ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „НОВА ЗОРА”

П Р О Г Р А М А
на Политическа партия „Нова Зора”
На 10.ХІ.1989 г. бе извършен по същество държавен преврат от
част от скритата опозиция на управляващата тогава БКП. Този акт бе
завоалиран с политическо решение за демократизиране на обществото,
чрез приемане на конституционни промени за многопартийна изборна
система и за ускоряване на икономическото развитие на страната, чрез
равенство на видовете собственост и свободни от държавния монопол
пазарни отношения. Фактически бе заменен един общественоикономически строй с реставрацията на друг, вече исторически
компроментиран. В резултат на късата историческа памет и липсата на
ново и перспективно политическо виждане през изтеклите 24 години,
наричани условно „преход”, България пое пътя на икономическа
разруха и деградация във всичките й аспекти и измерения. Днес са
само спомен мощното селско стопанство и промишленост на България,
прекрасното здравеопазване, образование и почивно дело, армията от
инженерни кадри и квалифицирани работници и високо подготвени за
защита на Отечеството офицерство и служби за сигурност. Тази
България бе загубена благодарение на безотговорно, безкритично и
престъпно следване от българските управляващи на предписанията на
МВФ и СБ, вслушване в съветите на задгранични неолиберални
икономисти, а също така и в следствие на алчността на наши продажни
политици, реститути, кредитни милионери, псевдосиндикалисти и
обикновени престъпници. Днес България е второстепенна членка на
Европейския съюз, най-бедната държава, лишена от индустрия и
продуктивно селско стопанство и животновъдство.
Победилата във властта посредственост извърши спрямо
българската държава и общество престъпен акт, като възложи за
разработка и прие за изпълнение плана „Ран - Ът”, за приватизация на
общонародната собственост, на чужди на българската традиция и
интереси лица, подпомагани от подкупни и самозвани представители
на българската социална, правна и икономическа наука. Тази
деструктивна програма, без да е приета от Народното събрание, бе
приложена в действие с безпринципен и още по-тежък вариант. В
резултат България, заемаща място в първата десятка на страните с
развито аграрно-промишлено производство и до 30-то място сред
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намира на последно място в Европа и отдавна отпадна от класацията на
развитите държави.
С изключение на правителството на Демократичната левица
1996-1997 г. и с малки изключения през управлението на Тройната
коалиция 2005-2009 г., във властта се сменят парламенти и
правителства, чиято единствена цел е да разграбват материалните
блага и да продават интересите на страната и народа, в името на
собственото си благополучие и в услуга на своите господари.
1. Вътрешно състояние на българската държава
За изтеклите 24 години, наричани условно „преход” не беше
проведено нито едно допитване до народа, както повелява
Конституцията. България загуби напълно своя икономически и
политически суверенитет с въвеждането на валутен борд и с
влизането си в НАТО и Европейския съюз. За всички българи стана
ясно, че страната ни е нужна на НАТО и ЕС единствено като външна
граница, на която да се отлагат емигрантски вълни, като допълнителен
пазар на големи търговски вериги и като плацдарм в предстоящата
битка за суровините на Близкия Изток и Азия.
В съответствие с икономическия и социален план „Ран-Ът” и
неговото изпълнение, България отстъпи престижното 29 място по
икономически показатели в света, и сега фактически се извършва
геноцид срещу нацията, разбиран като съзнателно създаване на
непоносими условия за живот, с цел намаляването на българите като
държавнообразуващ етнос. Демографският срив е реалност, а
прогнозите са мрачни – все по-застаряващо население, висока
смъртност и ниска раждаемост, с перспектива около 2050 г.
населението да остане около 5 милиона. Младото поколение, създадено
и обучено в България, бъдещето на нацията, масово напуска страната и
търси другаде своята професионална и житейска реализация. България
няма Национална доктрина, която да мотивира дългосрочно
правителствата и гражданите, за изграждане на социално справедлива
държава, която защитава
българските интереси и създава
привлекателни условия за живот на младите българи, включително за
етнически българи от съседни страни. Обратно, под диктовката на
чужди сили се води целенасочена политика за овладяване на
българската територия от граждани на чужди държави, етноси и
вероизповедания.
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българският народ
изкуствено се разделя и противопоставя на групи от рода на
тоталитаристи и демократи, монархисти и републиканци, националисти
и глобалисти, русофоби и русофили и т.н., което е в изпълнение на
принципа „разделяй и владей”, прилаган от векове. Това разединение
ловко се използва от чужди на страната сили, както и от всякакъв род
престъпници и сепаратисти, които ограбиха националните богатства,
посягат на труда и земята на обикновения българин и руинират
българската нация. Днес българските граждани са разделени социално
на две неравни групи / около 10 % / забогатели чрез бандитска
приватизация едри собственици, кредитни милионери, търговци,
предприемачи и рентиери, и останалата част все по-обедняващи хора
на наемния труд, дребни чиновници, занаятчии, безработни и селяни,
експлоатирани и съществуващи в постоянен страх за работните си
места и прехраната на семействата си.
ПП „Нова Зора” смята, че 1300 годишната българска държава е на
погрешен път, по който ако продължи, е много вероятно до средата на
21 век да бъде свита в много тесни граници или изтрита от
политическата карта на света. Това е възможно, поради следните
факти:
- Демографската катастрофа, в резултат на изтичането в чужбина на
младежта в репродуктивна възраст и непоследователните политики на
правителствата, за подкрепа на майчинството и децата до навършване
на пълнолетие;
- Националната и икономическата дезинтеграция, чрез
делегитимацията и десуверенизацията на държавата;
- Разлагане и ликвидиране на държавните защитни механизми
/армия, разузнаване, полиция, гранична охрана, митници, съдебна
система и др./;
- Ликвидиране на индустриалната и енергийната компонента на
българското национално стопанство;
- Ликвидиране на аграрния и животновъдния сектор;
- Заграбване на българските банки;
- Деградиране /дискриминиране/ на понятията държавна, общинска и
кооперативна собственост, с цел разграбването им;
- Отслабване и изтласкване в периферията на национални и
обществено значими сфери /образование, здравеопазване, почивно
дело, наука, култура, пенсионно дело и др./;
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обществото
чрез тотален контрол върху средствата за масово
осведомяване;
- Замяна на националните символи с космополитни и глобалистични
лозунги /отказ от националните идеали, опити за пренаписване на
българската история, толериране на етнически групи за сметка на
българския етнос и др./.
- Атомизиране и оскотяване на народа, подхвърлен на бедност и
подложен на унизителни условия на живот / непрекъснат спад на
жизнения стандарт, въвеждането на „плосък данък” върху доходите и
спекулативно и произволно увеличаване на другите преки и косвени
данъци и такси, непрекъснати
атаки срещу собствеността на
българските граждани, лишаването им от възможности за придвижване
и комуникации, и пр./;
- Умишлено всяване на разкол в Българската православна църква,
носител на вековните традиции символ на единството на българската
нация
- Продаване на националните интереси в полза на властващите и на
бандитски забогатяла прослойка /чужди военни бази на българска
територия, „пушечно месо” за военни и полицейски операции на
новите господари на света, охрана на спокойствието на „златния
милиард”, продажба на земя на чужденци, пълно господство на чужд и
анонимен капитал в българската икономика, произволно и
неконтролирано разграбване и изтичане на националното богатство зад
граница и др./;
- Връщане на българската нация най-малко с 70 години назад в
своето обществено-икономически развитие, която е на границата на
физическото оцеляване. Създаденото в годините на социализма
обществено богатство е съсредоточено в ръцете на нищожно
малцинство от населението, в резултат на което расте общественото
неравенство и се разширява пропастта между бедни и богати.
- Превръщане на България в източник на евтина работна ръка. Не
намерили поле за изява в Отечеството си, нашите талантливи млади
хора масово напускат страната и това се поощрява от управляващите,
представя се като шанс за реализация. Обедняваща и застаряваща
България спонсорира богатите западни страни, като ги захранва с
квалифицирани, енергични млади хора, които спомагат и за
подмладяване на застаряваща Европа.
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съществуващите политически сили не са в състояние да управляват
ефективно държавата, нито да се грижат за благосъстоянието и
сигурността на нацията. Днес все по-ясно се разбира, че жестоката и
некомпетентна вътрешна политика създава реална опасност за
българският етнос да бъде ликвидиран като държавообразуващ, а
държавата да бъде поставена на колене и заличена от политическата
карта на света.
Преобладаващата част от българското общество е със социална
и патриотична ориентация. Характерът на политическите процеси в
този съдбовен момент императивно води до нуждата от нов
политически субект, който да бъде реална алтернатива на
самопровъзгласилия се продажен политически елит. Той следва да
отправи послания близки и очаквани от мнозинството на българския
народ, с ясна и категорична програма в интерес на България.
ПП „Нова Зора” може и трябва да бъде такъв политически
субект, в съюз със всички патриотични, предимно леви партии и
граждански организации и движения /НПО/, обединени в Единен
народен / ляв/ фронт / , за социално-икономическо развитие на
Република България.
2. Генерални политически цели.
* Политическа партия “Нова Зора” се стреми към изграждане на
истинско демократично общество, върху основата на принципите на
свободата, солидарността и справедливостта;
* Политическа партия „Нова Зора” не приема тезата за „края на
историята” и не смята, че капитализмът, особено във формата, в която
се насажда в България, е висше достояние на еволюционния процес, на
окончателното обществено-икономическо развитие и устройство на
човешкото общество.
* Като политически субект политическа партия „Нова Зора” има за
цел : Да си върнем България, която загубихме !
* Нашият политически идеал е : Да построим България, която не
построихме !
* Партия „Нова Зора” смята, че бъдещето на българския народ
принадлежи на народа, поради което само той единствен трябва да
решава какво да бъде то.
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свободна страна, в която всеки честен гражданин да намери достойно
място за живот и поле за изява, както и условия за сигурен живот на
него и семейството му. Това може да бъде постигнато в условията на
национална независимост, вътрешна икономическа стабилност и
растеж, в условията на солидарност и справедливо разпределение на
съвкупния обществен продукт.
* Партия „Нова Зора” е за развитие на отношенията с всички страни и
народи на равноправна основа. На базата на историята, традициите,
културата и кръвното родство е жизнено необходимо поддържането,
развитието и укрепването на традиционното духовно и икономическо
сътрудничество с Русия. Нашата позиция е, че всеки, който отрича
такова сътрудничество, работи срещу националните интереси на
България и е политически противник на ПП „Нова Зора”.
* Партия „Нова Зора” е против глобализма като политически модел и
не приема съюзи, които накърняват националната идентичност и в
частност българската национална държава. Целта е запазване и
развитие на националните държави, при равноправното им
сътрудничество.
* Партия „Нова Зора” изповядва и защитава политическия принцип :
България- суверенна държава, сред свободните равноправни
държави на Европа на Отечествата ! Турция и Израел не са
страни от ЕС.
3. Стратегически цели
Партия „Нова Зора” си поставя като най-близка
стратегическа цел патриотичната задача – да преустанови
процеса на държавен разпад.
Средствата за осъществяване на тази задача са :
1.Разширяване на пряката демокрация като най-висш израз на
народната воля. Решаване на основните обществени проблеми чрез
референдуми.
2.Изграждане на държавната власт в съответствие с изискванията на
класическата демокрация (пряк избор на кметове на общини и областни
управители, въвеждане на система за народно местно самоуправление и
сигурност, алтернативен избор на съдии от местното самоуправление.
3.Точни, ясни и изпълними правила за отзоваване на хората на
изборни длъжности. Премахване на всякакви форми на имунитет.
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държавата, при осигуряване диференцирано осигуряване на храна,
облекло и учебни пособия за децата.
5.Реални мерки и действия на държавата за създаване на условия за
развитие и подкрепа на държавния сектор, малкия и средния бизнес,
включително и в неговите кооперативни форми.
6.Категорична забрана, без изключения, за изпращане на
български войски извън границите на Отечеството в мирно време.
7.Забрана на всякакви стъпки и форми, които водят до
преотстъпване на суверенитет върху българската територия – по
какъвто и да е повод, без общонационален референдум. Ако това е
временна мярка, наложена от конкретна ситуация, одобряването на
тази стъпка се взема със задължителен референдум, с квалифицирано
мнозинство от две трети от гласоподавателите.
8.Приоритет
на
националното
законодателство
пред
международното.
9.Възстановяване на авторитета на Българската армия като
национална институция, възстановяване и развитие на Строителни и
Транспортни войски.
10. Еднакъв статут и защита на държавната, общинската,
кооперативната и частната собственост. Строги санкции за
посегателства върху всяка една от тях.
11. Забрана за политическа дейност на партии на етническа и
религиозна основа, съгл. чл. 11, ал. 4 от Конституцията.
12. Приемане на закон за българският език и неговото задължително
използване в публичните отношения, съгл. чл. 3 от Конституцията.
13. Приемане на Българска национална доктрина.
Тези основни стратегически цели на ПП „Нова Зора” са
основата за изграждане то на Единен народен фронт- ЕНФ.
4. Тактически цели
В интерес на българския народ и на неговото оцеляване като
държавнообразуващ етнос, партия „Нова Зора” има следните
законодателни приоритети, като ще изисква, настоява и ще се бори за
изменения на редица закони и приемане на нови такива:
* Закон за търсене на строга наказателна отговорност,
включително конфискация на цялото имущество, придобито чрез
криминална приватизация, реституция и други незаконни престъпни
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*
Закон за прекратяване на криминалната приватизация и
реституция.
* Закон за временно възстановяване на смъртното наказание
за най-тежките престъпления против личността, обществото и
държавата.
* Закон за корупцията .
* Закон за националните предприятия.
* Закон за българския език.
* Закон за изравняване цената на труда със средно
европийската.
* Закон за безплатно медицинско обслужване на населението.
* Закон за ежегодно индексиране на заплатите и пенсиите с
коефициента на инфлация.
* Закон за въвеждане на стръмна скала на данък „богатство”
за физически и юридически лица.
* Закон за въвеждане на задължителна минимална работна
заплата и почасово заплащане, независимо от формата на
собствеността, с тежки санкции при констатирани нарушения;
* Закон за задължително застраховане на работната сила за
сметка на работодателя.
*Закон за забрана за изплащане на работна заплата със стоки
и услуги.
*Закон за защита правата на наемния труд, в това число и на
профсъюзната дейност в частния сектор.
*Закон за забрана на чужденци да притежават земеделски
земи и гори и за продаване на земя и гори на чужди граждани.
*Закон за забрана за разполагане на чужди военни обекти и
военни бази на територията на република България.
*Закон за забрана на секти и подкрепа на традиционните
вероизповедания.
*Закон за персонифициране на собствеността и капиталите.
* Закон за насърчаване на раждаемостта, брака и
семейството.
5. Средства за постигане на целите
Партия „Нова Зора” е убедена, че основното средство за
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сега и в перспектива, е изграждането, укрепването и развитието на
партията като единен, сплотен мирогледно и дееспособен при
всякакви условия политически субект, който чрез силата на своите
идеи и влияние в обществото да води упорита и безкомпромисна борба
за реализация на един нов проект, който сме нарекли ”Проект за
българското бъдеще”.
Три са основните направления, по които ще се работи.
Първото направление наричаме Икономически модел за
възраждане на производството на материални и духовни блага.
Бъдещето на България е невъзможно без възраждането на
българското стопанство, което бе тотално разрушено от проведените
неолиберални икономически реформи. Ние смятаме, че този модел е
погрешен и трябва да бъде възстановена регулиращата роля на
държавата, без отказ от пазарните механизми.
Ние ще използваме държавата като основен инструмент на
властта, за максимално държавно регулиране, а въведените
пазарни механизми като необходимо средство за конкуренция.
Това означава формиране на следните базови насоки:
1.Осъществяване на стратегическо прогнозиране, планиране и
програмиране на основни насоки за развитие, чрез механизмите на
държавната власт, като се засилва ролята на обществено-държавните
органи за регулиране на отраслите на икономиката, особено
енергетиката, съобщенията и транспорта.
2.Решителна борба срещу икономическата и другата престъпност и
корупцията, които играят разрушителна роля за формирането на
позитивна икономическа динамика. Установяване на строга охрана на
собствеността от криминални и други посегателства. Временно
въвеждане на смъртното наказание за най-тежките икономически и
криминални престъпления и престъпления срещу националната
сигурност.
3.Прекратяване на приватизацията и преразглеждане на
приватизационните и някои реституционни сделки, включително
на вносно-износните централи и задграничните дружества.
Върнатите на държавата производствени структури, заедно с тези в
областта на инфраструктурата, ключовите отрасли и там, където
съществуват естествените монополи, ще създадат мрежата от т. нар.
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финансиране на системата на безплатно здравеопазване и образование,
даващи равни шансове на всеки гражданина на България. Чрез тях ще
се гарантира социалната и националната сигурност.
Националните
предприятия
са
публична
държавна
собственост, не подлежат на приватизация и продажби, освен със
специален закон. При необходимост могат да бъдат
преструктуирани, но не продавани.
4.Концентрация на финансови и валутни ресурси чрез фонд или
банки, собственост на българската държава, за осигуряване на кредити
при най-благоприятни условия – ниски лихви, срокове и начини за
погасяване, за развитие на родно производство, продуктово обновяване
и внедряване на високи технологии. Това ще се постигне чрез:
*Възстановяване на мрежата от кооперативни популярни банки, под
ръководството на нова централна кооперативна банка, чрез които да се
управляват фондовете за развитие и иновации на българската
промишленост и селско стопанство. Възстановяване на активите на
кооперативните банки.
*Закон за защита на кредита. Формиране на национална
информационна система за кредитополучателите и система за кредитно
застраховане.
5. Активна държавна политика за усъвършенстване дейността на
фирмите и предприятията.
6. Формиране на нов тип външна политика на държавата, която да
съдейства за сключване на споразумения и договори за изгоден износ
на български стоки и внос на евтини енергоизточници и суровини.
Възстановяване на износа за Русия и арабските страни, като наши
традиционни пазари. Защита на българските производители с разумна
и гъвкава митническа политика. Строг контрол върху износа и вноса с
цел пресичане на контрабандата, присвояване на ДДС и дъмпингов
внос на субсидирани стоки.
7. Българската селскостопанска земя и горският фонд да се обявят
за свещени и неприкосновени. Те не могат и не подлежат на сделки
с юридически и физически лица, имащи чуждо гражданство.
Земеделската земя може да бъде давана единствено под аренда на
граждани на ЕС за определен срок, но не повече от 25 години.
Държавата ще подкрепя и насърчава селското стопанство за
уедряването му, посредством сдружаване, коопериране и комасация,
както и чрез системата на данъци, мита, кредити, развитие на

-1 1селскостопанската наука, изследванията и други. Пълна забрана на
ГМО на територията на България.
Бъдещето на българското селско стопанство е в развитието на
иновационни технологии за обработка на създаваните в страната
ни селскостопански продукти, особено екологично чисти. Чрез
вложения в тях значителен интелектуален и трудов потенциал,
те ще са конкурентни на пазарите по целия свят.
8. Прекратяване чрез благоприятстваща финансова, данъчна, а при
нужда и административна политика, изтичането на капитали и
финанси от
страната. Регулиране, контрол и стимулиране на
вътрешни и чужди инвестиции. Особено внимание да се отделя за
развитието на българското производство, чрез родолюбивата и
съзидателна част от българските индустриалци, които осъзнато
работят за икономическия просперитет на Република България.
9.Подпомагане, чрез активна външна политика, на износа на
българска селскостопанска и промишлена продукция. Формиране
на външнотърговски режим, подпомагащ трансфера на най-високи
достижения на световната наука и практика, както и вноса на
суровини и износа на готови продукти, особено с висока степен на
добавена стойност. Създаване на фонд външна търговия, който да
отпуска кредити с ниски лихви при гарантирана сделка за износ на
стоки с висока степен на вложена стойност.
10. Превръщане на българската наука в непосредствена
производителна сила. Подпомагане формирането и функционирането
на научни, иновационни и развойно-технологични звена –
университети, институти, лаборатории, технологически паркове и
други, като чрез кредити, данъци, мита, информационно обслужване и
т.н. се стимулира разработването и внедряването на нови технологии и
продукти.
Създаване на специален Научен фонд за финансиране / със
съфинансиране от ЕС/ на разработки и внедряване на научноизследователски и научно-приложни проекти, в които кандидатстват
различни научни екипи и специалисти, с цел повишаване на
конкурентното ниво на българското производство. Реформиране, но
запазване на основните институти на БАН без посегателство на
нейната собственост. България трябва да стане отново естествен
регионален образователен център за страните от Балканите и
Близкия изток.
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технологии и знания, стоки и услуги, както от Запад на Изток, така
и от Север на Юг, и обратно.
12. Развитие на
транспортните, съобщителните и енергийните
системи. Особено внимание да се отдели на железопътния транспорт,
неговото обновяване и разширяване, и категорична забрана за
приватизиране на БДЖ. Ние сме за политика България да се превърне в
транспортен възел на Балканите, чрез развитието на всички видове
транспорт – железопътен, въздушен, воден и автомобилен, както и за
укрепване на морската и речната индустрия, като важни приоритети в
икономиката на Република България.
13. Рестарт на икономиката и отговорностите на българския
национален капитал. Осъществяването на политиката за нова
индустриализация и производство изискват от държавата да създава
подходяща среда за инвестиции от страна на българския национален
капитал и да има пазарен дял в предприятията със стратегическо
значение за страната. Това е политика за ново българско бъдеще, за
ново място на родината ни в международното разделение на труда и ще
се ползва с подкрепата и защитата на партията.
14. България трябва да остане водеща в ядрената енергетиката на
Балканите. Да защити бъдещето на атомните си реактори и да развива
производството на електроенергия от атомни централи.
Реализацията на икономическия модел за възраждане на
производството на материални блага ние виждаме в т. нар. икономика
и общество на знанието.
Икономика и общество на знанието в България, за нас
означава развитие и интеграция на интелектуалния капитал в
различни форми и конфигурации. В
съвременни условия
иновационната
компонента
/частта
отразяваща
нововъведенията/ на възпроизводствения процес означава развита
мрежа от институти, университети, лаборатории, центрове,
технологически паркове, системи от „венчърни” банки и фондове,
държавни и междудържавни, а също така наднационални и
международни програми, проекти, и т.н. Постигането на тези
цели изисква работа в следните основни насоки:
Първата насока е изграждане от страна на държавата, с помощта
на различни държавно-обществени съвети, на национална стратегия
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ключови цели, области на развитие и основни насоки на действие.
Втората насока е осигуряване на финансова среда, чрез която да
се стимулират и инициират иновационните процеси.
Третата насока е създаване на материална база чрез подпомагане
формирането на национално и местно ниво на технологически паркове
и стимулиране на академични, университетски и други образователни
и изследователски центрове.
Четвъртата насока е създаването на български модели за
иновационна дейност на фирмено равнище, чрез обявяване на
национална програма за проекти в различни направления и области,
които да концентрират национален ресурс, чрез целево кредитиране на
иновационни дейности, облекчен данъчен и митнически режим, и пр.
Петата насока е създаването на подходяща информационна
среда, което означава засилване ролята на Патентното ведомство и
създаване на механизми за активно включване на академични и
университетски центрове в тази дейност.
Шестата насока е свързана с усъвършенстване на работата на
образователните институции, чрез засилване на иновоционната
компонента, особено в системата на професионалното и висшето
образование, като се въвежда системата на т.нар. обучение до края на
трудовия живот, включително чрез дистанционни форми и интернет.
Икономиката и обществото на знанието означава и нова
стопанска и социална философия. Неолибералният модел на
геноцида и самоизтреблението е абсолютно неприемлив за България,
особено от позицията на средносрочните и дългосрочните национални
интереси. Затова е необходима социална философия
на
колективизма и солидарността, които изграждат позитивния климат
на сплотеността, в които единствено може да „вирее” творчеството.
Казано по друг начин, обществото на знанието изисква
решително преодоляване на капиталистическите форми на
обществено функциониране и създаване на социализиран модел на
възпроизводство, т.е. на социалистическо общество от нов тип,
като единствен начин за осигуряване на оцеляването на българския
народ и държава.
ПП „Нова Зора” вярва в съзидателната сила на нашия народ и
затова отправя посланието „Да си върнем България, която
загубихме”!
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следва да се обедини и да замени в най-скоро време сегашния
продажен политически елит.
Второто направление е за възраждане на духовността на
България.
Предизвиканата от САЩ световна финансова и икономическа
криза, в съчетание с последствията от климатичните промени показват,
че цивилизацията на потребителското общество е в криза и глобални
процеси все по-често се намират извън контрол. В натрапената ни
форма на т.н. „демократично общество”, в което всички преследват
права без задължения към обществото, моралните ценности са
отстъпили място на паричните отношения и печалбата.
През последните двадесет и пет години българското общество
постоянно е „облъчвано” от средствата за масова информация, чрез
пропагандните и културните институции на неолибералната държава.
Посредством един мътен поток на „попкултура” и пропаганда
„отвън”, чрез различните
фондации и други подобни
„неправителствени организации” и структури се култивират сурогатите
на т.н. неолиберални ценности, провъзгласяващи
свръх
индивидуализма, егоцентризма и суперпотребителството, в името и
целите на „новия човек”. Този пагубен процес има за крайна цел да ни
превърне в безродници, не ценящи своята история, в хора без
отговорност пред семейство, род и Родина. Прекъсват се връзките
между българските граждани и българската държава. В отговор на
дезангажираността на неолибералната държава към своите граждани,
българинът започва да не зачита държавността и да не изпълнява
своето конституционно задължение да спазва законите. Ако този
процес продължи, ни чака гибел като народ и национална държава.
Ядрото на българската духовност, завещана ни от дейците на
националното възраждане през 19 век, от поборнците в националноосвободителните борби и от героите от войните за национално
обединение, е свързан преди всичко с безпределната любов към
Отечеството, с любов към земята - кърмилница и преклонение пред
хората на труда, и продължаване на техните традиции.
Българинът винаги се е отличавал със солидарност, хуманизъм
и чувство за социална справедливост. С духа на социалното
съчувствие и социалната справедливост гениите на българската
душевност бяха близки до своя народ, обичаха го, бяха, са и ще бъдат
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българска духовност и държавност.
Българската нация се състои от различни граждани, които
изповядват различни религии, но говорят на един език и уважават
традициите, културата и историята на страната, в която са избрали да
живеят. Затова е необходимо да се преустанови проповядването на
национален нихилизъм чрез СМШ и да се призове интелектуалния
елит, да постави на дневен ред традиционните национални ценности и
морал, във възпитанието на подрастващите и за повдигане на
патриотичния дух на народа.
Неграмотните граждани и гражданите, капсулирани в
религиозни общности, не могат да достигнат пълноценно тези
критерии, не могат да участват активно в управлението, не могат да
изпълняват адекватно своите задължения към обществото. Техният
брой вече достига около 20 %, което говори, че българската нация,
освен че застарява подобно на други европейски нации, е в процес на
разпад, защото едновременно протича процес за масово напускане на
страната от стотици хиляди образовани младежи, които не виждайки
перспектива за своята реализация, напускат Родината си, а други
посягат към наркотиците и алкохола. В България продължава да
отсъства дългосрочна младежка политика, която да е насочена към
задържане на човешкия ресурс в пределите на страната. Вече остро се
чувства недостиг от квалифицирани кадри, които са в състояние да
изпълняват пълноценно професионалните си задължения и да взимат
отговорни управленски решения.
За две десетилетия България загуби без войни 1.5 милиона свои
граждани. ПП „Нова Зора” разглежда процесите на демографски срив
като планиран геноцид на българския народ, за който трябва да бъде
потърсена съдебна отговорност на правителствата на т.н. „преход” и на
който сме длъжни да се противопоставим. Геноцидът и стопяването на
българският етнос могат да бъдат преустановени от национално
отговорни правителства, съставени от министри – патриоти, а не от
глобалисти.
Българите винаги са се отличавали с чувство за солидарност
хуманизъм и социална справедливост, които сме призвани да
продължим и съхраним. Те неотклонно са считали семейството за
основна клетка на обществото и затова с възмущение отхвърляме
съветите които ни внушава ЕС, за узаконяване на еднополовите
бракове.
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не могат по никакъв начин да бъдат преследвани традиционните
вероизповедания. Ние завяваме своето неодобрение към опитите да
бъдат противопоставяни гражданите на България на основата на
верски или етнически различия. Отношението към религията и
религиозната принадлежност е въпрос на личен избор на всеки човек.
Нашата, а и световната история са показали, че само чрез
солидарен тип ценности се формират мощни съзидателни сили, които
водят обществото към възходящо развитие. Ние ще започнем
възраждането на културата на базата на солидарността и на социалния
хуманизъм, утвърждаващи разума и доброто.
За целта предлагаме следния подход:
*Задължително безплатно образование до 16 години. Спиране на
социалните помощи за семейства, които не образоват децата си.
* Ограничаване на проповядваното насилие и чалга- културата, чрез
СЕМ с нова, рестриктивна културна политика.
* Ограничаване на хазарта до определени центрове и хотели.
* Забрана на проституцията, детската порнография в Интернет,
рекламата на алкохол и цигари.
*Нова политика за масово физическо възпитание и спорт на
младежта.
*Строг контрол в младежките дискотеки и закриването им при
доказано разпространение на наркотици.
* Пълно държавно финансиране на читалищата и специално
внимание на техните певчески, танцови и театрални състави.
* Данъчни облекчения за родолюбиви българи, които подпомагат
традиционната българска култура и издаването на български автори.
* Осигуряване на достатъчна държавна поддръжка за майките с
висше образование, които са отгледали и образовали 3 и повече деца.
* Социално справедлива пенсионна система, гарантираща жизнения
минимум, както и за да могат младите хора да виждат своето достойно
бъдеще в България, а не в чужбина.
*Уважение и поддръжка на Българската православна църква,
която със своите вековни традиции следва да служи за запазване на
националното самосъзнание и да култивира дух на съпричастие и
единение на българските граждани. Приоритет на православието, със
зачитане на всички други вероизповедания.
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честни творци на
българската култура да се върнат към отговорностите, които по
традиция винаги са имали към българската нация.
Нека заедно, с патриотизъм и себеотрицание, без страх да
извървим пътя за възраждането на българската духовност!
Третото направление е за създаване на Единен народен фронт
/ ЕНФ / за социално - икономическо развитие на Република България.
ПП „Нова Зора” си дава ясна сметка, че нито една
политическа партия или социална група не може да изведе сама
страната от дълбоката материална и морална криза.
Нарастващите опасности на глобализиращия се свят могат да
бъдат посрещани и преодолявани само, ако българският народ
бъде консолидиран на базата на програма със ясна стратегическа
цел – запазване и укрепване на българската национална държава.
Няма кой друг, освен българските социалисти и патриоти,
обединени в Единен народен фронт на хората на социалната кауза
и любовта към Отечеството, да изпълнят историческата задача за
изграждане на нова социална България.
В името на тази свещена цел ние призоваваме всички родолюбиви
партии и неправителствени организации, към създаване на Единен
народен фронт /ЕНФ/, който да работи за спасяване на Отечеството.
По замисъла такъв фронт може да бъде само коалиционен, а в името
му се съдържат всички необходими предпоставки и обяснение за
неговата стратегическа цел.
Единният народен фронт трябва да даде характеристика на
днешното управление, да формулира своя главна цел и да предложи
алтернативи за близкото и по-далечно бъдеще. България трябва да
даде перспектива на своите граждани и това може да го стори само
един мощен ляв национален фронт.
Ние предлагаме ЕНФ да се изгражда и функционира на основата
на следните организационни принципи:
 Запазване на организационната и финансовата самостоятелност
на партиите, движенията и организациите;
 Равнопоставеност в ръководството на коалицията, чрез
изграждане на колективен орган – Коалиционен съвет;
 Ротационен принцип за ръководство на заседанията на
Коалиционния съвет;
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от Коалиционния съвет;
 Коалицията е отворена система за приобщаване в нейна подкрепа
и на други политически партии и неправителствени организации.
Потенциалните участници в ЕНФ следва да оставят в страни
програмните си различия и да се обединят за постигане на
определени
основни
политически
цели,
като
издигнат
основополагащи лозунги, приемливи за всички.
За основни цели на ЕНФ ние определяме:
* Слизането от сцената на т.н. политически елит на прехода и замяната
му с хора, за които Отечеството не е празна дума, а България винаги и
всякога е над всичко.
* Приемане на нови правила в Изборния кодекс, с въвеждане като
временна мярка на задължителното гласуване, а в краен случай на
минимален праг от 50 % за участие на избирателите, като условия за
валидност на изборите.
* Намаляване броя на народните представители на 180 души,
отпадане на имунитета и въвеждане на правила за отзоваването им.
* Българите живеещи извън страните на ЕС да нямат право на
гласуване за парламентарни, президентски и общински избори;
* Формиране на Правителство на народното единство и предаване на
съд на виновниците „политици-преходници” с обвинения в държавна
измяна и геноцид срещу собствения си народ.
* Законодателни и практически мерки за ограничаване „изтичането
на мозъци” и разширяване на научно-техническия потенциал на
страната, както и за повишаване на раждаемостта, запазване и
възпроизвеждане на генетичния фонд на българската нация и за
съхранение и интеграция на останалите етнокултурни общности. За
недопускане обезбългаряването на икономически изостанали
райони, да се стимулира преселването на българи от диаспората,
ежегодно установени квоти, като се заселват в обезлюдени райони на
страната - Трънско, Странджа, Сакар, Лудогорието, Родопите и
Северозападна България;
* Забрана на политическите партии на етническа и религиозна
основа и на гражданските сдружения развиващи по същество
политическа и религиозна дейност, включително преподаването на
фундаменталистични ислямски и други учения, които нарушават
Конституцията, Закона за юридическите лица с нестопанска цел,
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етническа вражда;
* Приемане на дългосрочна Национална доктрина и закон за защита
на българския език и неговото задължително използване в публичните
отношения. България е еднонационална държава и представителите на
всички етнически групи са неразделна част от българската нация, като
се ползват с равни права и задължения пред законите на страната;
* Българската съдебна система да отговаря на стандартите на
европейската магистратура, включително като се поставят
задължителни срокове за приключване на съдебния процес. Да се
премахне имунитета на следователите, прокурорите и съдиите;
*Да се предприеме безкомпромисна борба срещу криминалната
престъпност, като се повиши разкриваемостта на престъпленията и се
установи трайно наблюдение върху криминалния контингент. Да се
осигури достойно заплащане на българските полицаи и се подобри
оборудването им със съвременни технически средства ;
*Внасяне на изменения в Конституцията, с които по-точно да се
дефинира сектора за сигурност и се регламентират правомощията на
трите власти, както и на президента на републиката по отношение на
националната сигурност;
* Приемане на пакет от специални закони за проверка и
преразглеждане на всички съмнителни приватизационни сделки и за
доказване произхода на неправомерно придобити материални активи
от търговски дружества и граждани, и конфискация на имуществата
придобити по престъпен начин.
* Въвеждане на
законодателни механизми за
постепенно
възстановяване на държавната собственост, върху стратегическите
отрасли на промишлеността, селското стопанство, енергетиката,
транспорта, телекомуникациите, търговията и др., за провеждането на
балансирана национална и социална политика, и за гарантиране на
националната сигурност;
* Спешни законодателни и практически мерки за ефективно
противодействие и решително ограничаване на корупцията,
организираната и масовата криминалната престъпност, търговията с
наркотици, наркоманията и проституцията;
* Промени в законодателството за гарантиране на справедливо
заплащане на труда и осигуряване на достойни пенсии за изслужено
време и старост, инвалидност и социални пенсии;
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постепенно възстановяване на безплатното здравеопазване за всички
български граждани, санаториалното и курортното лечение и
почивното дело, и установяване на пределни цени за лекарствените
средства, с обоснована фиксирана норма на печалба и минимален ДДС
от 6% ;
* Незабавно преустановяване на разрушителните „реформи” в
образователното дело на всички равнища, въвеждане на задължително
образование до 16 г. възраст и осигуряване на справедливо заплащане
на учителския и преподавателския труд;
* Постепенно възстановяване на научно-изследователските
институти и развойните бази и създаване на условия за ускорено
развитие на научно-приложни разработки от институтите на БАН,
преподавателите и студентите във висшите учебни заведения, в
условията на пазарна икономика. Създаване на Национален център за
научни изследвания и високи технологии при БАН, който да
организира и ръководи научните изследвания в страната.
* Осигуряване на законодателни преференции – ниско лихвени
кредити и изгодни инвестиции за развитие на земеделието и
животновъдството, особено за кооперациите, и решителни ограничения
за паразитното звено на т.н. „прекупвачи”. Равнопоставеност и
стимулиране на всички форми на собственост – фермерство,
земеделски кооперации и други форми на сдружения и осигуряване на
ефективен контрол върху разходването на средствата по проектите
„САПАРД”, фонд „ЗЕМЕДЕЛИЕ” и субсидиите от ЕС;
* Изработване и приемане на съвременна Военна доктрина,
предвиждаща достатъчен ресурс за самостоятелна защита на страната,
както и за защита в рамките на НАТО. Да се създаде Национална
гвардия / Териториална национална защита- ТНЗ/, в която на наборен
принцип да служат всички мъже навършили 18 годишна възраст за
срок от 3 месеца.
* Възстановяване на българската наборна армия, както и
строителните и транспортните войски, които трябва да се рекрутират
като професионални поделения, въвеждане на донаборна подготовка в
средните и военна подготовка във висшите училища, като разходите за
отбрана са в границите на 2.5-2.7 % от брутния вътрешен продукт.
Отзоваване на българските военни контингенти зад граница, изпратени
без мандат от ООН и Народното събрание, и ликвидиране на чуждото
военно присъствие на територията на Република България. Участието в
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ООН / Глава VІ и VІІ/, в съответствие с международните правила и
принципи, с мандат на Съвета за сигурност на ООН, под егидата на
ООН, ОССЕ, ЕС, НАТО или някоя друга международна организация.
* За запазване на подземните богатства, българската природа и
земеделската земя, установяване на незабавен 10 годишен
„мораториум” върху продажбата на земеделска земя и спиране на
всички приватизационни сделки и предоставянето на концесии;
* Разработване на екологична стратегия за защита на въздуха,
почвата, водоизточниците / извори, реки, езера, язовири, морето/ от
замърсяване и забрана за производство на ГМО;
* Спешни мерки за подобряване и разширяване на пътната
инфраструктура и възстановяване конкурентната способност на
железопътния, водния, въздушния и шосейния транспорт;
* Опазване на културно-историческото наследство по българските
земи, като се предприемат реални мерки за борба срещу иманярството
и ограбването на културното ни наследство, както и за неговото
популяризиране с цел привличане на чужди инвестиции, и развитието
на културния туризъм;
* Уважение и поддръжка на Българската православна църква,
която със своите вековни традиции следва да служи за запазване на
националното самосъзнание и да култивира дух на съпричастие и
единение на българските граждани. Приоритет на православието и
зачитане на всички други вероизповедания;
* Промяна на държавната политика и оказване на помощ за
решаване на проблемите на българите в Македония, Сърбия, Молдова,
Бесарабия, Украйна и др., включително чрез приоритетно даване на
български гражданство;
* Решително отстояване на българските национални и държавни
интереси в институциите на ЕС и НАТ, включително за отпадане на
квотите за износ, и за защита и пускане на блокове 3 и 4 на АЕЦ
„Козлодуй”, както и за строеж на АЕЦ „Белене”и газопровода „Южен
поток”, за да се утвърди страната като енергиен център на Балканите и
Югоизточна Европа.
* Укрепване на икономическото, научното и културното
сътрудничество с Руската Федерация и другите славянски и
православни държави и народи в Европа.
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ляво ориентирани политически партии, неправителствени
организации и граждани ,

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ДА КАЖЕМ СВОЕТО РЕШИТЕЛНО „НЕ” ! :
На досегашния умишлено прилаган погрешен модел за преход
от планова към „пазарна” икономика;
На физическия и морален геноцид на българския народ;
На хищническото разграбване на природните и материалните
ресурси на страната от наши и чужди монополисти;
На опропастяването и обезкървяването на българската нация;
На разполагането на чужди военни бази на българска територия;
На провеждането на българския национален нихилизъм.

ДА КАЖЕМ „ДА” за просперитет и възстановяване на нашето
отечество – Република България !
6. На кого е ПП „Нова Зора”
Политическа партия „Нова Зора” е партия на съмишленици и
патриоти, които искат да възстановят ефективно
управлявана,
социално справедлива
държава, която да сплотява българското
общество и да постигне достоен жизнен стандарт за своите граждани.
Ние сме отрицатели на създалото се политическо статукво и
заявяваме, че можем да бъдем алтернатива на неолибералното
настояще и нерадостно бъдеще, което ни отрежда днешната
колониална администрация на България.
Ние сме партия на трудовите хора, на наемните работници и
земеделските стопани, на малките и средни предприемачи, на
патриотично настроените и национално отговорни български
интелектуалци и хората със свободни професии, които са готови да се
борят за защита на своите социално-икономически и политически
права и свободи, и ще работим за укрепване на националния дух на
българското общество.
Ние сме партия на тези, които построиха индустрията, пътищата,
транспорта, язовирите и енергетиката на България – българските
пенсионери. Те заслужават само уважение и достойни старини.
Ние сме партия българските младежи, които обичат своята родина
и желаят да вложат младежкия си ентусиазъм и енергия за нейната
защита и развитие, за благоденствието на народа си. Вярваме, че те ще

-23бъдат достойни продължители на примера на своите предшественици,
за вярна и всеотдайна служба на своя народ и Родина.
Ние сме Вашата партия, ако вие причислявате себе си към
горните категории, и ще работим, заедно с вас, за ново възраждане
на България, за защита на вашите интереси, на интересите на
българския народ.
Ние сме убедени, че нашата програма е изпълнима и отговаря
на надеждите на мнозинството от българския народ. Ние оставаме
верни на неговото минало, настояще и бъдеще.
ПП „Нова Зора” ще поддържа и всяко българско обществено
движение и политическа партия, чийто практически цели са
съпоставими с нашето политическо направление. Партията ще разчита
и на подкрепата на сродни чуждестранни политически и обществени
организации, които споделят външнополитическата съставляваща на
нейната политика и проявяват реално уважение към България и към
нейния народ.
Да бъде ден, наши сънародници !
България над всичко !
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