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миналия брой/
ЗА ДЪРЖАВАТА

Ние не вярваме, че хора-
та са добри или лоши по
природа. Затова виждаме
ролята на държавата в
това да насърчава добрите
и да обуздава лошите стра-
ни в човешката природа и
в обществото. Най-вече да
създава закони, които да
поощряват хората сами да
се грижат за себе си. Бъл-
гария има трагичен исто-
рически опит. Ние знаем,
че ако поискаме от държа-
вата да прави всичко за нас,
тя  може да го направи, но
преди това ще ни отнеме
всичко. Това направи ко-
мунистическата държава.
Политическата власт в
държавата трябва да бъде
ограничена в конкретни
функции, възложени от граж-
даните по общо съгласие.
Тя трябва да осигурява ус-
ловия за човешката дей-
ност, а не да предписва ней-
ното съдържание; да изди-
га стълбата на възможност-
ите и да поддържа социал-
ните мрежи под нея. На
гражданите и обществото
са нужни йерархия и поли-
тическо управление. Ли-
дерството носи онази
компетентност и решител-
ност, които вдъхновяват
хората. Ние сме за разделе-
ние и взаимен контрол
между държавните власти;
срещу каквато и да е фор-
ма на концентрация на
неограничена власт в едни
ръце или в една институ-
ция. Ние сме за това дър-
жавата да изпълнява пуб-
личните си функции и да
разполага със средства за
това, включително да бра-
ни свободната пазарна
конкуренция, защото само
тя има властта да се про-
тивопостави на монополи-
те. Олигархията и мафията
се появиха у нас по време
на прехода, защото нере-
форматорските управле-
ния разградиха съзнателно
държавата. Никога няма да
приемем мафията да заг-
раби нашата държава. Ние
искаме силна, авторитетна
и отговорна държава. Всич-
ки изостанали в своето ико-
номическо развитие стра-
ни възлагат на своите дър-
жави специални функции
за догонване на развитите.
В изпълнение на тази функ-
ция държавата създава
допълнителни стимули и
облекчения за инициатив-
ността и предприемчивост-
та. Държавата налага огра-
ничения, за да защити ста-
билността на националната
валута. Събира данъци, за
да финансира възложените
по закон дейности.  Но вся-
ко отнемане на допълни-
телни доходи лишава граж-
даните и фирмите от въз-
можности за потребление
и инвестиции. Ние сме за
това държавата да събира
толкова данъци, колкото са
необходими да изпълнява
като разумен и пестелив
стопанин своите функции.
Всеки пропилян лев от дър-
жавата е загуба на енергия
за растеж на общото бла-

госъстояние. Всички наме-
си на държавата в иконо-
миката трябва да стават в
рамките на разумен ба-
ланс. Ние сме за това дър-
жавата да бъде овластена
да поддържа този баланс
между сигурност, спра-
ведливост и свобода, така
че да стимулира разитието.

ЗА СОЛИДАРНОСТТА
Една от най-методично

насажданите заблуди в то-
талитарния режим бе, че от-
делният човек не е важен.
Ние образуваме едно об-
щество и това на първо мяс-
то означава, че следва да
сме солидарни помежду си.
Ние ценим всеки човек и
затова сме готови да си по-
магаме взаимно. Плащаме
данъци и осигуровки, за да
поддържаме социалните сис-
теми: – за да гарантираме
обрзование, здравеопаз-
ване и достойни старини на
всеки; – за да предпазим
социално слабите, техните
деца и родители от нищета;
– за да не допуснем младите
да бъдат осакатени и пре-
върнати в престъпници.
Ние сме за общество, в кое-
то хората държат един за
друг, работодателите се
грижат за работниците, а пос-
ледните са готови да споде-
лят трудностите на своите
фирми. Ние сме за общест-
во, към което гражданите
чувстват принадлежност и
си помагат като българи на-
всякъде по света. Ние сме
за европейска солидарност.
Виждаме своето бъдеще в
интеграцията на ЕС. Под-
крепяме решаването на не-
говите проблеми и него-
вото успешно развитие. Ние
сме защитници на правата
и свободата на другите.

ЗА РАВЕНСТВОТО
В свободното общество

различията между хората
пораждат социално нера-
венство. Самите различия
и породеното от тях нера-
венство насърчават хората
и фирмите да бъдат по-доб-
ри земеделци, търговци и
производители, новатори
и професионалисти – защо-
то личното благосъстояние
на всеки зависи от него са-
мия, от неговия труд и твор-
чество. Равенството не мо-
же да се налага със сила или
с преразпределение на соб-
ствеността. Защото това уни-
щожава мотора за нашето
общо развитие. Обратно,
прекомерната диференци-
ация между хората накър-
нява достойнството както
на богатите, така и на бед-
ните. Равенството е пред за-
кона. Институциите на влас-
тта са длъжни да се поста-
вят наравно с всеки граж-
данин, фирма и обществе-
на организация. Държава-
та трябва да има еднакво
отношение към всички ли-
ца. Ние сме срещу каквито
и да е привилегии, на кого-
то и да било. Но уважаваме
авторитета на изявените и
допринесли много за
страната български граж-
дани. Макар по природа
различни, всички деца тряб-
ва да имат равни възмож-
ности за образование, здра-
веопазване, развитие и

спорт. Ние сме за равни
права на всички българи не-
зависимо от техния етни-
чески произход и вероизпо-
ведание. Затова сме твърдо
срещу всяка форма на ксе-
нофобия, на етническа или
религиозна нетърпимост.

ЗА ЛИЧНАТА
ОТГОВОРНОСТ

Всеки здрав и правоспо-
собен гражданин носи от-
говорност за себе си и за сво-
ето семейство. Тази отговор-
ност е неотменима основа на
неговото достойнство. Ние
не искаме личните и семей-
ните ни проблеми да ги ре-
шават други около нас. Вся-
ко отнемане на правото и
задължението на граждани-
те да решават своите проб-
леми ги поставя в унизи-
телно положение и пречи
на тяхното развитие. Семей-
ството е незаменимо в гри-
жата за децата и възрастни-
те и трябва да бъде защите-
но, за да го прави самосто-
ятелно.

ЗА
САМОУПРАВЛЕНИЕТО

Ние сме за това всеки
проблем да се решава на мяс-
тото, където възниква, от хо-
рата и властите, които зася-
га. Затова вярваме в спо-
собността на местното са-
моуправление да носи от-
говорността да решава всич-
ки свои въпроси и искаме
то да има необходимите пра-
вомощия за това. Против-
ното води до вредно раз-
растване на централната
администрация. Ние сме за
това нашата страна да ре-
шава своите национални
проблеми така, както
преценява, и със средства-
та, които счита за допус-
тими. Противното е недо-
пустимо и води до разду-
ване на скъпо струваща ев-
ропейска бюрокрация. Ние
сме за това ресурсите и
средствата за решаване на
проблемите да бъдат раз-
пределени между власти-
те, така че да се реализира
ефективно самоуправление.

ЗА ПРИРОДАТА
Да съхраним природата

за идните поколения, тряб-
ва да бъде грижа на всички
граждани и на институ-
циите на всички равнища.
Това задава задължението
всеки от нас и всяка власт
да го решава в рамките на
своите възможности и ком-
петентност. Опазването на
природата като ценност е
традиция на десните пар-
тии в Европа и част от исто-
рията на демокрацията в Бъл-
гария: първият граждан-
ски протест у нас бе в защи-
та на околната среда, защо-
то тоталитарният режим я
принесе в жертва на безпо-
лезна за хората индустри-
ализация. Ние сме за устой-
чиво икономическо разви-
тие, такова, което опазва при-
родата, като максимално е-
фективно и разумно опол-
зотворява нейните ресур-
си, възобновяемата енер-
гия и произведените отпа-
дъци. Ние търсим решени-
ята за стимулиране на устой-
чивия растеж, като посто-
янно се стремим към рав-
новесие между интересите

за нарастване на благосъс-
тоянието и тези за опазване
на околната среда. Качест-
вото на живота се създава
от благата, но е възможно
само с чиста околна среда и
съхранена природа.

ЗА ПАТРИОТИЗМА
Патриотизмът не е наци-

онален идеал, а готовност
за защита на конкретни
национални ценности и ин-
тереси, принадлежащи на
националната ни общност.
Патриотизмът ни не е наци-
онализъм, защото не е агре-
сия, не е стремеж за пре-
възходство над други хора
и държави, над други етно-
си и вероизповедания. Точ-
но защото сме патриоти и
не сме националисти, жела-
ем мир и стабилност, раз-
витие и благоденствие на
своите съседи. Желаем го,
защото сме и европейци. Но
ние можем да бъдем евро-
пейци само ако преди това
сме добри българи. Патри-
оти сме и затова, защото сме
готови да бъдем нетърпи-
ми с тези, които са нетоле-
рантни към България.

ЗА РЕФОРМИТЕ
Макар да уважаваме и

да се осланяме на предците
си и да следваме обичаите и
традициите си, ние приема-
ме промените. Те идват не от
човешката ни природа, а от
света около нас. Живеем сред
бурно развиващи се техно-
логии и телекомуникации,
които променят условията
за всяка човешка дейност.
Ние не сме срещу глоба-

лизацията. Приемаме я за
обективна даденост. Тя не
зависи от решенията или
действията на която и да е съз-
дадена от човека институ-
ция. Глобализацията дик-
тува необходимост от про-
мени. Тя отваря нови пъ-
тища и трансформира дви-
жението на стоки и услуги,
на капитали и на специа-
листи, на инвестиции и па-
ри. Задава миграциите на
човечеството. България е
част от НАТО. Ние гаран-
тираме най-важното за нас,
отбраната на страната си,
чрез колективната му
система за сигурност. Ин-
тегрираме се все повече в
Европейския съюз. Тази ин-
теграция е мощен стимул
за нашето развитие. Това са
нови реалности. Те проме-
нят обществото и държа-
вата ни и ние трябва да пре-
срещнем готови тези про-
мени. Ние сме за това поли-
тическите институции да
следват и дори, когато е
необходимо, да изпревар-
ват и прокарват предпос-
тавките за нови икономи-
чески и социални решения.
Затова ние сме за необхо-
димите реформи. Реформи-
те ни правят творци, а не жер-
тви на променящия се свят.

ЗА ПРИЛИЧИЕТО
Представата за морал на

хората е различна в зави-
симост от тяхното възпи-
тание, традиции, вярвания
и представи. За едни алч-
ността е добро, за други е
зло; едни са убедени, че мо-

гат да правят всичко с жи-
вота си, защото Бог ги оби-
ча, за други Бог е строги-
ят съдник на делата им. Не
е задължително човек да
следва някаква религия, за
да бъде добър, както рели-
гиозността на другиго не
е гаранция за праведността
и чистотата му. Ние живе-
ем в светска държава, а за
нея е редно това, което е за-
конно. Не всички съвре-
менни форми и методи за
обогатяване от власт са
описани като незаконни.
Така че е възможно и за
съжаление у нас често се
случва порочните да четат
морал. Но има обща пред-
става за приличие, на която
ние сме наследници и която
спазваме. Ние държим на
почтеността във всички
човешки дела, включител-
но и в политическите. За нас
използването на публични
позиции за лично и семей-
но обогатяване, включи-
телно когато за това се из-
ползват вратички във
властта или се нагажда за-
конът, е позорно.

ЗА НАС САМИТЕ
Обществото е резултат

от бавно и постепенно
историческо развитие. Ние
ценим историята и черпим
поуки от нея. Уважаваме оби-
чаите, традициите и инсти-
туциите, защото въплъща-
ват скритата мъдрост на
опита. Историята ни кара
да бъдем благоразумни
скептици спрямо всякакви
абстрактни политически

принципи и философски
доктрини. За здравия ра-
зум няма сигурно рацио-
нално познание за общест-
вото. Защото хората и тях-
ното общество са безкрай-
но сложни и непредсказу-
еми. Нашата собствена
история ни предупреж-
дава, че човешкият разум
не е всесилен, че утопич-
ното мислене и социалното
инженерство са не само
погрешни и опасни. Те са
в състояние да разбият жи-
вота на поколения. Ние сме
преживели един зловещ
комунистически експери-
мент и няма да допуснем
друг подобен. Сигурност-
та, справедливостта, сво-
бодата и останалите цен-
ности не са абсолютни, за-
щото като всяко човешко
дело дават възможност да
се злоупотреби с тях. Ние
помним, че първият зако-
нен бизнес на мафиотите
беше да продават сигур-
ност като застрахователи.
Свидетели сме как в
собствената ни страна
свободата, без сигурност и
справедливост, създаде
олигархия и мафия и им
даде възможност да перат
доходите си. Благосъстоя-
нието на хората е критерий
за политиката. Днес този
критерий има напълно кон-
кретен израз: да постигнем
изпреварващо икономи-
ческо развитие, така че
качеството и стандартът на
нашия живот да бъдат като
на средния европеец.

Çà äåìîêðàöèÿòà è ôèíàíñîâîòî ...
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Представителите на
правителството са недо-
волни, че общественост-
та настоява ( макар и пла-
хо) да се зачитат законо-
дателните процедури и да
се придържаме към при-
нципите, установени по
демократичен път. Ако
някога останем без демо-
крация, ще знаем ли как
да опазим икономичес-
ката си независимост?

Бавно и систематично
се орязват свободата  и
независимостта  за реше-
ния на народа от корум-
пираните елити, за което
имаме вина и ние, изби-
рателите. Развиват се оп-
ределени процеси, препо-
ръчани отдавна. Добре е
да си извадим главата от
пясъка, да престанем да
псуваме под юргана и да
погледнем  напред. Идея-
та за създаване на “ Съе-
динени щати на Европа”
витае от години в сфери-
те на големите междуна-
родни  корпорации, но за

нея никога не се говори
гласно. Те мечтаят да за-
робят европейските на-
роди  и заедно с банките
да превърнат властта в
удължена ръка, гарнира-
на с псевдодемократична
фасада. По такъв извратен
начин бе въвлечена и мес-
тната власт, която започна
да мисли за своето бъде-
ще и за оставането в упра-
влението, не с получаване-
то на  подкрепата на наро-
да, а с разбирането, че из-
точникът на властта и при-
вилегиите е Брюксел.

Приятели,  СЕЩ могат
да бъдат създадени само
ако бъдат ликвидирани
националните държави!
Бяхме ли чували името
Ван  Ромпой.  Никога, но
той е горещ сторонник
на идеята и големите
картели го наложиха.
Нашият национален
“елит”, който държи ко-
кала никога не би се съ-
гласил да бъдат наложе-
ни такива договори ка-
то Европейски фонд за

финансова стабилност
или Европейски стаби-
лизационен механизъм.

Но…нещата се
променят.

Не е за учудване, че
може да бъдат претопе-
ни онези страни, които
съвсем наскоро се спа-
сиха от задушаващата
висша власт. След рево-
люциите в тези страни
и у нас бе  игнориран
елитът. Властта се осъ-
ществи от лакеи, а не от
хора, загрижени за своя
народ. Научиха се авто-
ритетно да говорят за
фискален съюз, израв-
няване на бюджетите.
Гърците похарчиха 370
млд. Е,  взети на заем и
изнесоха нагло всички-
те си пари в чужди бан-
ки, т.е.нищо не загуби-
ха, а пресата им написа,
че ние сме тъпи, не мо-
жем да вземем нещата
в свои ръце и “Булгаро”
е синоним на глупак.
Упорито ни  убеждават,
че за нас е полезно да

обеднеем, но да изпла-
тим чужди дългове, че
е проява на солидар-
ност да се издуем от
борчове, но да харижем
31млд Е  на данайците
за 3год. Целта е да се
плащат  пари, за да мо-
же малък национален и
международен елит да
живее разкошно. Ако
управляваме, сигурно
няма да допуснем този
маскарлък, но уви!

Драги  балчиклии, мно-
го неща минават покрай
нас, защото нелицеприя-
тните истини властта не ги
афишира. Пиша за проце-
сите, които са около нас и
защото много хора гледат,
но малко виждат! Ежедне-
вно медиите ни заливат с
привидни успехи, рязане
на ленти, откриване на
пътни отсечки, но тихо-
мълком МФ отчете, че
2011 година ЗАБОРЧЛЯ-
ХМЕ  ДОПЪЛНИТЕЛНО
с още 560 млн.Евро. Ня-
кой да Ви го каза?

Г.ЙОРДАНОВ- Гого

Никола страда от тежко бъбречно заболяване и са му
нужни сериозни средства, за да пребори болестта. Вярва-
ме и знаем, че той ще успее с ваша помощ. Всяка сума,
била тя и символична, е от значение и може да помогне.
Благодарим на всички , които ни помагат !!! Нека дока-

жем, че заедно сме по-силни !!!!!
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