
ДЕКЛАРАЦИЯ 
НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “НОВА ЗОРА” 

 
По повод кавказката криза от август 2008 г. ЦИБ на ПП “Нова Зора” заявява 

позицията на партията към кризата и отношението й към станалите след това 
събития  

  
Основна причина за кризата е подбудителната, неразумна, вредна и опасна за 

мира в света геополитика и практика на САЩ, ЕС и НАТО;  
Определя действията на ръководството на Грузия и президента Михаил 

Саакашвили като непосредствени изпълнители на агресията, която след кризата в 
Косово слага край на порядъка, познат като “договореностите от Ялта” и открива пътя 
за хаос в международния живот;  

Преценява всички публично изказани аргументи и доводи в полза на 
грузинското решение “за въвеждане на конституционен ред в Южна Осетия” като 
несъстоятелни и провокационни, и като детонатор на нестабилността в региона;  

ПП “Нова Зора” е убедена, че реакцията на Руската федерация на грузинската 
агресия беше адекватна и единствено възможна за държава, която защитава своите 
граждани и осъзнава и пази своите национални интереси;  

ПП “Нова Зора” осъжда истеричното поведение на западните страни и САЩ, 
на техните слуги и сателити, както и дирижирания медиен хор на лъжата, подчинени 
на стремежа да бъде дестабилизирана Руската федерация чрез създаване около нея 
на своеобразен санитарен кордон и сатанизиране на образа на Русия и истината за 
нейната политика, основана на разбирателството и неприлагането на сила в 
международните отношения;  

ПП “Нова Зора” е дълбоко обезпокоена и загрижена от изразената 
поведенческа и държавническа инвалидност на българската външна политика, която 
превръща България в безмълвен, безличен и покорен придатък на чужди интереси;  

ПП “Нова Зора” е за политика, която е против участието на България във 
всякакви военни операции и мисии, където и да е по света, които по същество 
превръщат страната ни в участник във военни конфликти;  

ПП “Нова Зора” декларира, че в тази криза Русия победи не толкова със 
силата на своето оръжие, колкото с новия мироглед за устройството на света, който 
отрича използването на сила в международните отношения и подчертава безспорния 
факт, че Руската федерация е единственият пазител на международното право – 
спасителния бряг на малките народи;  

Като остава непоколебимо привързана към родолюбието, българската 
цивилизационна идентичност, териториалната цялост и единство на българската 
нация, ПП “Нова Зора” заявява, че и в бъдеще ще полага всички сили и ще се бори 
против прояви от всякакъв характер, насочени в услуга на агресивния глобализъм и 
на модерния колониализъм, против възникващите, провокирани от чужди на 
българските национални интереси рискове, опасности и заплахи за България.  

 
Председател на ПП “Нова Зора”: Минчо МИНЧЕВ 

София, 11 септември 2008 г. 

 


