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Мирът, отстояването на 
българския суверенитет, бор-
бата срещу неравенствата и 
защитата на интересите на 
труда бяха записани като ос-
новни цели на ПП „Възражда-
не на Отечеството“ от делега-
тите на нейния конгрес, който 
заседава в събота, 29 май 
2021 г., в залата на народно 
читалище „Иван Рилски“ в со-
фийското село Мрамор.

Партията ще настоява 
територията на България и 
акваторията на Черно море 
да се превърнат в „Зони на 
мира“. Тя се обявява против 
присъствието на чужди во-
енни сили в страната ни и за 
такова геополитическо по-
ведение на България, което 

Конгресът на ПП „Възраждане на Отечеството“ направи 
промени в устава и в ръководството на партията

издига като основна ценност 
хармонизиране на отношени-
ята между Изтока и Запада.

Основните цели на партия-
та са формулирани в 11 точки, 

сред които са още: опазване 
и развитие на традиционни-
те братски отношения между 
българския и руския народ, 
укрепване на традиционните 

духовни и семейни ценности 
на българския народ, актив-
ни действия на държавата за 
решаване на демографските 
проблеми и закрила на май-

чинството, запазване и зат-
върждаване на българската 
национална идентичност, 
език, дух и традиции в усло-
вията на еврочленство.

Партията ще отстоява лява 
политика, разбирана като ак-
тивно участие на държава-
та и общините в социалните 
процеси, включително чрез 
обогатяване на държавната и 
общинската собственост.

В този дух конгресът прие 
и политическа декларация, в 
която се казва: „Мирът е гла-
вен мотив за политическо 
ни поведение в условията на 
днешните геополитически 
реалности. Конфликтът 
‒ икономически, културен 
и военен, между САЩ и ЕС, 
от една страна, и Русия, от 
друга, няма потенциал да 
реши нито един значим про-
блем между великите сили, 
но за сметка на това е спо-

„ВЪЗРАЖДАНЕ НА 
ОТЕЧЕСТВОТО“ 
в ЛЯВ СЪЮЗ за ЧИСТА 
И СВЯТА РЕПУБЛИКА

Партия „Възраждане на отечеството“ ще се 
яви на парламентарните избори на 11 юли в 
предизборна коалиция под името „Ляв съюз 
за чиста и свята република“.

Нова лява коалиция 
със смела заявка, 
Жан Виденов изясни 
защо се връща в 
политиката 

С обещание за борба с олигархично-
компрадорския модел на политическия 
небосклон се появи новата формация „Ляв 
съюз за чиста и свята република». Най-
изявеното име в нея безспорно е това на 
бившия премиер Жан Виденов. 
На пресконференция в БТА стана ясно, че 
той ще бъде секретар на организацията, но 
и архитект на нейната политика.

 

Почетен медал за 
Николай Малинов от Петия 
фестивален маратон „От 
Атлантика до Тихия океан“
Санкт Петербург. С председателя на Съюза на 
журналистите на Русия Владимир  Соловьов 
след награждаването на Николай Малинов, 
председател на НД „Русофили“ и председател 
на ПП „Възраждане на Отечеството“,  с почетен 
медал на Петия фестивален маратон „От 
Атлантика до Тихия океан“.

На снимката: 
Емил 

Миланов, Иван 
Атанасов, 

Петя 
Паликрушева, 

Красимир 
Янков, проф. 
Иван Пейчев, 
проф. Ангел 

Димов

На стр. 2
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Четири политически партии 
са в новата коалиция: Социа-
листическата партия „Българ-
ски път“ с председател проф. 
Ангел Димов, политическата 
партия „Българска прогресив-
на линия“ с председател Кра-
симир Янков, политическата 
партия „Възраждане на От-
ечеството“ с лидер Николай 
Малинов и политическата 
партия „Партия на български-
те комунисти“ с лидер Иван 
Пенчев.

Председател на коалици-
ята е Иван Атанасов, а орга-
низационен секретар ‒ Жан 
Виденов.

Проектът бе представен на 
пресконференция в Нацио-
налния пресклуб на БТА.

Създаваме тази коалиция, 
защото „левицата е разгро-
мена и не е представена в 
последното Народно събра-
ние, съответстващо на броя 
на левите хора в България“, 
обясни Иван Атанасов. По 
думите му новата коалиция 
цели да представлява лява 
алтернатива, която да е раз-
лична от Българската социа-
листическа партия и от коали-
цията, която тя създава. Това 
е шанс да се разбие олигар-
хично-компрадорският модел 
на управление, както и да се 
избегне заплахата за Бълга-
рия и за нейния остатъчен 
суверинитет, като се преуста-
новят враждебните действия 
спрямо Русия и се подобрят 

влошените отношения със 
съседите ни, добави той.

„Архитектът на коалици-
ята“ е Жан Виденов, посочи 
Иван Атанасов. Именно бив-
шият премиер ги е убедил, че 
трябва да са с русофилите.

Да посочиш Бойко Борисов 
за враг не е достатъчно, за да 
си в левия спектър на полити-
ката, смята Красимир Янков.

А основната линия, ко-
ято ще отстоява партия 
„Възраждане на Отечество-
то“, бе представена от зам.-
председателя на партията 
Емил Миланов, и тя е: „Бълга-
рия и Черноморието – зона на 
мира“. Това означава отпор 
на враждебните действия, ко-
ито България предприема по 
отношение на Русия, и „възхо-
дящи отношения със страна-
та, която изгради нашата ико-
номика“, отбеляза Миланов.

По думите на проф. Иван 
Пенчев новият съюз – „което 
е различно от коалиция“ — е 
със здрави корени в народа. 
На предишните избори на 4 
април Партията на българ-
ските комунисти подкрепи със 
споразумение „Възраждане 
на Отечеството“.

Завръщането на Жан Ви-
денов на политическата сце-
на, 25 години след като напус-
на премиерския пост, бе по-
вод за оправдания интерес на 
журналистите към неговите 
оценки за миналото и ролята 
му в новата коалиция.   ППВО

Партията даде заявка да 
изведе България от полуфе-
одалните отношения в стра-
ната. 

Целите пред коалицията 
са да върнат на България 
истинската, чиста и свята 
република, да се борят за 
справедливост, солидар-
ност за достойнството на 
хората, морал и почтеност в 
политиката. 

Идеите на организация-
та пред медиите представи 
основоположникът й - Иван 
Атанасов. „Ние сме истин-
ска и автентична левица, 
единствената и истинска 
промяна на предсрочните 
парламентарни избори и в 
следващото Народно съ-
брание“, изтъкна Иван Ата-
насов. 

Няма да бъдат водени 
разговори с БСП 

Атанасов заяви още, че 
левицата е разгромена и 
не е представена в послед-
ното Народно събрание. 
Коалицията има шанс да 
разбие олигархичния модел 
и обществени отношения, 
който тормози България 30 
години. Има заплаха за Бъл-
гария, за нейната територи-
ална цялост, остатъчен су-
веренитет и провокациите, 
които се оправят към Русия 
заради влошените отноше-
ния с всички съседни стра-
ни, подчерта Атанасов. 

Коалицията е лява, съ-
бира комунисти, социали-
сти и социалдемократи. В 
нея влизат още изявени па-

  „Възраждане 
  на Отечеството“ 
  в Ляв съюз за чиста и   
  свята република
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триоти и като партии, и като 
личности. Коалицията е един 
приятелски анонс към Русия, 
не искат да има провокации. 
Ние успяваме да представим 
една лява алтернатива, раз-
лична от това., което пред-
ставлява БСП и различна от 
коалицията, която тя създава, 
категоричен бе Атанасов. 

Трябва да върнем в Бъл-
гария цивилизованите индус-
триални отношения между 
фирмите, бизнеса и гражда-
ните. Корупционната среда 
трябва да бъде изкоренена, 
паралелната икономика, ре-
кетът от паразитното чинов-
ничество и огромното нера-
венство в страната, са други-
те основни проблеми според 
Атанасов. 

Той запита къде е ДАНС, 
къде са службите за сигур-
ност и вместо с това да тър-
сят парите на държавата, са 
се занимавали с политически 
поръчки. Има ли нужда от 
такива структури, недоумява 

Иван Атанасов. 
Служебното правителство 

няма право да променя пози-
цията на България спрямо Ре-
публика Северна Македония, 
посочи още той. 

Иван Атанасов е на мне-
ние, че страхът от ваксините 
„Спутник V”е да не се превър-
нат в Референдум за предпо-
читанията на обществото. 

В коалицията влизат Со-
циалистически партия „Бъл-
гарски път“, ПП „Българска 
прогресивна линия“, ПП „Въз-
раждане на отечеството“ и 
Партия на Българските кому-
нисти. Всички те се обедини-
ли около решение за създава-
не на предизборна коалиция 
за Ляв съюз за чиста и свята 
република за предстоящите 
предсрочни парламентарни 
избори на 11 юли. Коалицията 
е консолидация на левите и 
патриотични сили в името на 
съхраняване на суверенитета 
на България, съхраняване на 
Конституцията, морала и от-
говорността в политиката. От-
крити са за взаимодействие с 
всички прогресивни сили. 

„Българска прогресивна ли-
ния“ беше представлявана от 
Красимир Янков. Той заяви, 
че да се посочи Бойко Бори-
сов за враг не е достатъчно да 
бъдеш в левия спектър. Не е 
лява политика унищожаването 
на държавни предприятия, не 
е лява политика снимка с една 
козичка, не е лява политика да 

Иван Ангелов

Джордж Сорос идва в България веднага след 
1989 г. и създава фондация “Отворено обще-
ство“, която се занимава с разнородна дейност, 
не внася данъци и ДДС и издейства от прави-
телството всяка година от бюджета да се при-
веждат на фондацията по 41 милиона лева на 
година.

При разглеждане на бюджета в Народното 
събрание Жан Виденов отсича: “На Джордж Со-
рос няма да се дават никакви пари от бюджета 
и фондациите му ще работят съгласно закони-
те на страната.“ Сорос иска среща с Виденов, 
но той му отказва. Жан Виденов е единствени-
ят човек в света отказал да приеме Сорос.

Сорос решава да му отмъсти. Той раздава 
6-7 милиона лева на футболни агитки, наркома-
ни, платени протестъри и др., + откровени про-
мити мозъци-либерасти. С помощта на местно 
радио се организира митингът пред Народното 
събрание и “цветната революция“ е факт.

“Майдана“ довежда до падането от власт на 

правителството на Жан Виденов.

Виденов беше брутално атакуван от ДЕ-
МОНкратичните западни спекуланти, за да се 
съкруши опитът България да бъде независима.

Жан Виденов беше неудобен на Сорос, САЩ 
и местните им мекерета, защото отказа да раз-
продава България. 1995 г. беше най-успешната 
в икономиката до тогава. Бизнесът живна, дори 
безумните лихви на БНБ започнаха да падат.

После Мултигруп сключи договор с Русия (на 
Елцин и олигарсите), с който да посредничи в 
доставките на газ. Виденов се опъна. Мулти-
груп също направиха една цесия за милиарди, 
така че да издоят пари от „Кремиковци“ и „Бул-
гаргаз“.

Виденов се опъна и анулира цесията. След 
това, соросоидите отстраниха печелившия 
кандидат-президент на БСП (Георги Пирински 
– водещ в проучванията) и с невиждана про-
паганда назначиха Петър Стоянов.

Тази загуба на БСП беше използвана като 
момент, в който да започне валутна атака 
срещу лева, и срещу банковата система. Със 
сигурност Сорос е участвал, защото веднага 

после, след като дойдоха сините, той стана 
определящ фактор в политиката ни, съветник 
на президента и пр. (същото като това дето е 
сега в Украйна примерно). Жан Виденов от-
каза да разпродава, но и на руските олигарси 
(защото отказа да приеме газовата сделка на 
Мултигруп ), и го сполетя и невиждана валут-
но-банкова атака.

(Цитат: ”През онези 40 дни червените пере-
стройчици и сините хунвейбини бяха основни-
те съучастници в разоряването на нацията.” – 
Жан Виденов за събитията след подаване на 
оставката на правителството му.)

Жан Виденов си отиде почтен от “политика-
та“ тогава, защото неговият личен морал беше 
победен от милиони на Сорос, но винаги има 
видовден и той идва тогава, когато никой не го 
очаква и носи моралната победа на потърпев-
шия. Дай Боже да сме живи и здрави, за да го 
дочакаме този ден! По въпроса за една късна 
реабилитация: Един ден сегашната кампания 
срещу българите ще свърши, всичко ще излезе 
наяве и тогава името на един честен човек ще 
бъде изчистено.

Ситуацията връща Жан Виденов
отново в политиката
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една или друга форма се води 
във всички бивши комунисти-
чески партии, във всички би-
вши социалистически страни 
— спора за характера на пре-
хода, спора за ролята на леви-
цата в него, спора между ели-
тарната перестройка и лявата 
модернизация. Той не може да 
не е донякъде теоретичен и аб-
страктен.

Но той има и съвсем кон-
кретни проявления. Вече спо-
менах за ред политически 
действия и бездействия на Ли-
лов през 1989-1990г., които и 
тогава отхвърлях, а и сега съм 
напълно убеден — бяха по-
грешни. Много от тях без съм-
нение бяха предизвикани от 
комбинациите на десетоноем-
врийците и главно на Луканов. 
Очевидни за всички нас бяха 
непрекъснатите задкулисни 
атаки на този кръг срещу леги-
тимния председател на БСП по 
това време — Лилов.

Но това не може да бъде 
оправдание за него. Въпреки 

бъде изведена парламентар-
ната група от заседанието на 
НС, когато се гласува Законът 
за концесия. Левите политики 
се защитават от хора с ляво 
мислене, лявото политическо 
пространство е свободно и 
не приемаме да е забутано в 
ъгъла, категоричен бе Янков. 
Думата взе и Емил Миланов, 
представител на Национално 
движение „Русофили“, който  
заяви, че коалицията ще сле-
ди внимателно отношението 
към Русия, всички порочни 
действия, които предприе-
ма страната и ще се борят 
за възстановяване на добри 
братски отношения с руската 
страна. България и Черно-
морският басейн трябва да 
бъдат зони на мира, настоя 
Миланов. Лидерът на сдру-
жението Николай Малинов не 
присъства, защото не е успял 
да се върне в страната. 

„Ние здраво вървим към 
сериозен ляв съюз, който да 
запълни празното простран-
ство в парламента и която да 
промени шахматната поли-
тическа дъска в България“, 
изтъкна Емил Миланов. 

Вниманието на медиите 
беше насочено основно към 
Жан Виденов, който обяви, 
че никога не се е крил. 

Това, което е провокирало 
Жан Виденов и го е накара-
ло да се върне в политиката 
са настоящите политически 
лидери и лица, заради които 
иска да върне доверието на 
хората в политиката. 

Подкрепа 
за Румен Радев 

Коалицията „Ляв съюз за 

чиста и свята република” ще 
подкрепи президента Румен 
Радев за втори мандат на 
предстоящите президентски 
избори, обяви Виденов. 

Въпреки изразената под-
крепа на коалицията към 
държавния глава, Виденов 
го призова да внимава с пи-
пането на спецслужбите. 

Той оцени президентство-
то като единствената консти-
туционна институция в ис-
тинския си вид. След прези-
дентските избори ще бъдат 
решаващите парламентарни 
избори, категоричен бе той. 

Бойко Борисов е 
миналото, а Слави 

Трифонов ще избяга 

Бойко Борисов е в мина-
лото и има да се оправя с 
историята, посочи бившия 
премиер, като очаква Слави 
Трифонов да избяга от поли-
тиката. 

По думите на Виденов 
никакво изчегъртване не 
е възможно в чиновниче-
ството. Това ще се случи 
по естествен начин с вре-
мето, като чиновниците 
сами ще се преориентират. 

Прочетете целия матери-
ал на следния линк: https://

www.actualno.com/politics/
nova-ljava-koalicija-sys-

smela-zajavka-jan-videnov-
izjasni-zashto-se-vryshta-v-

politikata-news_1597545.
html?fbclid=IwAR2yixgE9-

rtaUepRgeW-
Epytvxe76hL21EQ6H-

ZjRs2xgrk2Wo4ag1Uv70

призивите в съдбовните мо-
менти през 1989-1990г., той 
не се обърна към партията за 
подкрепата, която несъмне-
но щеше да получи. Напро-
тив, умишлено препятстваше 
окончателното разрешение 
на въпросите в колективните 
органи, прехвърляше всичко в 
задкулисията, където принцип-
ният подход и партийната воля 
просто нямаше как да пробият 
път.

Такива сериозни ходове с 
негативни последици като: съ-
дебната политическа репре-
сия срещу „Живков и неговото 
обкръжение“/а всъщност- сре-
щу цели поколения кадри/; 
“контравъзродителния“ процес 
от 29 декември 89г.; напъжда-
нето на партията от предприя-
тията; оставката на Младенов, 
избора на Желев и обезсми-
слянето на изборната победа 
на БСП, свалянето на прави-
телството на Луканов и подаря-
ването на мастната власт чрез 

временните управи — всичко 
това тежи на политическата съ-
вест и на Лилов. 39-ият конгрес 
не донесе никакви промени 
към по- добро.

Само извади наяве непре-
къснатите самоцелни и нераз-
решими конфликти между кръ-
говете на Луканов и Лилов в 
тогавашното Председателство.

Вместо да поиска от ВСП 
сериозна смяна в Председа-
телството, Лилов включи в него 
няколко „свои“ хора, съотноше-
нието на силите стана 50 на 50 
и нещата окончателно зацик-
лиха. В това „попълнение“ по-
паднах и аз. Смятам, че едно-
годишната ми работа в него бе 
чиста загуба на време.

През цялата 1991г. в Пред-
седателството, във ВПС, в 
парламентарната група и в 
партийния печат непрекъснато 
се тръбеше за някаква „стаби-
лизация“, а в действителност и 
в партията, и в страната теча-
ха процеси на деградация.

Поповото правителство бе 
уникално по своята безотговор-
ност. Не си спомням нито един 
случай легитимен орган да му 
е възложил или да му е поис-
кал сметка за нещо.

Така наречените „политко-
мисари“ в него - Томов и Лу-
джев, се грижеха главно за ук-
репването на международните 
си връзки и бизнесконтакти и, 
разбира се, за плетенето на 
интриги в партийните си ръко-
водства и парламентарните си 
групи. Ненапразно и от БСП, и 
от СДС в края на ВНС се отце-
пиха по няколко десетки депу-
тати.

Чувстваше се, че много от 
тенденциите на регрес в соци-
ално- икономическия и обще-
ственополитическия живот ста-
ват необратими — при пълната 
пасивност и дори със скритото 
съдействие на държавните ор-
гани.

Неслучайно на изборите в 
края на 1991 г. най-много гла-

сове получи една крайна, ни-
хилистична и деструктивна 
опозиция.

Резултатът изразяваше про-
теста на хората срещу едно 
демагогско и безперспективно 
статукво. Тогавашното партий-
но ръководство отминаваше 
всичко това с пълно безразли-
чие.

В името на „национално-
то съгласие по приемането 
на конституциата “БСП тихо-
мълком се отказа от принципа 
„Земята за тези, които я об-
работват“, отложи масовата 
приватизация, давайки път на 
реституцията, заложи мината 
на бъдещата финансова ката-
строфа и подготви почвата за 
плевелите на кредитното ми-
лионерство с безумния Закон 
за банките и кредитното дело.

Дори остави отворени вра-
тички в конституцията за пла-
тено образование и здравео-
пазване и т.н.

Жан Виденов:  Вината на БСП е огромна — позволи 
политическата репресия срещу Живков, даде старт на 

„контравъзродителния» процес, избра Желев”

Въпрос към Жан Виденов: 
- Конфликтите Ви с Лука-
нов и неговия кръг, с ОСД 
и „перестройчиците“ са 
известни отдавна. Но Вас 
дълго време Ви смятаха 
за приближен на Лилов. Не 
се ли разграничавате от 
него с късна дата?
Ж. В.- Прякорът Жан Лилов 

бе изобретение на ОСД. Той 
бе тяхното оправдание пред 
партията, когато започнаха 
злостните им атаки срещу ново-
избрания председател на БСП 
още в последната нощ на кон-
греса - защото, видите ли, Жан 
бил марионетка на Лилов.

Никога не съм бил нито „ма-
рионетка“ нито „приближен“ на 
предшественика си. Николай 
Камов и Александър Маринов, 
Янаки Стоилов и Юри Борисов, 
а също Светлин Русев и Неш-
ка Робева, Стефан Данаилов и 
Павел Писарев - това са сърат-

БСП експлоатира политически късата 
памет, слабата информираност и силната 

манипулируемост на социалистите
ниците на Александър Лилов.

Винаги съм се удивлявал на 
самоувереността, с която той 
отказва да носи каквато и да 
е политическа отговорност за 
тези хора и за техните вендети, 
с които непрекъснато занима-
ват обществото. Това е негова 
коронна тактика - да експло-
атира политически късата па-
мет, слабата информираност и 
силната манипулируемост на 
социалистите.

Такива са типичните похва-
ти на перестройката и нейните 
дейци, на които за съжаление 
Лилов никак не бе чужд.

Недоверието в реформатор-
ския потенциал на собствената 
партия, целенасоченото й изо-
лиране от обществените про-
цеси, незачитането на колек-
тивната й воля- това е, което ме 
разочарова у него.

Да се обяви преходът за ап-
риорно десен, за да се даде той 

по-лесно за откуп на крайната 
десница и за да се отблъсне по-
силно от него традиционно сил-
ната българска левица, е въз-
можно най - погрешната идео-
логия за един лидер на БСП.

През всичките тези години 
по ключовия въпрос за отно-
шението на БСП към властта 
в периода на промените друго 
освен „Партията е уморена да 
управлява“, аз от Лилов не чух. 
Този начин на мислене бе изця-
ло контрапродуктивен.

А съчетан с диаметрално 
противоположните по смисъл 
вайкания за „изгубените поко-
ления кадри в БСП“ и обещания 
за „силни и суперсилни прави-
телства“- бе направо вреден.

Ето това постепенно ни пре-
върна с Лилов от съратници в 
идеологически, политически и 
партийни опоненти.

Уроците на историята: Чавдар Найденов, фейсбук
"Отказът дори на мъничката и единствена държавна банка ББР да даде информация 
на Министъра на икономиката за раздадените кредити ми припомни пролетта на 
1996 г. Тогава премиерът поиска БНБ да докладва пред парламента за състоянието 
на частните банки и тя с възмущение отказа - откъде накъде ще осведомява някакъв 
си там върховен орган на държавната власт. А президентът събра на разговор 
шефовете на банките, за да оповестят общ протест срещу намесата на лошата 
държава в добрия частен бизнес. След около два месеца половината престанаха да 
изплащат влогове, настана паника, МВФ ни накара да напечатаме планина от пари, 
за да ги внесем във въпросните банки, за да се успокоят вложителите, от което 
инфлацияята и курса на долара се изстреляха като ракета, след което МВФ не даде 
обещания заем, банките бяха затворени, спестяванията се стопиха в инфлацията, 
но пък спечели кандидат-президент, предлагащ членство в НАТО. Ура. И никой не се 
скара дори на шефа на БНБ. Така се градеше съвременна България.
Премиер бе Виденов, президент - Желев, кандидат-президент - Петър Стоянов, 
"гуверньор" - Тодор Вълчев."
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Ние, делегатите на конгреса на ПП „Възражда-
не на Отечеството“, потвърждаваме, че в днеш-
ните геополитически реалности нашата основна 
ценност, основна грижа и главен мотив за полити-
ческо поведение е МИРЪТ.

Напрежението между Запада и Изтока, което 
прераства във враждебност, е продукт на нацио-
нален егоизъм, цивилизационно късогледство и 
илюзия, че еднополюсният свят има перспективи.

Конфликтът ‒ икономически, културен и военен, 
между САЩ и ЕС, от една страна, и Русия, от дру-
га, няма потенциал да реши нито един значим про-
блем между великите сили, но за сметка на това е 

способен да доведе света до катастрофа.
Русофобската политика на официална Бълга-

рия обслужва чужди интереси и е в пълен разрез 
с историческите и цивилизационно утвърдилите 
се приятелски отношения между българския и ру-
ския народ.

Днес ПП „Възраждане на Отечеството“ вижда 
смисъла от своето съществуване в борбата за 
превръщане на България и Черно море в зони на 
мира. Не искаме чужди войски в страната си, не 
искаме България да се превръща в прифронтова 
държава.

Вторият стълб на нашата обществена филосо-

фия е лявата политика. Ние заявяваме, че нашето 
място в политическия спектър е при силите, които 
искат и работят, за да бъдат „глас на тези, които 
нямат глас, и  сила на тези, които нямат сила“! 
Наши приоритети, записани в програмните ни по-
зиции, са борбата срещу неравенствата и борбата 
в защита на наемния труд.

Ние, делегатите на конгреса на ПП „Възраж-
дане на Отечеството“, декларираме, че посвеща-
ваме своите сили, ум и енергия за постигане на 
общество, в което достойнството на обикновения 
човек е издигнато във висша ценност.

ППВО

Нашата основна ценност е мирът
Декларация на Конгреса на ПП „Възраждане на Отечеството“, 29 май 2021 г.

5
От стр. 1 Конгресът на ПП „Възраждане на Отечеството“ направи 

промени в устава и в ръководството на партията
собен да доведе света до ка-
тастрофа“.

Според документа русо-
фобската политика на власт-
та в България обслужва чуж-
ди интереси и е в пълен раз-
рез с исторически утвърдили-
те се приятелски отношения 
между българския и руския 
народ.

Конгресът анализира учас-
тието на партия „Възраждане 
на Отечеството“ в частич-
ните избори за кметове и в 
парламентарните избори за 
45-о Народно събрание на 
4 април 2021 г., както и под-
готовката за предстоящите 
нови избори за парламент на 
11 юли.

„Въпреки красивата, по-
зитивна кампания, която 
направихме, въпреки факта, 
че основни позиции от По-
литическата платформа 
на партията бяха естест-
вено възприети от голяма 

част от политическите су-
бекти, въпреки участието 
в кандидатските листи на 
ерудирани личности, при-
знати капацитети постиг-
натият резултат е крайно 
незадоволителен“, отбеляза 

председателят на партията 
Николай Малинов. Според 
него обаче по-голямо значе-
ние има фактът, че партията 
успя да представи и да нало-
жи политическа алтернатива.

Политическите приорите-

ти и червените линии, които 
партията не бива да пресича, 
бяха потвърдени и в изказва-
нията на участниците и гос-
тите на Конгреса.

Форумът утвърди реше-
нието на предстоящите на 11 

юли избори за 46-то народно 
събрание партия „Възражда-
не на Отечеството“ да се яви 
като част от „Ляв съюз за чис-
та и свята република“ – коа-
лицията, чието лице стана 
бившият премиер социалист 
Жан Виденов и в която участ-
ват още  ПП „Български път“ 
с лидер проф. Ангел Димов, 
Партия „Българска прогре-
сивна линия“ с председател 
Красимир Янков и Партия на 
българските комунисти, во-
дена от проф.  Иван Пенчев.

Жан Виденов и председа-
телят на коалицията Иван 
Атанасов, както представи-
тели на партньорските орга-
низации бяха сред гостите на 
конгреса.

Конгресът направи про-
мени и в ръководството на 
партията и насрочи редовен 
конгрес за 25.09.2021 г., като 
преди него ще се проведе 
отчетно-изборна кампания в 
партийните структури.

Николай Малинов 
– председател
Асен Асенов
Атанас Панчев
Валентин 
Григоров
Вергиния 
Атанасова
Веселин 
Найденов
Владимир Чучуев
Георги Градевски
Георги Станчев

Димитър Иванов
Емил Миланов
Жени Илиева
Ивайло Иванов
Илия Ценов
Искра Иванова
Калин Божков
Красимир 
Кузманов
Мирослав Митков
Никола Бенчев
Петър Георгиев
Петър Пандурски

Петър 
Синджирлиев
Пламен 
Александров
Румен Митев
Ставри Сотиров
Станислав 
Асенов
Юрий Борисов
Юрий Янков
Явор Никифоров
Янчо Киров

Николай Малинов – 
председател
Асен Асенов – зам.-
председател по 
медийната политика
Веселин Найденов – 
зам.-председател по 
организационните въпроси
Емил Миланов – зам.-
председател по 
финансовите въпроси
Петър Пандурски – 
зам.-председател по 

коалиционната политика и 
връзки с НПО
Валентин Григоров – главен 
секретар
Владимир Чучуев 
− секретар по 
взаимодействието с 
русофилските организации
Мирослав Митков – 
секретар по медийната 
политика
Янчо Киров – секретар по 
международната политика

ЧЛЕНОВЕ
Атанас Панчев
Георги Градевски
Георги Станчев
 Димитър Иванов
 Жени Илиева
 Ивайло Иванов
Петър Георгиев
Юрий Борисов

НАЦИОНАЛЕН ПОЛИТИЧЕСКИ СЪВЕТ 
на ПП „Възраждане на Отечеството“

Избран на 29 май 2021 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛНО БЮРО на НПС 
на ПП „Възраждане на Отечеството“

Избрано на 29.05.2021 
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„Единна Русия“ и „Възраждане 
на Отечеството“ обсъдиха 
проект на споразумение 
за междупартийно 
сътрудничество
 22 МАЙ 2021

Андрей Климов  и Николай Малинов изразиха готов-
ност двете партии да продължат да работят за укрепване на 
връзките между двете страни

Николай Малинов, председател на партия „Възраждане 
на Отечеството“ и на  Национално движение „Русофили“, се 
срещна в Санкт Петербург с руския сенатор Андрей Климов, 
зам.-секретар на Генералния съвет на партия „Единна Русия“ 
и председател на Президиума на Генералния съвет по меж-
дународната дейност.

Срещата се състоя в рамките на Петия международен фе-
стивален маратон „От Атлантика до Тихия океан“, който тази 
година се провежда в Санкт Петербург от 19 до 23 май.

Андрей Климов  и Николай Малинов изразиха готовност 
двете партии да продължат да работят за укрепване на 
връзките между двете страни.

ППВО

По повод на поредния опит 
за премахване на Паметника 
на Съветската армия

Вчера дежурни и новопо-
светени русофоби стартира-
ха за пореден път инициатива 
за демонтиране на Паметни-
ка на Съветската армия.

Аргументите, както винаги, 
са впечатляващи: „тази ар-
мия не била нито съветска, 
нито освободителна“  и „никъ-
де в Европа нямало такава 
арогантност“(Иво Инджев); 
„Паметникът не бил свързан 
с Втората световна война“ 
(Марта Георгиева от „Демо-
кратична България“); „памет-
никът показвал, че България 
се управлява от Москва“ 
(Иван Сотиров от Сдружение 
„Достойнство, отговорност и 
морал“) и т.н. и т.н.

За гражданите, превърна-
ли „събарянето на Паметни-
ка в кауза“ (Горан Благоев) 
явно българският Паметник 
на Съветската армия  е един-
ствен в Европа. За тях не 
съществуват: Съветският во-
енен паметник в Трептов парк 
в Берлин, Германия; Памет-
никът на героите от Червена-
та армия във Виена, Австрия; 
Мемориалният комплекс 
„Славин“ в Братислава, Сло-
вакия; Победоносният па-
метник на съветската армия 
в Рига, Латвия; „Бронзовият 
войник“ в Талин, Естония; 
Съветското военно гробище 

във Варшава, Полша; „Ру-
ският паметник“ в Киркенес, 
Норвегия… Изброявам най-
впечатляващите! А паметни-
ците в Европа, посветени на 
съветската победа над на-
цизма, са стотици!

За борците срещу българ-
ския Паметник на Съветската 
армия явно или фашизъм не 
е имало, или Съветската ар-
мия няма нищо общо с него-
вото унищожаване, или този 
фашизъм е нещо добро, цен-
но и достойно. Четвърти ва-
риант няма! Дори в Украйна, 
която не се слави с голяма 
симпатия към Русия, 9 май е 
определен като „Ден на побе-
дата над нацизма през Вто-
рата световна война“.

В Германия и в Австрия 
празнуват победата над фа-
шизма, но в България за спо-
менатите борци такава борба 
не е имало, такава победа не 
е имало, изобщо такова явле-
ние не е имало.

Освен геополитическите и 
морални основания за съще-
ствуването на този паметник, 
той е защитен и правно от ре-
дица резолюции, конвенции и 
договори  между които:

1. Резолюциите на ООН от 
2008 и 2009 година за защи-
та на паметниците по повод 
Втората световна война.

2. Конвенция за запазване 
на архитектурното наслед-
ство на Европа от 1985 г.

3. Договор за приятелски 
отношения и сътрудничество 
между Република България и 
Руската Федерация от 1992г., 
подписан от президентите на 
двете държави.

4. Съвместна декларация 
на президентите на Републи-
ка България и Руската Феде-
рация Г. Първанов и В. Путин 
за по-нататъшното задълбо-
чаване на дружеските отно-
шения и партньорство между 
Република България и Руска-
та Федерация от 2002г.

Разбирам желанието на 
споменатите борци да се ха-
ресат на господарите отвъд 
океана. Щеше да бъде обаче 
чудесна българска инициати-
ва   ако искаха демонтирането 
на  Паметника на американ-
ските летци, загинали в небе-
то на България в изпълнение 
на своя дълг да избият над 
4000 мирни български граж-
дани, да ранят тежко близо 
5000 и да разрушат само в 
София над 12 600 граждан-
ски обществени и жилищни 
сгради.

Жалко, че в България вече 
повече от 30 години се водят 
хиляди битки за миналото и 
нито една за бъдещето.

Русофобите – днешните 
фашисти, полагат невероят-
ни усилия да променят исто-
рията. Няма да успеят.

Днешната  русофобия -
в подкрепа на фашизма

Николай Малинов,
председател на 
партия „Възраждане 
на Отечеството“ 

Във връзка с ученията на НАТО „Defender 
Europe 21“ и „Steadfast Defender -21", предвидени 
за периода май-юни 2021 г. ставаме свидетели на 
случаи на скандално нарушаване на държавния 
суверенитет на нашата Родина от една страна и 
на опасна провокация в Черно море от друга.

Първият скандал е свързан с турска военна ко-
лона, която на 10 май в боен строй и с развети тур-
ски знамена минава на път за Дунав-мост в Русе. 
Доколко нелеп е този случай и в каква степен той 
не само нарушава суверенитета на нашето Отече-
ство, но се явява и провокация спрямо България 
може да разберем, ако си представим обратната 
ситуация. Дали Република Турция би се съгласи-
ла по нейните пътища да мине българска военна 
колона с развети български знамена?

Вторият случай е този на 11.05.2021г. когато 
група американски командоси атакуват предпри-
ятие за олио в с. Чешнегирово, обл. Пловдивска. 
Подобни арогантни действия на пълно пренебрег-
ване и презрение към суверенитета на нашата 
страна са повече от скандални. Нека да си пред-
ставим пак една обратна ситуация, когато пока-
нени на военно учение в САЩ чужди командоси 
предприемат подобна акция. Едва ли американ-
ските власти и правосъдие би толерирало подоб-

на постъпка без да накаже допусналите такава с 
ефективна присъда?!

Третият случай има отношение към полета на 
тежък американски бомбардировач Б-52Н. От пу-
бликувани данни в сайта на ВВС на САЩ в Европа, 
става ясно, че преди дни няколко стратегически 
американски бомбардировач излита от испанска-
та база Морон. На 24-ти май бомбардировачът 
преминава през българското въздушно простран-
ство и е извършил тренировъчна атака по условна 
цел в района на Черно море, след което се е завъ-
рнал отново в базата Морон. Над Черно море са-
молетът Б-52Н се е намирал в зоната на обстрел 
на руската противовъздушна система С-400. По-
добна провокативно действие би могло да дове-
де до въоръжен конфликт, включително до нана-
сяне на удар по българска територия, откъдето е 
дошъл бомбардировачът. В каква степен може да 
се толерира подобна провокация, която може да 
нанесе непоправими щети на нашата Родина?

Предвид горното се обръщаме към Президента, 
министър-председателя и министъра на отбрана-
та да потърсят отговорност на служебните лица 
от българска страна по повод на това, че те не са 
създали условия да не се допускат тези скандал-
ни нарушения на държавния суверенитет. Съот-

ветно те трябва да се обърнат към отговорните 
лица в НАТО, включително към Генералния секре-
тар на НАТО Йенс Столтенберг с искане същите 
лица да излязат с официално извинение за нару-
шаване на държавния суверенитет на Р България.

Но най-важното, поради което се обръщаме 
освен към Президента, министър-председателя 
и министъра на отбраната, също и към ръководи-
телите на основните партии у нас, е да подкре-
пят инициативата „България – Зона на мира“. На 
основата на тази инициатива нашето Отечество 
следва да се откаже от участие във военни уче-
ния, да изисква страната ни да се освободи от 
чужди бази, а в София да бъдат поканени висши 
представители на страните от НАТО, Руската фе-
дерация и други европейски страни, които не са 
участници в НАТО, за да се започнат разговори за 
снижаване на напрежението в Европа и да не до-
пусне ново разделение на нашия континент.

Проф. Нако Стефанов - За Българския 
Национален съвет за мир

Лазар Мурджев - За „Брод за България“
Николай Малинов - За ПП „Възраждане на 

Отечеството“

На вниманието на:
Президента и Главнокомандващ ген. Румен Радев,

Служебния министър-председател ген. Стефан Янев
Служебния министър на отбраната Георги Панайотов

Ръководителите на основните политически партии в Р България

ОБРЪЩЕНИЕ – ПРИЗИВ
Не на нарушаването на държавния суверенитет!

Не на опасните провокации в Черно море!
България – Зона на мира!

Черно море – морско пространство без чужди оръжия!
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АКАДЕМИЯ 

ЗА ИНОВАЦИИ 

И РАЗВИТИЕ

Основната част от настоящата статия е 
публикувана в изданието:  

АКАДЕМИЯ ЗА ИНОВАЦИИ И РАЗВИТИЕ,  
АНАЛИЗ 
на европейските антикорупционни практики 

по проекта «Общество, антикорупция, админи-
страция»,  

Пламен Братанов - комуникацията и медий-
ната институция - критични, инициативни и 
административни аспекти, с. 62 - 76,  

Нюанс Дизайн, ISBN: 978-954-8655-68-2, София, 
август 2019    

(Продължение от бр. 5)

Например, в обедното радиопредаване на програ-
ма „Хоризонт“ на БНР на 10 януари 2019г. в София бе 
излъчено скандално интервю на бившия вече дирек-
тор на Българския културен център в Париж за нагла-
сен конкурс за избор на нов директор. Впечатление 
направи и фактът, че представител на Министерство-
то на културата отсъстваше от студиото по време на 
въпросното интервю. 

Последният фрапиращ случай за злоупотреба с 
власт, корупционни действия и схеми, вече разслед-
вани от прокуратурата, подкрепени с документи, за-
писи и показания на преки свидетели предложи през 
последните седмици в социалното, политическото и 
културното пространство на страната и нашумялата 
пресконференция на депутатката в НС Елена Йонче-
ва.

Политическите функции на комуникацията тъкмо 
поради посочените по-горе обстоятелства разглеж-
даме и като своеобразна форма на напълно реален 
властови ресурс в съвременното общество, който 
допълва и коригира другите негови класически фор-
ми – законодателната, изпълнителната и съдебната 
власти.

Очевидно и съвсем не случайно Кийн (Кийн, 1999) 
определя медийната собственост като една от фор-
мите на политически диктат и цензура, упражнявани 
от страна на държавата върху публично организира-
ния процес на дефиниране и на разпространяване 
на мненията. Така чрез новоизградените медийни 
бизнес структури става напълно възможно да бъде 
осъществено едно “излишно” политизиране на опре-
делени сегменти от обществото, става възможно и 
монополизирането (със съгласието на публиката) на 
медийното пространство от страна на хората, които 
създават съответните медийни политики. Напълно 
вероятно и допустимо, продължава същият този 
британски автор, става и прикриването или дори за-
секретяването на цели информационни потоци, които 
засягат управлението на държавата, както и изземва-
нето от бизнес структурите на определени функции и 
дейности на самата държава. 

Ако подобни явления възникнат в страна, която се 
намира в условията на “преход”, напълно изпълнимо 
е възникването на  противоречия или дори на кризис-
ни ситуации в нея. 

През последните години процесът на концентра-
ция на комуникационна власт у нас се разширява и 
задълбочава. 1

В края на миналата година без обяснения бе сва-
лено от телевизионния ефир на БНТ в София широ-
ко обявеното преди това поредно предаване на раз-
следващия хурналист Валя Ахчиева. Приблизително 
наколко месеци преди това един румънски журналист 
и неговия български колега бяха оковани от полиция-
та на тридесетина километра извън столицата на мя-
стото, където служители на фирмата, която бе обект 
на международно разследване за корупция, изгаряха 

1 / В контекста на казаното можем да отбележим и някои от 
законодателните инициативи на Народното събрание, което 
под натиска на страните от Европейския съюз например,прие 
Закона на достъп до обществената информация (ДВ, № 55 9 
2000), а също и ограниченията за дяловото участие в радио-
телевизионните предприятия (ЗРТ, 98, Чолаков, Р. Право на 
радио- и телевизионните организации в България, CIELA – СОФТ 
ЕНД ПАБЛИШИНГ, София, 2000, с. 115; с. 184).

документи свързани с нейната дейност. Един друг 
разследващ журналист от Нова телевизия – Васил 
Иванов по-рано обяви скандални факти за работата 
си в тази медийна институция и публично заяви, че я 
напуска. Преди година - две в столичния комуникаци-
онен ефир преустановиха излъчванията си два теле-
визионни оператора – на TV7 и BIT. През 2016г. в БНР 
бе спряно радиопредаването на популярен радиово-
дещ по причини - както това бе бегло обяснено на на-
ционалната радиоаудитория - които имат отношение 
към неспазването на изискванията на ЗРТ. 

Случаите на уволняване на журналисти, на физи-
ческо посегателство върху тях, както в града в който 
живееем, в София, така и в страната не спират. По-
добни факти са отразявани многократно в национал-
ното публично пространство – част от фрапиращите 
заглавия, например, насочват вниманието на ауди-
торията към взривовете на автомобили на известни 
журналисти и телевизионни водещи (С. Диков и Г. Ше-
керова), отново взривове пред вратите на жилищните 
домове на журналисти (отново В. Иванов), случаи на 
зверски побой с железа на журналисти, физически 
насилия и жестоки нарявания – ослепената с едното 
око поради заливане на лицето с киселина А.Заркова 
и др.

Социологическата наука безусловно доказва, че за 
разлика от другите видове социален контрол 2 тъкмо  
неформалният е свързан освен с модатa, култура-
та, традициите и обичаите, също и с общественото 
мнение. Този факт е от съществено значение, за-
щото – както отбелязахме това по-горе – медийната 
институция участва активно в неговото създаване и 
формиране, т.е. нейната роля е достатъчно значима, 
неповторима и неоспорима при осъществяването на 
социалня контрол и не само по отношение на адми-
нистрацията в отделните институции. 

Възниква, обаче въпросът - същото това означава 
ли, че тя, медийната институция остава извън всички 
форми на контрол от страна на обществото?

Очевидно, отговорът на поставения въпрос е отри-
цателен, но в управлението на публичните и частните 
медийни институции значителен дял има самоуправ-
лението или професионалното поведение на журна-
листите, кодовете на поведението изобщо на заетите 
в тяхната работа хора – съобразено със съответните 
етични правила и принципи. Тук изпъква и необходи-
мостта от предварителна адекватна подготовка на 
бъдещите журналисти и медийни работници във вис-
шите училища, както и за качестваната академична 
и професионална осведоменост на техните препода-
ватели. Ако тя не съществува, резултатът е появата 
на авто – или на самоцензурата или казано по друг 
начин – на принципното нарушаване на нормите на 
журналистическата професия и етика. 

Взаимните връзки вътре в медийната институция 
също участват в нейното управление. 

Външните на масовокомуникационнната институ-
ция фактори като бизнес структурите, държавните 
агенции, групите по интереси, отделните организации, 
спонсорите, рекламодателите и отделните личности 
също могат да въздействат върху съдържанието на 
разнообразиите съобщения – символи, транслирани 
по различните канали. 

Съзнателната и активната намеса в процесите на 
масовата комуникация поставя много въпроси за от-

2 / Институцията на социания контрол е свързана със съгласието, 
с принудата и със спазването или неспазването на установените 
ценности на съответната социална група, включително и на която 
и да е административна структура. Той може да бъде формален и 
неформален, вътрешно-организационен или осъществяван от спе-
циализирани лица. Към формалния социален контрол отнасяме 
например, авторитарността на държавата и системата от закони и 
подзаконови нормативни актове, спазването на които се следи от 
прокуратурата, съда и полицейския апарат. Формалният позитивен 
социален контрол може да намери конкретен материален израз в 
едно парично възнаграждение, в удостояването с орден, с медал 
или със значка или пък с връчването на едно емблематично отли-
чие – сертификат, диплома, символичен предмет. Той е различен 
от формалния негативен социален контрол, който - според прав-
ните норми на нашата държава – предполага въвеждането на при-
нудителна мярка за неотклонение, задържане под стража (арест), 
забрани, глоби и наказания (Братанов, 2018; Братанов, 2010; Ен-
циклопедичен речник по социология, 1996; Charon, 1993; Sandman, 
1972, Abercrombie et al, 1994; Theodorson et al, 1979).      

говорността (социалната) на колективния (груповия 
и институционалния) нейн източник, за възможното 
изопачаване на факти и сведения – фалшивите но-
вини, които манипулират съзнанието, чувствата и по-
ведението на членовете на медийната аудитория и 
така създават и погрешно, неестествено, неистиско 
обществено мнение! Тук изпъква и огромната роля и 
отговорност на лицата, които изпълняват посредни-
чески функции – редакторите, програмните директо-
ри и всяко друго лице, което в социологията наричаме 
„пазач“, „вратар“ („gatekeeper“) или „третото действа-
що лице“ (Е.Николов) в комуникацията, осъществява-
на чрез печатните издания и електронните средства 
(Братанов, 2004). 

Преднамереното и неоправданото от хуманистич-
но-ценностна гледна точка посредничество в осъще-
ствяването на публичните и частните комуникацион-
ни действия  в социума в действителност е цензура 
или пряка забрана. Тъкмо поради това съвсем не е 
случаен факта, че в световните класации за свобо-
дата на словото, на медиите България от десетки го-
дини непрекъснато пада все по-надолу и в момента 
страната ни заема срамното 111 място, например, в 
престижната скала на Freedomhouse, за разлика от 
периода преди десет години, когато сме били прибли-
зително на еднакви позиции по степен на свобода на 
словото с Франция!   

Първостепенна задача на социалния контрол във 
всички негови форми днес в българското общество е 
да възвърне ДИАЛОГА, ДИАЛОГИЧНАТА ВРЪЗКА В 
СОЦИУМА, защото тъкмо чрез него ще стане възмож-
но и постигането на КОНСЕНСУСА между отделните 
хора и социалните групи, което е и необходимото ус-
ловие да бъдат намерени адекватните и оптимални 
решения – извън геополитическия натиск – на болез-
нените, остри и нетърпящи никакво отлагане социал-
ни проблеми на страната. 
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Когато някой почне да обяснява, че вече „няма 
ляво, няма дясно“, надникнете в банковите му 
сметки

Щом „обективните фактори“ говорят, „субектив-
ните фактори“ трябва да се съобразят с тях

Има една позабравена табелка, на която някой 
някога е написал, че „Обединението прави сила-
та“. Това е вярно, както и обратното – силата също 
води до „обединение“, спомнете си колко случайни 
паразити се полепиха по БКП 1945-1989 г., по СДС 
след 1990 г. и по ГЕРБ след 2010 г. Да не продължа-
вам с фактите колко дребни хищници се вмъкнаха 
под кожата на новите политически гостоприемници 
в момента, когато се разбра, че на Борисов се кла-
тят рейтингите.

През прекрасните десетилетия, през които се 
осъществяваше вдъхновяващият „Преход“ (за мал-
цина – към богатството и разкоша, за повечето – 
към труда и прехраната ден за ден, за трети – към 
оня свят), няма човек, който да не е проумял фи-
лософското значение на координатната система 
„ляво - дясно“, особено ако са те натикали в ъгъла 
на историята и икономиката. А когато някой се под-
хване да обяснява, че вече „няма ляво, няма дяс-
но“, надникнете в банковите му сметки и ще се око-
корите от платената цена на това словоизлияние!

Сега малко аритметика от първи клас. Статисти-
ката ще ни бръкне в очите с факта че над 2/3 от 
българските граждани са „леви“ (по икономически 
възможности и социално положение), към ¼ са 
„средна класа“ (ако малцинство може да е „среда“, 
но в политиката всичко може!) и едва под 0,1% са 
онези обитатели от Острова на блажените или на 
брега около Росенец („чистата“ десница). Един е 
още „по-така“, но няма да му споменавам името, 
понеже го знаете, а и той си го знае.

Да повторя, че май се отклонихте от основното, 
над 2/3 от българските граждани са потенциално 
„леви“ хора. Болшинството! Но партиите в Бълга-
рия, носещи етикет „леви“, са толкова много, че 
рискуват в недалечно бъдеще да надминат чис-
леността на населението на Европейския съюз. 
На първо място, да не пропусна, „лего“ конструк-
та БСП, щедро обгрижвана с огромна ежегодна 
държавна субсидия (за разлика от останалите 
„леви“ партии), което в някои учебници по иконо-
мика се нарича траен „монопол“. А че конструктът 
е „лего“ се вижда и отвъд океана 
(няма значение кой)  – малките 
„семейни войни“ в БСП са толко-
ва шумни и яростни, че голяма 
част от жителите на Югоизточ-
на Европа не могат да се наспят 
като хората от тази олелия. А че 
са наистина „семейни“, това също 
се документира: дядото е бил от 
БКП, бащата – от БСП (понякога 
минал и през СДС, и през прива-
тизацията), достойният внук – от 
ПЕС в Брюксел с вила в Швейца-
рия, например. Уведомяваме читателите,  че за непоръчани статии и материали хонорари не се изплащат.  
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ОБЩЕСТВЕНА

АКАДЕМИЯ 

ЗА ИНОВАЦИИ 

И РАЗВИТИЕ
Та хората в България, които искат „лява по-

литика“ са над 2/3, а за всички „леви“ партии 
през новия век гласуват под 1/3 от случайно 
гласувалите на някои още по-случайни избо-
ри. С хартия и химикалка, с машини, с трактори 
или с мотики – няма значение как. Това, на чо-
вешки език, се нарича „диалектическо разми-
наване“ на посоките, мисленето и идеите.

Тези, които гледат по-далече, но виждат и 
по-наблизо (например, най-голямото неравен-
ство в най-бедната страна в ЕС), отдавна меч-
таят за Голямата лява коалиция. Коалиция се 
нарича такова временно обединение, по време 
на което участниците се сдружават за постига-
не на точно определени общи цели, но водени 
всеки от собствения си интерес. В случая, ми-
ниформатът може да бъде „предизборна“, мак-
сиформатът – „идейна“ коалиция.

Преди десетина дни отново се надуха фан-
фарите че се подготвя „Голяма лява коали-
ция“ със съорганизатор БСП. В тази „голяма“ 
и „лява“ коалиция трябваше да се впишат нови 
партии и безпартийни граждани, системно гра-
витиращи към лявата идея. Самата БСП има 
чудесна практика да инкорпорира (тази дума 
не е най-точната, но още няма измислена точ-
на дума на български език за подобен тип „ко-
алиране“) множество други партии, въпреки че 
ако помолите редови партиен член на БСП да 
напише с тебешир на черната дъска имената 
на другите партии от „БСП за България“, със 
сигурност ще му се лепне слаба оценка в уче-
ническия бележник.

(Уж) „Голямата лява коалиция“ вече е факт, 
но идеята за „Голямата лява коалиция“ се про-
вали. Защо ли? Много просто, ето защо:

Първо, коалиция означава стиковане на 
сходни идеи и програми, при което се получава 
постепенно сближаване на различни позиции 
чрез системни итерации (повторение на даден 
процес) и преговори. Разбира се, ако си ком-
плексар и се оценяваш като малоценен (може 
да нямаш документ, че си такъв, но да си го 
мислиш), може да приемеш вече готова про-
грама без да я обсъждаш и без да прибавиш 
поне три твои думи към нея. Но ако си „мъжко 
момиче“ като Татяна Дончева, подобен подход 
е недопустим. Също така, ако някога си чел 
първите петнайсет страници от „Принос към 
историята на социализма в България“ (жокер 
за името на автора: първото му име е същото 
като на футболиста Бербатов, а фамилията е 
на „Дядото“), няма да се съгласиш за гражда-
ните да има стръмна скала на данъчно облага-
не, а за фирмите – „плосък данък“. И тогава ще 
пратиш „Много специални поздрави!“ на „лява-
та“ програма на БСП  и особено на милионери-
те в депутатските й листи.

Второ, името на всяка коалиция говори за 
членовете й, както и за техните цели. Една 
лява коалиция може да носи имена като „Лява 
алтернатива“, „Лява перспектива“ (заемам го 
от Г. Първанов), „Обединен ляв блок“, та даже 

и „Лява коалиция“. А една коалиция с наимено-
вание „БСП за България“ означава само БСП и 
нищо друго. Точка! Ако си вътре, т.е. нямаш ни-
какво друго значение, освен на обикновен елек-
трон от партиен атом, еднозначно наречен БСП.

Трето, погледнете снимките при подписване-
то на коалиционните споразумения. Освен впе-
чатляващата тържествена атмосфера и ведрите 
усмивки по радостните лица на подписващите, 
позволете да подмина с пренебрежение отсъ-
ствието на маски в затворено вътрешно помеще-
ние, въпреки че доц. Мангъров отсъства.

Последният факт (партиен бал без маски) си-
гурно би накарал членовете на закрития НОЩ да 
подскочат и да извикат на помощ специалните 
части, вероятно и Гешев, но в случая това няма 
значение; медиците ще преценят след десетина 
дни за ефектите. Но преподавателите по дипло-
матически етикет и протокол със сигурност ще 
освежат бъдещите си лекции с пример как пред-
седателят на БСП е заел централната начални-
ческа част на масата, а допълващите партньори 
са на позициите на членовете на Изпълнително-
то бюро, но поне не са на позициите на носачите 
на кафе. Кафе няма, но очевидно Петков и Ка-
диев са пили по една студена вода (чашите им 
са празни!), но за проф. Христов няма сервира-
на и една чаша с вода… Та снимката илюстрира 
напълно равенството на коалицията; понижавай-
ки имиджа на допълващия персонал.

Че „Голямата лява коалиция“ не се получи, е 
вече исторически факт. Че има и друга нова „Го-
ляма лява коалиция“ също е факт, тя е с нетъ-
рпимост към майката БСП. Вероятно и майката 
подготвя мощна артилерийска стрелба от вер-
ни тролове и още по-верни медии по новата си 
„рожба“. Многодетна майка, какво да се прави, 
надмина бройката на децата на знаменитата 
Мия Фароу (14, ако не знаете)! И всичките гледат 
в различни посоки, и всичките са „автентично“ 
леви…

При затворени (отвътре, не отвън!) врати на 
партиите, при отсъствието на „кръгли маси“ за 
изглаждане или притъпяване на противоречията 
в идеологическо отношение, при силен нарци-
сизъм у лидерите (поне да бяха лидери-влекачи), 
„Голямата лява коалиция“ няма как да се компо-
зира. Затова оставам силен песимист по повод 
на близкото бъдеще, но не по-малко убеден оп-
тимист за малко по-далечните години. Когато 
„обективните фактори“ говорят, „субективните 
фактори“ трябва да се съобразят с тях. Освен 
ако личните цели и стремежи не се свързват с 
мекото кресло в парламента, служебния автомо-
бил, високата заплата и някоя и друга уговорка 
за кредит от ББР или „обществена поръчка“ за 
роднини и приятели.

Следващата команда: „Паразити, вън!“. Давам 
я назаем на президента.Защо идеята за „Голяма-
та лява коалиция“ се провали

Защо идеята за „Голямата лява 
коалиция“ се провали?!
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Книгите могат да бъдат закупени от верига книжарници „Хеликон”,  „Сиела”,  „Колхида”,  
„Бард”, „Белканто”, „Нанси”, „Паола”, „Букспойнт”, „Български книжици”, „Нова епоха”,  

„Елрид”, „Книжарницата” и „Малкият принц”,  както и от книжните борси „Болид” и 
„Искър”.  Книгите можете да поръчате и в нашия интернет магазин: www. kvantov-prehod.org 
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Уважаеми читатели, пред 
вас е второто издание на 
"Въведение в пермакулту-
рата" на ИК "Новата циви-

лизация" ЕООД.
Австралиецът Бил Мо-

лисън е известен
в много страни със своите

идеи за устойчива природна 
среда, която

освен че следва сътворени-
ето на Бога, помага за ис-

тинско човешко обитание.

Академик Атанас Панчев

Уважаеми почитатели на детско 
творчество. Повод за написаните 
по-долу редове е представянето 

на живописни и графични творби, в които зрители-
те ще се насладят на светлина и багри, като във 
всяка една картина авторите са вложили старание, 
настроение, умение да пресъздават субективно 
натюрморта и пейзажа. Те, верни на изкуството, 
което творят им осигурява мир и радост.

То, изкуството се превръща в техен верен прия-
тел. Детските творби носят белега на незабравими-
те и определящи ценности, които човек придобива 
и носи в себе си през целия живот. Дори в по-късен 
етап обучението да не продължи професионално с 
изкуството, началното добро обучение в тази сфе-
ра е предпоставка за повече достойнство. Изку-
ство, защо се стремим към него? Може би, защото 
в него откриваме хармония, а хармонията е здра-
ве, хармонията е величествен връх, който примам-
ва погледа. Човек вкусил веднъж от насладите на 
изкуството, той завинаги му се посвещава.

Детски център по изкуствата „Зографче“ – България

Училище, талант и детство 
се съчетават в едно!

ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА 
ПРОСВЕТА И КУЛТУРА 
И НА СЛАВЯНСКАТА 

КНИЖОВНОСТ
ОРГАНИЗИРАН ТЪРЖЕСТВЕН 

КОНЦЕРТ 
ОТ

СЪЮЗ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ - 
2004 -  ОБЕДИНЕНИ 
и съдействието  на 
ПП ”ВЪЗРАЖДАНЕ  
НА  ОТЕЧЕСТВОТО” 

За всеки българин денят 24 май не е поредният 
официален празник - това е денят, в който всеки 
българин може да се гордее, че е горд потомък на 
нация, заемаща стратегическо място в историята 
на Европа. Той е символ на достойнство, традиция 
и духовност. 24 май е може би най-светлият, най-
съкровеният български празник - денят на светите 
братя Кирил и Методий. 

Днес ние отново изправяме снага с респект, гор-
дост и самочувствие пред богатото културно-исто-
рическо наследство, което имаме. Празникът на 
буквите е специална дата за всички нас. И без зна-
чение къде се намира човек, трябва да пази спо-
мена от жизнерадостната атмосфера в този светъл 
майски ден.

По инициатива на председателя на СП-2004 - 
Обединени Валентина Николова, председателя по 
културно-масова дейност на Съюза Надежда Каса-
бова и на М. Михайлов, ръководител на Клуб за по-
езия и музика „Св. София, Вяра, Надежда и Любов” 
при НЧ „Райко Алексиев” се организира тържест-
вен концерт с известни състави и изпълнители. 

Независимо от бурното време, в което живеем, 
пандемията, ударите и провокациите, Съюзът от-
стоява позициите си на най-масовата пенсионер-
ска  организация и продължава своята организа-
ционна, социална и културно-масова дейност.

С топли думи г-жа Николова откри празника, пос-
ветен на делото на Св.св. Кирил и Методий, като 
подчерта, че България е заслужила признателнос-
тта и уважението не само на славянските народи, 
но и на света. Поздрави и приветства гости, дома-
кини и изпълнители с пожелание за много здраве и 
приятно съпреживени мигове заедно.

В специално подготвения и аранжиран салон в 
Клуба на журналистите, където е създадена прият-
на интелектуална атмосфера, певческите групи от 
читалище „Райко Алексиев” с ръководител Михаил 
Михайлов откриха празничния концерт под съпро-
вода на пиано с Петър Вангелов и цигуларя Пла-
мен Петров.

Вокална група „Усмивка” поздрави присъства-
щите с песните „На Кирил и Методий”, „Де е Бъл-
гария”, „Хубава си, Татковино” и „Върви, народе 
възродени”.

Галя Атанасова и Георги Икономов поздравиха 
председателя на Съюза, организатори и гости със 
специално подбран букет от популярни песни.

Индивидуалните изпълнения на Мая Венева, 
Петър Вангелов, Ели Кочева, Симеонка Качуева на 
песни и авторски стихотворения допълниха добре 
подбраната от г-н М. Михайлов програма, посвете-
на на светлия празник.

Поканеният певчески състав „Червена роза” с 
ръководител Кирил Господинов от Клуба за песни 
на транспортните работници със своя поздрав обо-
гати празничната програма с прекрасни тематично 
подбрани изпълнения за 24 май. 

Специален поздрав получиха гостите за празни-
ка от Нора Симеонова и Лили Мирчева, в дует с 
Надежда Касабова. 

Прекрасният глас на г-жа Касабова, в изпълне-
ние на песента „За България”, изправи залата и по-
лучи овациите на присъстващите.

Тържеството закриха с невероятното изпълне-
ние на домакина - поета Ивайло Диманов и Нора 
Симеонова, в съпровод на Лили Мирчева, които из-
пяха известни и обичани от целия български народ 
прекрасни руски песни.

За пореден път Съюзът проведе незабравим 
празник, посветен на светлия ден 24 май, с много 
музика, песни и авторски изпълнения за хората от 
третата възраст, членове на Съюз на пенсионерите 
- 2004 - Обединени.

СП-2004 Обединени

А сега ви представям авторите: 
•	 Аделина Атанасова – 101 

СУ Бачо Киро – София

•	 Рая Медарева – 5ти клас 20 
ОУ „Тодор Минков“ София

•	 Иван Вълчев – Ванката – 8ми 
клас 203 Професионална Езикова 
Гимназия „Свети Методий“


