„ИЗБОРИТЕ – ПО ВОЛЯТА НА ГРАЖДАНИТЕ“
ПРИЗИВ
на 48-ия конгрес на БСП

Към гражданите и техните организации, които са за честни избори,
към партиите, които наричат себе си демократични,

Преди 23 години българските граждани решиха свободно да избират своите
управници и представителни органи, които да изразяват техните интереси.
През тези 23 години българските граждани постоянно искат България да
бъде демократична, социална и правова държава. Както е в Конституцията.
Днес има опасност българският народ да стане плячка на мними
авторитети. Това е път за никъде. Зад завесата на фалшив парламентаризъм и
приказки за справедливост, у нас властва диктатура!
Свободният избор се превръща в зависим избор. Зависим социално, зависим
икономически и финансово, зависим психически. Така се подменя свободната
воля на българина.
Отнемането на свободния избор е отнемане на всякакъв избор.
Формирането на държавна власт с нечестни избори е създаване на зависима
власт. Нищо друго.
Упорито се опитват да ни внушат, че има власт, а законът няма стойност, че
гражданинът е без значение.
Сблъсъкът на идеи в медиите беше заменен от търсене на медийна
манипулация и покорни купени медии.
Бруталност и посредственост погазват демократичните принципи. Основни

права стават жертва на фалшиви битки с миналото и с престъпността. И на
реални битки с различни социални групи.
Управляващите от ГЕРБ знаят залогът на следващите избори.
Спечелването им не е само въпрос на политическо оцеляване. Те няма да се
посвенят да подменят вота на избирателите.
Ние - българските социалисти, съзнаваме своята отговорност за гарантиране
на честни и демократични избори. Ето защо:
Ще инициираме законодателни промени, защитаващи свободния и честен

вот;
Ще потърсим широко политическо и гражданско съгласие с партиите по
законите, провеждането и контрола на изборния процес;

Ще призовем кръг международни наблюдатели за контрол;
Ще се противопоставим категорично на нарушенията, фалшификациите и
манипулациите на изборите.
Нека заявим различията си, но да сме заедно в отстояването на правото на
свободни и честни избори.
Настояваме за промени в изборното законодателство, за да върнем правата
на хората.
С общи усилия да противодействаме на контролирания вот и на изборните
измами.
Уважаеми съграждани,
българи,
Ако искаме страната да се управлява по обща воля – да участваме в
изборите, да изразим свободно нашия глас. Да бъдем силни и решителни.
Няма място за безразличие и малодушие. Не се поддавайте на натиск и не се
поставяйте в зависимост. От честния избор зависи животът ни и животът на
децата ни.
Не позволявайте да бъдат купени гласът ви, съвестта ви, бъдещето ви.

Гласувайте свободно!
Призоваваме политическите партии:
Да върнем политиката към състезанието на идеи и платформи!
Да върнем политиката в интерес на гражданите – колкото по-бързо, толкова
по-добре! Колкото по-силно, толкова по-добре!
Не допускайте да бъдете купени като стока!
Нека всички, които милеем за България да направим така, че
предстоящите избори да се проведат по волята на гражданите!
От нас зависи.
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