
ДЕКЛАРАЦИЯ 
НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “НОВА ЗОРА” 

 
Във връзка с официалното посещение на президента на Руската Федерация 

В.В. Путин в България на 17 и 18 януари 2008 г. и подписаните комплект 
споразумения и договори между Република България и Руската федерация 
Изпълнителното бюро на политическа партия “Нова Зора” заявява следното:  

 
1. ПП “Нова Зора” подкрепя усилията на президентството и правителството 

за по-нататъшното развитие и укрепване на отношенията между Република България 
и Руската Федерация в търговската, икономическа, енергийна и културна сфера.  

2. ПП “Нова Зора” заявява, че подписаните договори отговарят на 
българските национални интереси и разкриват нови перспективи пред съвременното 
развитие на България, превръщайки я в енергиен център на Балканите. Намира, че 
добрите отношения между България и Русия са от полза за Европейския съюз и на 
народите от Европа и смята, че и в бъдеще Република България трябва да 
изпълнява тази своя отговорна европейска роля.  

3. ПП “Нова Зора” счита за полезни за България и за Европа подписаните 
споразумения и договори и се надява, че избраната политика на България за 
съчетаване на членството в Европейския съюз с подържане на нейните 
цивилизационни и исторически корени, е разумна, перспективна и национално 
отговорна.  

4. ПП “Нова Зора” порицава разгъналата се антируска и русофобска 
кампания в българските средства за масово осведомяване и присъединилите се към 
нея политически формации и отделни граждански сдружения и я определя като 
късогледа, антибългарска, контрапродуктивна, не аргументирана, злобно 
емоционална и безотговорна. ПП “Нова Зора” заявява, че подобни кампании не 
изразяват менталните нагласи на българския народ и преследват чужди на България 
цели.  

5. ПП “Нова Зора” декларира, че и в бъдеще ще се бори и ще отстоява 
българската цивилизационна идентичност, славянската ни и православна 
единосъщност и българската история от всякакви вътрешни и външни опити за т. нар. 
нов прочит и “нов цивилизационен избор”. Българската патриотична идея се нуждае 
от последователна и настойчива борба за нейното реализиране в интерес на 
бъдещето на българския народ и отстояването на идеалите, завещани ни от 
поколения българи.  

Централно изпълнително бюро на ПП “Нова Зора”  
Председател на ПП “Нова Зора”: Минчо МИНЧЕВ 

София, 23 януари 2008 г. 

 


