионално равнище и защитата на 
фундаменталните права на работното място са особен приоритет за 
КНСБ. За нас те представляват сърцевината на европейския социален 
модел и основен елемент на нашата ценностна система. Разчитаме на 
равнопоставеност и партньорство при решаването на всички проблеми на 
общинско равнище, свързани със заетостта, безработицата, доходите и 
жизнения стандарт на населението.  

 
КНСБ се ангажира с активни действия преди и по време на 

изборите: 
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 Националното ръководство на синдиката застава зад всички 
свои представители, излъчени от федерални и регионални съвети като 
кандидати за общински съветници от граждански квоти на политически 
партии,  коалиции и местни организации, чиито програми за управление 
съвпадат с демократичните принципи, ценностната ориентация и 
приоритетните направления за регионална кохезия на КНСБ. 

 Очакваме нашите представители в общинските съвети да 
отстояват активна гражданска позиция, независимо от квотно-партийната 
им принадлежност, като по този начин играят ролята на социален коректив 
за едностранно ориентирани и тясно-партийни политики – в интерес на 
нашите синдикални членове и в съответствие с регионалните приоритети и 
програмните документи на КНСБ. 

 В общините, където нямаме излъчени наши представители в 
гражданските квоти на политически сили, местни организации и 
обединения, или независими кандидати, КНСБ и регионалните й структури 
зачитат индивидуалното право на политическа ориентация на своите 
членове и ги призовават да гласуват по съвест, като дадат своя вот за 
изявени личности, с висок професионализъм, морал и отговорно поведение. 

 В кметската надпревара, след обстоен анализ на досегашното 
управление, ще подкрепим нови или стари кандидатури, в зависимост 
както от личните им качества и способности, така и от нагласите им за 
активно сътрудничество и ефективен социален диалог - за решаване 
проблемите на трудовите хора и населението в общината, поемайки ясни 
ангажименти по приоритетните за развитие направления. 

 Призоваваме всички партии, коалиции, местни организации и 
независими кандидати към повече толерантност в предизборната борба, 
цивилизовано поведение по време на кампанията и висока отговорност към 
задълженията и ангажиментите, които поемат към своите избиратели – за 
превръщане на политическата демокрация в реален инструмент за 
икономически и социален просперитет на нацията. 

 
КС на КНСБ се обръща към синдикалните членове и 

избирателите в страната да вземат активно участие в Избори-2019, тъй 
като считаме, че това е единствено отговорното поведение в този важен за 
страната ни момент, когато трябва да утвърдим ролята и значението на 
местното самоуправление и да положим максимални усилия в усвояването 
на европейските средства за достоен труд и живот на всички българи. 
 
София, 24.09.2019 г.     КС на КНСБ 


