Сега е времето, утре ще бъде късно
Отворено писмо до Националния съвет на БСП от ЦИБ на ПП “Нова Зора”
Уважаеми другари,
От името на ПП „Нова Зора” бихме искали да споделим дълбоката си тревога от
развитието на обществения живот в България през последните три месеца. Налице са
процеси, които не могат да не обезпокоят всеки честен българин, всеки патриот, който
милее за българското бъдеще, в което, уви, все по-отчайващо става отсъствието на
справедливост
и
увереността
за
благополучие.
Вече изминават сто дни от управлението на правителството с министър-председател
Бойко Борисов. Най-общо казано, това управление носи чертите и действията на една
антидемократична, убого самодейна, антинационална и антисоциална политика. Още
отсега можем да кажем, че то няма да отговори на очакванията на българския народ,
защото е функция от интересите на мощни кръгове на българската олигархия, както и на
цели и стремления с извъннационално базиране.
Изминалите сто дни показаха, че с лекота се нарушават основни разпоредби на
конституцията за разделението на властите, правят се опити, под формата на
възстановяване на елементарни права в социалния живот и борба с корупцията, да се
открие хоризонт за откровено авторитарния режим на Бойко Борисов. Поголовната смяна
на ръководствата на областните управления на МВР, както и в централните служби на
МВР, ДАНС, НСС, последователността на политическото прочистване сред държавното
чиновничество и специалистите в стопанските министерства, всяването в масовото
съзнание на страх и безпомощност пред управляващите чрез безсъвестна, невиждана
тотална медийна подкрепа за правителството, пропагандирането на управленски
сурогати, отмяната им, прогласяването на нови, още по-налудничави идеи, говорят не
само за управленска немощ. Това е тест за жизнеността на опозицията, за способността й
да се съпротивлява при генериране на политика, която ескалира в търсене на грешника
от вчера, в прехвърляне на вините за бездарното и безидейно управление на България
върху
политическите
представители
на
предходния
кабинет.
По такъв начин необходимостта от наказание на действително виновните за пропуските и
корупцията се трансформира в коктейл от доказани и недоказани обвинения срещу едно
или друго лице, и прераства в политически натиск срещу прокуратурата и съдебната
власт, като оправдание за наложената политика на мизерията, която е в услуга на чужди
на българските интереси проекти, цели и задачи в икономиката, финансите и
енергетиката.
Според нас умишлено се преекспонират икономическите основания на кризата, използват
се като политическо прикритие на управленска немощ и антиконституционни политически
сметки и планове. С две думи – налице е криза на демокрацията в стадия на отнемане на
демократичните
права
и
свободи.
Това
става
главно
по
три
линии.
Първо, новото правителство, начело с министър-председателя, организира тотална
кампания срещу съдебната власт и прокуратурата. Близката цел е тяхната пълна
дискредитация в обществото, после, както и друг път се е случвало, чрез натиска на
уличния диктат и чрез послушното парламентарно мнозинство ще бъде извършено
радикално прочистване на независимата съдебна система, главно от нейната

независимост. Този вече подготвян удар срещу крехките устои на демокрацията в
България тепърва ще бъде усещан от обикновения гражданин, както и от представителите
на
многопартийната
система.
Второ, последователно се ликвидират гаранциите за личната и обществена свобода в
страната. Това става на институционално и кадрово равнище. Една след друга изчезват
институции, които гарантират демократичното развитие. Закрита бе Агенцията за контрол
на специалните разузнавателни средства; внушава се от премиера предстоящо закриване
на ДАНС и предоставяне монополни права на МВР в областта на националната сигурност.
Предстоящо е закриването на Комисията по дискриминация. Налице е върхова
концентрация на партийна и полицейска власт в ръцете на формалния председател на
ГЕРБ Цветан Цветанов и на неговия попечител неформалния лидер на ГЕРБ Бойко
Борисов.
Трето, с реални шансове за успех е политиката на новото правителство да бъде
ликвидирана многопартийната система. По-близката цел е да се отнемат всякакви
възможности за опониране на парламентарната опозиция, най-вече на реалните
опозиционни сили като Коалиция за България. Министър-председателят не крие, че всяка
политическа партия, която огласи, че не е съгласна с неговата политика, ще бъде
подложена на репресии, и съответно всяка партия, която мълчи послушно и го подкрепя,
ще
получи
индулгенции
и
възнаграждения.
Ние в “Нова Зора” смятаме, че атаките срещу БСП и нейния председател Сергей Станишев
отдавна излязоха извън рамките на политическия спор, на разбираемата нетърпимост към
политическия опонент. Отдавна зад гротескно безпросветния характер на политическия
мутроговор наднича, според нас, озъбеният силует на домораслия български фашизъм. За
първи път през последните години една личност говори като упълномощен диктатор от
амвона на върховната власт под аплодисментите на медийната мрежа. За първи път от
най-високо място тълпите се подгряват за открита саморазправа. Утре фашизмът ще бъде
факт, както ще са факт и първите негови посегателства и жертви – хората, събрани в
партиите
на
социалната
кауза,
непримиримите
леви
сили
на
България.
На този тревожен фон проблемите на БСП не може да не вълнуват и нас, коалиционните
партньори. Парламентарната загуба е обща и обща и нерадостна би била съдбата на
социалната
идея,
която
хората
на
лява
България
защитават.
ПП „Нова Зора” се обръща към ръководството на НПС на БСП с настоятелна молба да
подкрепи и да оглави открито курса към сплотяване на левите и патриотични сили в
България. Ние считаме, че в този процес водещата роля принадлежи на БСП и че време за
по-нататъшно
изчакване
няма.
На вас, уважаеми другари, принадлежи правото и инициативата да бъдете водеща сила в
предстоящата политическа борба. Днес става въпрос за спасяването на България, на
българското демократично развитие, а социалистите винаги са били в челото на
всечовешкия
прогрес.
Сега
е
времето,
утре
ще
бъде
късно.
ПП „Нова Зора” предлага спешно да се обсъдят на коалиционно равнище следните
неотложни
мерки:
1. Огласяване на политическа декларация на Коалиция за България по политическото
положение в страната с кратка аналитична оценка и със задължително посочване и
назоваване
на
надвисналата
над
Отечеството
опасност.
2. Разгръщане на широка национална агитационна кампания с научен и политически
характер за разясняване и обясняване на объркания и излъган за кой ли път български
народ, за рисковете, опасностите и заплахите, свързани с неговото непосредствено
съществуване.
3. Окончателно загърбване на случайните политически спътници, дребни мошеници и
явни партийни търговци, заинтересовани единствено от своя личен егоизъм и
съглашателски
манталитет.
4. Насочване на всички налични усилия и възможности за информационен пробив с
пълната мобилизация на разполагаемото медийно оръжие на социалната идея, без

всякакви
компромиси.
5. Привличане на нови съюзници, вътрешни и международни. Интернационализирането на
политическата борба е наложително според нас, както и откритото и честно обръщане към
влиятелните български социални прослойки, граждански движения и профсъюзи.
Ние в „Нова Зора” сме убедени, че дори самото раздвижване на Коалиция за България и
на БСП ще бъде сериозен психологически удар върху самозабравилите се „спасители на
нацията”, защото колкото и да демонстрират самоувереност, нямат необходимия
психологически ресурс за борба, защото нямат други идеи, освен идеологията на
нискочелия антикомунизъм, на омразата и русофобията.
ПП „Нова Зора” очаква, че в тези съдбовни за демокрацията дни, национално отговорните
и левите сили ще заемат ясна и недвусмислена позиция и ще предложат нова
алтернатива,
отговаряща
на
потребностите
на
21
век.
Разтревожени сме, че в левицата, и специално в БСП, авторитетни фигури дефакто
работят в полза на този тип авторитарно управление, подкопавайки издигнатата от
партия
„Нова
Зора”
идея
за
Единен
ляв
национален
фронт.
Надяваме се, че Националният съвет на БСП ще прецени правилно политическото
положение и ще излезе с декларация за характера и практиките на управлението на ГЕРБ
и лично на Бойко Борисов, ще направи сериозен анализ на заплахите срещу европейския
път
на
България
като
демократична
и
правова
държава.
Желаем
ви
трезв
поглед
и
горещи
сърца,
драги
приятели.
България
е
в
опасност!
Да спасим България!

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

