
ДЕКЛАРАЦИЯ 
на събранието на актива на Политически кръг "ЗОРА" 

 
Ние, присъстващите - инициатори за прерастването на Политически кръг 

"ЗОРА" в Политическа партия "НОВА ЗОРА", считаме, че последните 16 години 
вследствие на неконтролируем хаос и политическа демамагогия на управляващи и 
опозиция, Република България като държава и обществено-икономическа формация, 
бе доведена до най-дълбоката и на този етап социално-икономическа криза,  

вземайки предвид състоянието на българската държава и българското 
политическо пространство;  

отчитайки тенденциите на световния исторически процес;  
изразявайки настроението и волята на преобладаващата част от българския 

народ;  
придържайки се към принципите на открита и ясна политическа борба,  
ДЕКЛАРИРАМЕ 
ЕДИННОТО СИ РЕШЕНИЕ ДА СЪЗДАДЕН ЕДНА НОВА ПОЛИТИЧЕСКА 

ПАРТИЯ НА НАРОДА, ПОД ИМЕТО "НОВА ЗОРА" И ЗАЯВЯВАМЕ ПРЕДВАС КАТО 
БЪЛГАРИ, ЧЕ ПАРТИЯТА ЩЕ ОТСТОЯВА НЕОТКЛОННО СЛЕДНИТЕ ОСНОВНИ 
ПРЕНЦИПИ И ЦЕЛИ:  

- Като родобюбива партия "НОВА ЗОРА" ще бъде вярна на българския дух, на 
българската история и заветите на нашите предци;  

- При всякакви условия "НОВА ЗОРА" ще отстоява върховенството на 
българските национални интереси и неотменимата българска цивилизационна 
идентичност;  

- Партия "НОВА ЗОРА" не приема идеите на цивилизационния глобализъм и 
проектите за световно наднационално правителство и се обявява срещу всякакви 
организации на българска територия, финансирани от чужбина и работещи срещу 
българските национални интереси;  

- Партия "НОВА ЗОРА" декларира своята привързаност към социалните нужди 
на мнозинството на българския народ и разглежда родолюбието в неговите социални 
измерения;  

- Партия "НОВА ЗОРА" се обявява срещу съществуващия социално-
икономически модел в България и отхвърля смисъла на т.н. "преход" като социален 
резултат;  

- Партия "НОВА ЗОРА" предлага нов политически модел основан на 
патриотизъм, народовластие и твърди гаранции за контрол върху управляващите 
партии и държавните институции, осигурост за всеки поотделно и за всички заедно;  

- Партия "НОВА ЗОРА" е за единение на всички родолюбиви и социални сили 
в България и ще работи за създаването на Национален Фронт срещу съществуващия 
политически модел, срещу политиците-преходници, за отвоюване на България, която 
загубихме. На тази основа Партия "НОВА ЗОРА" ще работи със всички организации и 
партии, стоящи на тези позиции;  

- Партия "НОВА ЗОРА" призовава българския народ активно и последователно 
да отстоява своите национални и социални интереси, да се бори безкомпромисно 
срещу партокрацията, плутокрацията, чуждо-поклонничеството и срещу всички 
форми на предателство срещу българщината и България.  

БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО! 
С настоящата декларация продължаваме подписка за набиране на членове на 

Политически кръг "ЗОРА"  

София, 10 декември 2005 г. 

 


