
ТАМ, КЪДЕТО Е ИСТИНСКИЯТ ЖИВОТ
Галина СТЕФАНОВА

Всички, които познават Ирина Ризова, много добре 
знаят за нейната дълбока и трайна обвързаност със Съюза 
на патриотичните сили „ЗАЩИТА”. Тя участва активно в 
дейността на партията още от самото й учредяване преди 
11 години, оттогава е и член на Националния съвет.

 Има висше филологическо образование и повече от 
тридесет години работи като гимназиален учител по бъл-
гарски език и литература.Основател е и участник в реди-
ца благотворителни и граждански сдружения.

 Активно сътрудничи в централния и местен печат 
със стихотворения, есета и публицистика. Автор е на 
стихосбирките „Скъп спомен, блян или мечта“ и „Мъл-
чаливи диалози “, публикува свои творби в литературен 
сборник „Пътища, пътища“, във в. „Аз Буки“, в. „Знаме“, 
сп. „Училище“ и други. 

 Под нейно ръководство и с непосредственото й 
участие СПС „ЗАЩИТА“ в Търговище се утвърди като 
действен фактор в обществено – политическия живот 
на региона. Многобройни са изявите и инициативите, 
свързани с разпространението на патриотичните идеи, с 
повишаване на гражданската активност по време на из-
бори, с предприемане на целенасочени действия срещу 
нравствения и духовен упадък. В резултат на това нара-
стна броя на членовете, симпатизантите и на местните 
клубове, разширява се политическото влияние на „ЗА-
ЩИТА“ сред населението. Водещо при нея е разбира-

нето, „Днес да си патриот означава да защитиш реда и 
законността, да защитиш здравето и живота на децата на 
България, правото им да живеят в своята родина, правото 
да бъдат със семейството си тук и сега. Заради тази идея 
се роди партия „ЗАЩИТА“. Създаде я болката на време-
то, от движението „Воля за България“, което написа на 
своето знаме „Единство”.

 Това нейно разбиране се отразява и на литературно-
то й творчество, категорично определя неговата посока 
и развитие. Ако се вгледаме внимателно в стиховете на 
Ирина Ризова, ще се убедим, че техния основен гради-
вен материал са самите житейски факти. Пред оголена-
та пряка мисъл и чувство, тя предпочита внушението 
на класическия образ – нещата не ни се казват, а ни се 
показват.

 Основната проблематика в творчество на Ирина Ри-
зова е проблематиката на човешкия морал. А известно 
е, че моралът (в него влизат и убежденията ни) е първо-
изворът на всичките ни дела. От него, от морала, зависи 
какви ще бъдат те. И мислейки за стила на тази авторка, 
ние се убеждаваме, че най-силната дума е думата, казана 
спокойно, че най-страшната присъда е присъдата на оби-
чащия човек. Затова патосът в стиховете й е вътрешно 
напиращ, неоголен, идващ издълбоко и само външно об-
лечен в одеянията на „успокоената“ говорна интонация. 
Именно говорна – ненасилваща нито думите, нито сети-
вата – поетичният слог пронизва в нас естествено като 
при сърдечна беседа, като проста изповед.

ТАЗИ КНИГА Е ЗА БЪЛГА-
РИЯ. И за нас, българите. Тя е за 
произхода на българското племе и 
неговото разрастване до всемогъщ 
народ, за скитанията му по света, 
за битките и победите, за възходите 
и паденията, за неувяхващата слава 
през древността и ранното Средно-
вековие, за трагичните векове след 

това, и чак до наши дни.
Тази книга утвърждава за бълга-

рите едно достойно, водещо място 
сред множеството народи по све-
та. Място, за което малцина от нас 
знаят или са убедени, че имаме. Тя 
ни поставя там, където трябва да 
бъдем. И където сме. Тя ни казва 
такива истини за нас самите, които 
може би все още не сме готови да 
приемем. Но трябва! Нека проуме-
ем, че името ни БЪЛГАРИ е всичко 
за нас. Нека се научим да го ценим 
и пазим, и да се гордеем с него, за-
щото то е достойно и славно, то е 
цяла история! Ние, БЪЛГАРИТЕ!

Тревожно е състоянието на Бълга-
рия като държава сега и на българите 
като народ. Съществува реална опас-
ност да се смалим и изчезнем, тъй 
като на атаки и разпад са подложени 
не само държавността ни, но и духо-
вността, нашето национално съзна-
ние, морал и историческа памет.

Попълзновения за унищожава-
не на България и българите е имало 
през всички периоди от историята 
ни. Те са били методични и жесто-
ки. За постигането на тази цел са 
били използвани всички възможни 
средства – и открити, и прикрити. 
Този процес не само че не е спрял, 
но дори е много по-интензивен и в 
сегашното „цивилизовано“ време.

Случайно ли е разпокъсването на 
Санстефанска България? Случайност 
ли са националните катастрофи от на-
чалото на двадесети век и загубата и 

обезбългаряването на повече от една 
трета от етническата ни територия на 
Балканите? Случайност ли е споле-
тялата ни в последно време небивала 
стопанска разруха? Такова нещо не 
е ставало дори по време на война. А 
повсеместните насилия, убийства, 
едри и дребни кражби, безпрецедент-
ната емиграция, гладът, мизерията, 
болестите, ниската раждаемост и ви-
соката смъртност? Сега българите се 
топят като пролетен сняг. Случайно 
ли е падането на морала и развихря-
нето на долни страсти, на похот, сла-
дострастие, чревоугодничество, пе-
чалбарство? Според специалисти по 
психотроника не е случайност дори и 
чалгата, чийто мръсни вълни ни зали-
ват денонощно. Подобно е въздейст-
вието върху духовността и на всевъз-
можните печалбарски игри. Всичко 
това цели духовното начало при бъл-

гарите да бъде обезличено, разложе-
но и накрая унищожено, цели пълна 
деградация на страната и народа.

Ние, българите, трябва да знаем, 
че определени външни сили съвсем 
преднамерено, целенасочено и пла-
номерно се стремят да унищожат 
България и всичко българско. В тази 
насока се действа както открито, така 
и прикрито. Използват се груби си-
лови средства като войни, откъсване 
на територии, избиване и прогонване 
на българите и пр. До същия резултат 
води и преднамереното създаване на 
условия за глад, болести и вътрешни 
конфликти, за разрушаване на кул-
турата, за деморализация на народа. 
Усилията на външните врагове на 
България, за жалост, се подпомагат 
усърдно от техните лакеи – българи, 
продали всичко българско у себе си, 
включително и съвестта си.

СЛУЧАЙНО ЛИ Е? 
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БЪЛГАРИТЕ...
Цано ЦАНОВ,

„Българите – романтична история“ 
изд. „Българска книжица“

София, 2007 г.

Калина КОВАЧЕВА

(Из книгата „БЪЛГАРИТЕ РОМАНТИЧНА ИСТОРИЯ“)

Ирина РИЗОВА 

„ЗЕМЯ, КАТО ЕДНА 
ЧОВЕШКА ДЛАН “

В памет на Г. Джагаров

„Земя, като една човешка длан “, 
разкъсвана от свойте псета.
Народ,
като стадо разпилян, 
объркан в своята несрета.
Народ, изгубил своя брод, 
убил сам своите водачи. 
Във ад превърнал своята земя, 
а в ранг издигнал своите палачи.
...
„Земя, като една човешка длан”.
На своя скъп народ 
останала ненужна, 
пустееща, 
оплюта, 
чужда...

ГОЛЯМОТО НАДВИКВАНЕ 

Голямото надвикване започна.
Голямото надвикване е в ход...
Овикахме, окаляхме, оплюхме,
останахме без глас и без народ.

Не стигат цветовете на дъгата, 
до бяло нажежихме свойта мъст.
Делиме на парчета свободата, 
а лягаме в една и съща пръст.

Делиме времето на наше – ваше, 
на старо, ново и на недошло.
Делиме хората на свои – чужди 
и все избираме по–малко зло.

Какво добро очаква ни народа, 
щом избор прави между две злини,
щом намира какво да го разделя, 
но не – какво да го обедини.

О Ц Е Л Я В А Н Е 

Оцеляване е страшна дума 
и нейн властник е страхът.
Народът, който оцелява, 
загубва в своя път Духът.

На оцелелия страхът е враг 
и той е негов господар.
На оцелелия духът е в мрак.
Не чака той от Бога дар.

Народът, който оцелява, 
обречен е на своя враг.
Духът е, който го възражда 
и прави силен и богат.

За демократична, национално силна и социално справедлива държава!

Издание на Съюза на патриотичните сили „ЗАЩИТА“  2009 година

СЪЮЗЪТ НА ПАТРИОТИЧНИ-
ТЕ СИЛИ „ЗАЩИТА” е политическа 
партия на български граждани, обе-
динени от идеята за изграждане на 
общество, основано на принципите 
за свобода на личността, социална 
солидарност и равенство пред Закона, 
за постигане на икономически и духо-
вен просперитет на нацията и защита 
на нейните интереси. 

Партията е създадена на 6 септем-
ври 1998 г. в гр. Пловдив. Сред учре-
дителите личат имената на големия 
писател и родолюбец акад. Николай 
Хайтов, на ген. Ангел Марин, Йор-
дан Величков, Калинка Бонева, Ма-
рия Братанова, Евгения Спасова, о.р. 
полк. Цано Цанов, Йордан Школагер-
ски, Мария Бойкикева, Димитър По-
пов, проф. Кръстьо Стоилов, Павлин 
Кузманов и още десетки достойни 
хора, на които за съжаление не можем 
да споменем имената, защото списъ-
кът е твърде дълъг.

Още със своето създаване СПС 
„ЗАЩИТА” избра пътя на нацио-
налното сплотяване, на разумното и 
градивно начало в дейността си, кате-
горично отхвърля и осъжда конфрон-
тационния модел, наложен в годините 
на прехода. Като широка национална 
формация, той не поставя идейни, кла-
сови и социални бариери пред своите 
членове и симпатизанти и е отворен 
за всички български граждани. 

СПС „ЗАЩИТА” е органична 
част от гражданското общество и цели 
обединяване на българските патриоти 
в името на националните ценности 
и идеали. Ние сме за ограничаване 
властта на партиите чрез увеличаване 
на гражданската власт. Само по този 
начин държавата ще се превърне от 
представител на партиите в предста-
вител на гражданите, като за целта 
се ограничи доминиращата сега пар-
тийност и се преустанови преноса на 
партийни решения на държавно рав-
нище на управление. Това дава повече 
шанс за политическо участие на хора-
та и повече отговорност на активното 
гражданско общество, по-голяма ан-
гажираност на избирателите в работа-
та на политическите сили. 

СПС „ЗАЩИТА” отстоява твър-
до и безкомпромисно правата и дос-
тойнството на българския народ, 
подпомага неговото икономическо, 
социално и духовно развитие чрез 
разпространяването на патриотични-
те идеи и укрепване на националния 
дух и традиции, държавността и кул-
турната идентичност, работи за пси-
хологическата защита на нацията сре-
щу целенасочения духовен упадък, за 
израстване на здраво и дееспособно 
поколение, за стимулиране на поло-
жителен демографски процес.

ГЛАВНОТО И ОСНОВНОТО 
ЗА СПС „ЗАЩИТА” Е ИЗДИГАНЕ 
СТАНДАРТА И КАЧЕСТВОТО НА 
ЖИВОТ НА ВСЕКИ БЪЛГАРСКИ 
ГРАЖДАНИН В ДЕМОКРАТИЧНА, 
ПРОСПЕРИРАЩА И НЕЗАВИСИ-
МА, НАЦИОНАЛНО СИЛНА И 
СОЦИАЛНО СПРАВЕДЛИВА ДЪР-
ЖАВА. СТАВА ВЪПРОС ЗА ЕД-
НОНАЦИОНАЛНА БЪЛГАРСКА 
ДЪРЖАВА, НЕПОДЛЕЖАЩА НА 
РАЗДЕЛЯНЕ ПО ВЕРСКИ, ЕТНИЧЕ-
СКИ ИЛИ КУЛТУРЕН ПРИЗНАК, 
ЗА РАВНОПОСТАВЕНОСТ ПРЕД 
ЗАКОНА НА ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ 
ГРАЖДАНИ.РАЗЛИЧИЕТО В ПРО-
ИЗХОДА ИЛИ ВЯРАТА НЕ МОЖЕ 
ДА СЕ ПОСТАВЯ НАД НАЦИО-
НАЛНАТА ПРИНАДЛЕЖНОСТ!

Като национално отговорна по-
литическа партия СПС „ЗАЩИТА” 
винаги се стреми да бъде истинска 
алтернатива на съществуващото по-
рочно управление на страната, пред-
лага на общественото внимание идеи, 
съответстващи на интересите на дър-
жавата и хората, целенасочено работи 
за слагане край на насаждания съвсем 
съзнателно през последните години 
войнстващ нихилизъм, за бързо въз-
раждане и стимулиране на българския 
национален дух и достойнство.

Според СПС „ЗАЩИТА” поли-
тиката провеждана след 1989 г. от 
всички досега управляващи партии и 
коалиции, не отговаря на очаквания-
та на хората. Тя е в остро противоре-
чие с техните граждански, социални, 
икономически и национални нагласи, 

ПАТРИОТИЗМЪТ 
ВСЕ ПО-АКТУАЛЕН 

И НЕОБХОДИМ

Четири хладни стени 
на арест,
четири тъмни стени,
четири светли стени
на човешката чест.
И на всяка стена 
по една епитафия 
и на всяка стена...
Пропаганда ли? Не, 
география 
на една непокорна 
страна.
Четири стари стени,
като четири страници
от учебник любим, 
четири вечни стени,
като вечните 
български 
граници, 
за които мълчим.

Не със златни пера 
по луксозна хартия –
с разкървавени нокти
записан е тук
по мазилката, 
в тая подземна килия
на сърцето,

предсмъртния звук...

Стена – север:
„Аз умирам 
на двайсет години.
Сбогом, Дунаве бял!“
Тъй бе чоплил стената,
преди да изстине, 
този, 
който бе двайсет години 
живял.

Стена – изток:
„Съвестта ми е чиста.
Сбогом, Черно море!“
Тъй бе писал моряка,
ремсиста,
в полумрака,
преди да умре.

Стена – запад:
„Аз съм българин, 
син на изселници бедни.
Охрид мой !
Майко моя, прости ми!”
Туй е всичко – 
пет думи последни 
и под тях –

нито дата, ни име.

Стена – юг:
„Мислех аз –
ще умра от малария
там край родното 
Бяло море,
а умирам сега 
от приклад
за България.
Зле живях, 
но умирам добре”...

Четири ниски стени –
извисени
до Млечния път, 
четири мрачни стени, 
по които горят 
лъчезария,
четири неми стени, 
от които легенди 
кънтят, 

и сама 
между тия стени –
България!

УРОК ПО ГЕОГРАФИЯ 
Георги СВЕЖИН

Следва на стр. 2

РЕДАКЦИОННА
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не е насочена към човека, а защитава 
единствено групови, партийни и лич-
ни интереси. 

Съвсем съзнателно бе установен 
порочен управленски модел, едно 
статукво, при което няма никакво 
значение кой, коя и каква партия е на 
власт, защото при всички се повтаря 
едно и също. Идеологическите сблъ-
съци се използват за прикритие на 
предварително договорени цели и за 
икономически, корпоративни и оли-
гархически интереси, насочени към 
обогатяване на партийните върхушки 
и техните приближени, а политиката 
се превърна в доходоносен бизнес. У 
нас границата между лявото и дясно-
то в политическото пространство е 
напълно размита, хората вече трябва 
да избират не между ляво и дясно, а 
между статуквото и промяната, за за-
пазване властта на корумпираните и 
за даване шанс на не корумпираните.

Актуалната обстановка сега, ня-
колко месеца след парламентарните 
избори, и след стоте дни на управле-
ние на правителството на ГЕРБ мно-
гозначително показа, че е дошло вре-
мето за промяна, коренна промяна на 
порочното двадесетгодишно статукво 
и замяната му с принципно нов модел 
за управление на държавата. Става 
дума за един съвършено различен по-
литически проект, който да осигури на 
българските граждани социална спра-
ведливост и солидарност, да създаде 
условия за нарастващ и дългосрочен 
икономически растеж, да утвърждава 
и занапред българската национална и 
културна идентичност, патриотични-
те ценности и идеали.

Наложителна е и драстична смяна 
на по-голямата част от политическия 
елит на прехода, на всички тези, които 
извършиха безпрецедентната крими-
нална приватизация, създадоха сило-

вите групировки и поощриха престъп-
ността, за да парализират народното 
недоволство срещу огромния грабеж; 
тези, които са в основата на стряска-
щия Европа размер на корупцията сред 
всички нива, на държавната и съдебна-
та власт, и на организираната престъп-
ност и неефективността на съдебните 
и правоохранителните органи.

СПС „ЗАЩИТА” смята, че е въз-
можен пробив в съществуващото ста-
тукво и има условия за кардинални 
промени в обществото. Реализацията 
на такъв проект не е по възможностите 
на една политическа сила. Той може да 
се осъществи от политически субект 
(коалиция, съюз, национален фронт, 
блок и пр.), който да включва близки 
в идейно отношение и сходни по про-
грамни цели, не изкушени от досегаш-
но участие във властта партии, граж-
дански движения и отделни личности.

Опитът показва, че това е напълно 
реално, но само и единствено, когато 
се изгражда на принципна основа с 
ясни и точни правила от предвидими 
и предсказуеми партньори при пред-
варително разписани правила,  анга-
жименти и отговорности. Това е пътят 
на единението, на общите действия 
на всички национално отговорни, ро-
долюбиви и патриотични сили, при-
тежаващи държавническо мислене, 
воля и мъдрост. Само така ще може 
да бъдат изтласкани от управлението 
на страната партиите, властващи по 
време на прехода и виновни за острата 
политическа, социална, икономическа 
и духовна криза, и да се излъчи ново 
политическо представителство, нов 
елит, като във властта на всички нива 
в държавата влязат способни, честни и 
неопетнени високо морални хора, ис-
тински патриоти и професионалисти.

Това спасително дело може да 
бъде успешно извършено от доказа-
ни БЪЛГАРСКИ ПАТРИОТИ. Само 

те притежават способността да му 
придадат общонароден характер и 
да активизират огромна гражданска 
енергия, само те имат решителност-
та да поемат историческата отговор-
ност, умението и волята да извършат 
РАДИКАЛНИТЕ ПРОМЕНИ В ОБ-
ЩЕСТВОТО. Така веднъж завинаги 
ще бъде опровергана тенденциозно 
насажданата илюзия, че български-
те проблеми могат да се решават с 
външна помощ, а в случая под на-
тиска, препоръките и директивите 
на Европейския съюз. Изстраданата 
българска истина сочи, че единствено 
трябва да се разчита само на силата 
на гражданското общество, на огро-
мната национална енергия, като се 
използват механизмите и потенциала 
на демократичните процедури.

Според СПС „ЗАЩИТА” обще-
ството не само има необходимост, но 
и разполага с ресурс да извърши ра-
дикална промяна, а не само да ремон-
тира съществуващото статукво, което 
вече се прави почти две десетилетия 
и по същество е в услуга на управля-
ващата политико-олигархична върху-
шка, която спекулира с натрупаната 
умора и разочарование у гражданите. 

СПС „ЗАЩИТА” счита, че е на-
зряла необходимостта всички ИС-
ТИНСКИ ДЕМОКРАТИЧНИ, РО-
ДОЛЮБИВИ, НАЦИОНАЛНО И 
СО ЦИАЛНО ОТГОВОРНИ ПАР-
ТИИ, ДВИЖЕНИЯ И ОТДЕЛНИ 
ЛИЧНОСТИ, ВСИЧКИ, КОИТО 
ОБИЧАТ И МИЛЕЯТ ЗА ОТЕЧЕСТ-
ВОТО И СА ГОТОВИ ДА ОТДАДАТ 
СИЛИ, ЗНАНИЯ И ВОЛЯ ЗА НЕГО-
ВОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛИТИ-
ЧЕСКО, СОЦИАЛНО И ДУХОВНО 
ВЪЗРАЖДАНЕ И ПРОСПЕРИТЕТ, 
ДА СЕ ОБЕДИНЯТ И ЗАЕДНО ДА 
СЕ БОРЯТ ЗА СПЕЧЕЛВАНЕ НА НА-
РОДНОТО ДОВЕРИЕ, ЗА ДА МОЖЕ 
РЕАЛНО ДА ПОЕМАТ СЪДБИНИ-

ТЕ НА СТРАНАТА В СВОИ РЪЦЕ 
И ДА Я ОСВОБОДЯТ ОТ АНТИНА-
ЦИОНАЛНАТА, АНТИСО ЦИАЛНА 
И ОЛИГАРХИЧНО-МАФИОТСКА-
ТА ВЛАСТ, УСТАНОВЕНА СЛЕД 
1989 ГОДИНА! 

В името на големите цели и от-
говорности, които си поставяме, ние 
предлагаме да се борим и работим за:

1. Утвърждаване на България ка то 
силна, едно национална, демократич-
на, просперираща и социално-соли-
дарна държава.

2. Създаване на максимално бла-
гоприятна законодателна основа за 
стимулиране и развитие на българ-
ската икономика като цяло и подпома-
гане на личната инициатива на пред-
приемчивите българи.

3. Предприемане на реални и 
спешни мерки за преодоляване на де-
мографския срив, като издръжката на 
третото дете в семейството да се пое-
ме изцяло от държавата. Едновремен-
но с това да се създадат необходимите 
условия за физическото, духовното и 
професионално израстване на подра-
стващите поколения, за пълноценна 
реализация на младото поколение.

4. Безкомромисно преследване на 
корупцията и организираната прес-
тъпност, строга съдебна отговорност 
за извършителите на тези подкопава-
щи държавността престъпни явления. 
Пълно разследване на всички кри-
минални приватизационни сделки, 
разбиване на корупционните контра-
бандни и митнически канали, чрез ко-
ито изтичат милиарди левове.

5. Високо професионална нацио-
нално ориентирана, гъвкава и прагма-
тична външна политика. Умело от-
стояване на българските национални 
интереси в НАТО и ЕС.

6. Достъпно и висококвалифици-
рано здравеопазване, гарантирана со-
циална сигурност, духовен и матери-
ален просперитет за всеки български 
гражданин.

7. На сънародниците ни в чужби-
на да се гледа като на неразделна част 
от българския народ и българската 
нация.

8. Решително противодействие на 
плановете на чужди сили да дестаби-
лизират България, да изкупуват земята 
й, да дебългаризират редица райони, 
променяйки целенасочено ет ническия 
им състав, зад което прозират открити 
териториални претенции.

9. Да се тушира целенасочено 
подклажданата конфронтация сред 
българското общество, която не само 
ерозира българската нация, но е и 
заплаха за българската държавност. 
Единението и сплотеността на бъл-
гарската нация е гаранция за бъдеще-
то на България.

ДА ПОЕМЕМ ЗАЕДНО ОГРО-
МНАТА ИСТОРИЧЕСКА ОТГОВОР-
НОСТ ДА СЪТВОРИМ ЕДНА НОВА 
БЪЛГАРИЯ - СИЛНА, ВЪЗРОДЕНА 
И ДОСТОЙНА - ЩАСТЛИВ ДОМ 
ЗА ДНЕШНИТЕ И БЪДЕЩИТЕ ПО-
КОЛЕНИЯ! 

ПАТРИОТИЗМЪТ – ВСЕ ПО-АКТУАЛЕН И НЕОБХОДИМ
Продължение от стр. 1
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Животът на село е по-различен от градския: тишина, спокойствие, чист 
въздух, непосредствено общуване между хората, взаимопомощ.

 Именно такова усещане, подкрепено и с принадлежността към рода, 
подтикват преди години в с. Люлин да се завърне и Илчо Евгениев. Това, че 
е отраснал тук, го кара да се чувства в апартамента в града затворен, притес-
нен от шума и нарастващото отдалечаване и безразличие между хората. 

 На местните избори през 2007 година Съюзът на патриотичните сили 
„ЗАЩИТА “ издига кандидатурата на Илчо Евгениев за кмет на с. Люлин, 
защото ръководството на партията е убедено, че за него кметското място не 
е самоцел. 

И наистина е така. Още със сядането на кметския стол, Евгениев се заема 
с решаването на неотложните задачи, свързани със селото.

 В Люлин постоянно пребивават 900 души. Преди години жителите са 
наброявали 1500. Но близостта със Перник и София вече ражда нова, обра-
тна тенденция: работещите в тези градове, вече предпочитат да живеят на 
село. Нараства броят на младите семейства, които искат да отглеждат децата 
си тук. Между 4 и 10 деца се раждат годишно. Това дава гаранция за бъде-
щето на Люлин. В подкрепа на подобен извод е и фактът, че вилната зона от 

С риск да бъда об-
винен в политическа 
пристрастност мога с 
чиста съвест да кажа, че 
по време на демократич-
ния преход съвсем съз-
нателно и целенасочено 
беше унищожено съще-
ствуващото модерно и 
високопродуктивно зе-
меделие в България. До 
1989 г. производството 
на плодове, зеленчуци и 
животинска продукция 
задоволяваше нуждите 
на вътрешния пазар. В 
периода 1960-1988 г. в 
страната се засяваха и 
отглеждаха 14 милиона 
декара пшеница, от кои-
то се получаваха между 
шест и седем милиона 
тона зърно, а през годи-
ните на прехода – осем 
до десет милиона дека-
ра с добив не повече от 
3500 до 4000 милиона 
тона зърно. Подобно е 

положението при ечеми-
ка и царевицата. А най-
голямо производство на 
тютюн е през 1979 г. – 
165 хил. тона, а износът 
на цигари достигна 77 
хил. тона, което прави 
25% от световния износ.

Безспорни бяха успе-
хите и високото качество 
на продукцията от живо-
тновъдния отрасъл. Тук 
коментарите са излиш-
ни. Само ще посочим, че 
в ония години беше не-
мислимо и невъзможно 
кашкавал и сирене да се 
произвеждат не от мля-
ко, а от заместители – 
животински, растителни 
мазнини и други сурога-
ти. Никой не можеше да 
си представи, че на па-
зарите у нас ще се про-
дават предимно плодове 
и зеленчуци от Турция, 
Гърция, Македония, та 
чак и от Латинска Аме-
рика, че ще се предлага 
престояло повече от 20 

години в хладилниците 
месо от Аржентина и 
други страни, а в кол-
басите ще има какво ли 
не, но не и месо. Българ-
ското селскостопанско 
производство не само 
задоволяваше потребно-
стите на нашите граж-
дани, но и позволяваше 
да се осигури износ на 
големи количества в Ев-
ропа и страните от бив-
шия Съветски съюз, кое-
то носеше на държавата 
огромни валутни постъ-
пления. Задължени сме 
да подчертаем и водеща-
та роля на науката, ней-
ното място в създаването 
на нова организация на 
труда в производството, 
преработката и реализа-
цията на продукцията, 
изграждането на необхо-
димата научно-прилож-
на база и т. н. 

Не бива да премъл-
чим, обаче и някои греш-
ки и трудности, които се 

допускаха в ония години: 
извращенията на редица 
места при създаването 
на земеделските сто-
панства, а и по-късно на 
неблагоприятното вли-
яние върху сектора на 
аграрно-промишлените 
комплекси, което струва 
доста скъпо на коопера-
торите и държавата.

Жалко е, че все още 
нашата управляваща 
вър хушка не е разбра-
ла, че в Европа и света 
селското стопанство е 
важен приоритет, който 
е в основата на развити-
ето на останалите ико-
номически отрасли.

Илчо Евгениев е първи мандат кмет 
на пернишкото село Люлин, издигнат е 
от СПС „ЗАЩИТА“. Роден е в селото 
през 1949 г., там расте и учи в местно-
то училище, където завършва основно 
образование. След дипломирането си 
по специалността „Електрообзавеж-
дане“ в пернишкия техникум, работи 
като електротехник. Бил е бригадир 
в Русия, управлявал е и собствена фир-
ма. Семеен е с двама сина и един внук 
който наследява името му. От 1983 до 
2003 г. живее в областния център, след 
което се завръща в родното си село. Той 
е пчелар, излиза с ловната дружинка, 
отдъхва и по време на риболов. 

ДА СИ СЕЛСКИ КМЕТ 
пролет до есен е пълна с хора, защото къщи купуват и такива, които не са 
родствено свързани със селото. Затова и една от главните амбиции на кмета 
е да предложи по-добри условия за живота и на кореняците люлинчани, и на 
новозаселените, да успее да направи селото по-привлекателно в битов план. 
Крайно необходимо е да се реши проблема с новия водопровод и канализа-
цията. Радостното е, че обновяването и ремонтите им са залегнали в бюдже-
та на Община Перник.

 Кметът Илчо Евгениев не пропуска възможностите, които се дават за 
финансиране на местни инициативи. Първият проект пред реализация е вече 
факт. Това е дейност по Програмата „Красива България “. Ще се обнови сгра-
дата на читалището и ще се подобри интериора му, за да бъде и по-пълно-
ценен живота на хората в това село. Стойността на проекта е 269 785 лева, 
от които общината ще финансира половината. В читалището в момента се 
помещава пощата, функционират библиотека и клуб, в който местните хора 
се събират по различни поводи и тържества. Ще бъде подменен и плочника 
отпред и парапетите. На едно от стълбищата към входа ще се изгради рампа 
и зданието ще стане достъпно за трудноподвижни и хора в инвалидни колич-
ки. Там ще се открие и клуб по интереси. Кметът е категоричен, че той няма 
да има нищо общо с кръчма и смята да го превърне в място за провеждане на 
приятни сбирки на хора от всички възрасти. Защото поводи за празници има 
много. Това, че кметският стол не е за бездушници, показа и инициативата, 
излязла от него: да се обогати празничния селски календар с подобаващо от-
белязване на различни народни традиции – Сирни Заговезни с музика, пале-
не на огньове и игри на сурвакарите, Тодоровден с традиционните кушии. На 
особена почит е и Великденското хоро на селския площад пред читалището.

 Голямо разбиране среща инициативата на кмета да сложи началото на сел-
ски събор, който да е на Шести септември – Денят на Съединението, тъй като 
Люлин събира в себе си две села – Райлово и Църнел. И всяко от тях си има 
свой празник. Голямото желание за работа в името на хората не спира дотук.  
По негова идея и лично с участието на кмета на Община Перник – Росица Яна-
киева, се създава Инициативен комитет, който се заема с издигането паметник 
на загиналите във войните 1913-1945 г. тринадесет жители на селото. Начало на 
набиране на средствата постави дарение от 1000 лв. на Съюза на патриотични-
те сили „ЗАЩИТА“ като знак на признателност и почит към местните герои.

 Напускаме село Люлин твърдо убедени, че да си селски кмет ти трябват 
душа, работа и желание за промяна към доброто! 

 Ели ТАШЕВА

ЗА НОВА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА Именно затова още 
през 2001 година СПС 
„ЗАЩИТА” записа в 
своята програма, че е за 
преосмисляне на сел-
скостопанската рефор-
ма, която е белязана с 
погрешна философия и 
лоша реализация.

Едно от важните ни 
послания към избирате-
лите на последните пар-
ламентарни избори беше 
свързано с неефективно-
то и справедливо използ-
ване на еврофондовете, 
субсидиите и другите 
доплащания по различ-
ните програми, свързани 
с аграрния сектор. Ние 
бяхме от малкото поли-
тически сили, които се 
обявиха за предприема-

не на действени мерки 
за пълното усвояване на 
неоработваемите земи, 
които са 30% от обработ-
ваемата площ или около 
15 милиона дка. 

Предстои в кратки 
срокове СПС „ЗАЩИ-
ТА” да актуализира 
своите програмни на-
мерения в областта на 
селското стопанство. 
Ще предложим реални 
и конкретни мерки, има-
щи за цел възстановява-
не инфраструктурните 
връзки и вътрешния 
пазар, овладяване на 
дъмпинговите цени, за 
да се ограничи възмож-
ността други страни да 
навлизат безконтролно 
на българския пазар. 

Проф. д-р Георги 
ВЪЛКОВ

ПАТРИОТИЧЕН ГЛАС
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 На 21 юни 2008 година Казан-
лък гласува за Общински съвет, след 
като изборите от октомври 2007г.
бяха касирани от Върховния адми-
нистративен съд. Причината за това, 
според висшите магистрати, бяха 
допуснати груби нарушения при от-
читане гласовете на явилата се тога-
ва като независима Цветанка Писко-
ва, дългогодишен лидер на местната 
структура на КТ „ПОДКРЕПА“.

При това гласуване СПС „ЗА-
ЩИТА“ не влезе в местния парла-
мент, а БСП и ГЕРБ имаха по осем 
съветници.

На повторния вот обаче „ЗАЩИ-
ТА“ се подреди на второ място с око-
ло 3000 гласа, което прави 11,95% и 
спечелени пет съветнически места. 
На първо място е БСП с шест ман-
дата, а на трето остана ГЕРБ.

По същество резултатите от избо-
рите на 21 юни 2008 година в Казан-
лък съвсем закономерно показаха, че 
е развенчан мита за лидерството на 
ГЕРБ в политическото пространство, 
а за мнозина голямата изненада дой-
де от СПС „ЗАЩИТА“.

Как и защо се случи това?
Кампанията стартира с мото-

то: „Животът на хората в Общи-
на Казанлък може да се подобри”. 
Основен принцип при подбора на 

кандидатите бе убеждението, че Об-
щинският съвет, като най–важния 
законодателен орган в общината, 
трябва да има по–широка граждан-
ска представеност и да гарантира 
интересите на всички, а не само на 
определени кръгове от населението. 
По същество „Гражданската листа” 
и емблемата на Съюза на патриотич-
ните сили „ЗАЩИТА“, бе отговора 
на тенденцията, която се наблюдава 
в цялата страна – масирано настъп-
ление на бизнеса към властта. 

 Ако се вгледам внимателно 
в имената на нейните кандидати, ще 
видим, че всеки един от тях има впе-
чатляваща история в лично профе-
сионален и обществен план. 

Водачът инж. Цветанка Пискова 
през целия си житейски и професи-
онален път е следвала една посо-
ка – защита правата и интересите 
на гражданите като председател на 
синдикална организация и непра-
витествена организация (КТ „Под-
крепа” и СЖ „Проксен”). В този не 
лесен път само упоритост, издръж-
ливост и коректност са факторите, 
спомогнали да се върви по избрания 
път. Зад гърба си тя има богат и ус-
пешен опит - 3 мандата общински 
съветник. 

Д-р Дора Христова, пулмолог и 
психотерапевт. Един от най-добрите 
лекари по белодробни болести. Ра-

боти над 15 годии с Център „Надя” в 
областта на превенция на насилието 
и трафика на хора.

Драгомир Петков – банкер, с бо-
гат опит като общински съветник с 
председателството си на Комисия по 
икономика, бюджет и финанси и раз-
пореждане с общинска собственост.

Даниела Хубенова – филолог, 
собственик на езикова школа. Пер-
фекционист в работата си, впечат-
ляващ опит в добри образователни 
практики в т. ч. и чуждестранен.

Д-р СтефанБурков – семеен ле-
кар, носител на идеята за здравео-
пазване достъпно за всички, дори и в 
най-отдалеченото населено място.

Всеки един от тях, в своята об-
ласт взе участие в кампанията „Ден 
на отворените врати”, където граж-
даните изразиха своите предпочи-
тания в съответната сфера. Така на-
пример смятайки, че образованието 
е основен приоритет на всяко мо-
дерно общество, освен осъвременя-
ване на сградния фонд и обзавежда-
не с повече компютри, мултимедии, 
гимнастически уреди, съблекални 
и бани, бе поставен акцент вър-
ху осигуряването на здравословно 
столово хранене и качествена ле-
карска грижа в здравните кабинети 
на училищата. Бяха посочени кон-
кретни терени за спортни площад-
ки във всеки квартал. Приемайки 

здравеопазването като приоритет 
от изключителна важност за опаз-
ване живота и здравето на хората, 
бе подкрепено решаването на про-
блемите с недофинансирането на 
дейностите в общинските лечебни 
заведения и недостига на средства 
за модерна техника за съвременна 
диагностика и качествено лечение, 
за недостатъчна профилактика на 
младите хора, както и допълнител-
ни бонуси за лекарите на общински 
места – квалификация, професио-

нално израстване, обмен на добри 
практики.

Небивал интерес предизвикаха 
безплатните прегледи по селата по 
предварително обявен график от ле-
кари специалисти: кардиолог, пул-
молог, офталмолог и др.

Важна част от кампанията бяха 
и посланията за равни възможности 
и еднакви правила за всички, про-
зрачност в работата на общинския 
съвет и общинската администрация 
и публично обсъждане на важните и 
значими въпроси.

Богатият и успешен опит на кан-
дидатте от листата на СПС „Защита” 
им дава свободата, волята и куража 
да отстояват интересите на избира-
телите. За това не случайно техният 
избор да работят за гражданите на 
Община Казанлък бе разбран добре 
и оценен достойно.

 На местните избори през 2007 
г. СПС „ЗАЩИТА” получи електо-
рална легитимност чрез избрани 
свои общинските съвети и кмето-
ве. Областната организация в Мон-
тана увеличи броя на своите пред-
ставители в органите на местно 
самоуправление - 5 общински съ-

ветници и 3 кметове на кметства. В коалиция с други 
партии подкрепихме кандидата за кмет на Монтана, 
а в община Берковица за втори мандат издигнахме 
и беше избран Милчо Доцов. В административната 
структура на общината, СПС „ЗАЩИТА” също има 

свои представители. Секретар на Община Берковица 
е Ангел Ангелов, който е зам.председател на област-
ното ни ръководство. В общинската администрация 
работят нашите съпартийци: Ваньо Андреев – н-к 
отдел в гр. Берковица; Христо Братоев – експерт в 
Чипровци; Мая Венелинова и Емил Тафраджийски 
– в Монтана; Райна Живкова - кмет в с. Превала; 
Иван Георгиев – община Вършец. Четирима членове 
на „ЗАЩИТА са кметски наместници. 

За втори мандат аз съм избран за общински 
съветник в Монтана. Председател съм на Посто-
янната комисия по бюджет и финанси. За пър-
вите две години от този мандат съм участвувал 

ИЗНЕНАДАТА В КАЗАНЛЪК

ОБЩИНАТА - В СЛУЖБА НА ХОРАТА
СПС „ЗАЩИТА“ ратува за формиране и провеждане на местна политика, която да е в съответствие с интересите на население-

то и на отделния човек. За тази цел ние издигаме и подкрепяме кандидати за кметове и общински съветници отговорни и компе-
тентни, почтени и авторитетни личности, способни да защитават интересите на всички граждани и на общината като цяло.

МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ – РЕАЛНА 
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЛЕГИТИМНОСТ НА СПС „ЗАЩИТА”

в 186 заседания на постоянни комисии, където 
сме обсъждали 690 въпроси.

Материалите, които разглеждаме и решенията, 
които вземаме по тях предварително обсъждам с 
общинското ръководство на „ЗАЩИТА”.

 Нашата организация има 2 представители, ко-
ито са окръжни съдебни заседатели и 4 – районни. 
Г-н Цветан Станев – член на НС на „ЗАЩИТА” е 
председател на групата съдебни заседатели в ра-
йонен съд – Монтана.

Всичко това показва, че СПС”ЗАЩИТА” се 
утвърждава като реална патриотична политическа 
сила във всяко населено място.

Димитър ЙОТИНСКИ
Зам.-председател на СПС „ЗАЩИТА” и
Председател на Областния съвет на СПС „ЗА-
ЩИТА” в гр. Монтана 

Галя ГОРАНОВА
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ДЕЙСТВЕНА 
И КОНСТРУКТИВНА 

ОПОЗИЦИЯ
● Създаването и разпадът на НПО „АТАКА”

● СПС „ЗАЩИТА” в 40-то Народно събрание
Павел ХРИСТОВ

Безспорно един от звездните мигове в дейността на СПС „ЗАЩИТА” 
бяха проведените през лятото на 2005 година парламентарни избори.

Както е добре известно, „ЗАЩИТА” е не само една от четирите партии 
(заедно с ПП „Нова зора”, Национално движение за спасение на отечеството 
и Българска национална патриотична партия), а основата и движещата сила 
на създадената в началото на 2005 година Коалиция Национално-патриотич-
но обединение „АТАКА”. Именно ръководството на нашата партия форму-
лира и наложи основните цели и принципи на коалицията. А те бяха твърде 
сериозни и амбициозни. От една страна участие и успешно представяне на 
предстоящите парламентарни избори, а от друга: извършване на радикална 
промяна на установения порочен антинароден и антисоциален олигархично–
мафиотски политически модел за управление на държавата; провеждане на 
вътрешна и външна политика, съобразена единствено и само с националните 
интереси на България; подмяна на по-голямата част от българския полити-
чески елит, който в повечето случаи е дълбоко корумпиран, некомпетентен 
и безотговорен пред нацията и държавата; възраждане на българския наци-
онален дух и исконните ни национални ценности, идеали и добродетели; 
стриктно спазване на изричните конституционни забрани за съществуването 
на етнически партии и използуването на религията за политически цели.

Прехвърлянето на 4-процентната бариера за влизане в Народното събра-
ние от страна на НПО „АТАКА” и спечелването на 21 депутатски места с под-
крепата на 296 898 избиратели, красноречиво показа как малки патриотични 
национално отговорни и социално ориентирани политически сили могат да 
акумулират значителен електорален потенциал и да извършат пробив в същест-
вуващото статукво. Стига отправените послания да бъдат ясно и точно форму-
лирани, да отразяват въжделенията и 
чувствата, болките и тежненията на 
мнозинството от гражданите, да са в 
съзвучие със съществуващите реал-
ности. И което е изключително важно: 
с хората да се говори на техния език, 
честно и откровено, да се сочат въз-
можните решения на проблемите, да 
се поемат само изпълними обещания, 
за разликата от демагогията, лъжите 
и популизма, на всички управляващи 
след 1989 година.

За голямо съжаление парламен-
тарната група на НПО „АТАКА” не 
успя да реализира дейността си, така 
както беше замислена при създаване 
на коалицията и за кратко време се разпадна. За това има много причини, но 
най-важната е свързана с личността и характера на г-н Волен Сидеров, на не-
говите авторитарни методи на работа, неконтролируеми и задкулисни дейст-
вия, себичност и системно нарушаване на коалиционното споразумение.

Няколко месеца след изборите по негова инициатива паралелно с 
НПО”АТАКА”, бе регистрирана нова политическа партия със същото име – 
„АТАКА”. За огромно съжаление лицето Волен Сидеров открадна името на 
коалицията и създаде своята семейна партия. По този начин и с цялото си по-
ведение той успя да дискредитира една изключително голяма идея, жизнено 
необходима във време, когато България се управлява не само от политически 
примитиви, но и от родоотстъпници.

Колкото и да е парадоксално, но ново излюпилата се Воленсидерова пар-
тия, без да е участвала самостоятелно или в коалиция на изборите през 2005 
година, присъстваше в 40-то Народно събрание със своя малобройна пар-
ламентарна група от верни и предани на лидера си хора, която по същество 
се възползва от електоралния вот на Коалиция „Национално–патриотично 
обединение „АТАКА”.

Користолюбието, лицемерието, подлостта и недостойното поведение на 
Волен Сидеров принуди половината депутати от Коалиция Национално-па-

триотично обединение „АТАКА” да я напуснат и да останат в парламента като 
независими. В това си качество те бяха истински носители на идеите, с които 
влязоха в Народното събрание и упорито отстояваха интересите не само на 
своите избиратели а и на целия български народ. Сред тях бяха и тримата на-
родни представители на СПС „ЗАЩИТА” в 40-то Народно събрание:

● доц. д-р Йордан Величков – председател на партията. Член на Комисия-
та по външна политика и на Комиси-
ята по европейските въпроси;

● д-р Петър Берон – зам.-предсе-
дател на партията. Зам.-председател 
на Народното събрание. Член на Ко-
мисията по външна политика и на Ко-
мисията по околната среда и водите;

● о.р. полк. Станчо Тодоров – член 
на Комисията по отбраната и на Ко-
мисията по околната среда и водите;

Макар и малко на брой, те се из-
явяваха като действена и конструк-
тивна опозиция, участваха активно 
в парламентарната дейност, като със 
законодателни инициативи, изказва-
ния, предложения и питания към ми-

нистрите и министър-председателя по важни и актуални за страната и хората 
проблеми, твърдо и последователно отстояваха интересите на избирателите 
си и на всички български граждани.

Нашите народни представители доц. Йордан Величков, д-р Петър Берон 
и Станчо Тодоров заедно с колегите, които също напуснаха групата на Во-
ленсидеровата „Атака” – Минчо Христов, Стела Банкова, Христо Величков 
и Павел Чернев изпълняваха поетите обещания и правеха всичко възможно 
за решаването на най-наболелите социални проблеми, решително се проти-
вопоставяха на опитите на мафиотските лобита чрез законодателни трикове 
да продължават доограбването на българския народ. Те се бореха за пълна 
ревизия на криминалната приватизация и отнемане на незаконно заграбено-
то от олигархията.

Статистиката показва, че с гласовете си в пленарната зала депутатите на 
СПС „ЗАЩИТА” са подкрепили 95% от разумните и конструктивни пред-
ложения на опозицията, а така също и шест от поисканите седем вота на 
недоверие към правителството на Сергей Станишев.

Същевременно тримата народни представители заставаха тврдо зад ва-
жни за държавата законодателни инициативи като четвъртата поправка в 
Конституцията на Репулика България, състава на Висшия съдебен съвет и 
инспектората към него.

На три пъти от парламентарната трибуна доц. Йордан Величков говори 
ярко и убедително за безобразнто отношение на държавата ни по предоста-
вяне на българско гражданство на наши сънародници, живущи в чужбина. 
Той пръв постави въпроса за мизерните заплати на служителите на МВР, как-
то и за безумната процедура на действащия бюрократичен режим за носене 
на оръжие, отнемащ огромен брой работни дни на близо 300 000 български 
граждани.

С присъщата си настойчивост д-р Петър Берон успя да прокара Закон за 
защита на пещерното богатство на България, той компетентно ръководеше 
отделни пленарни заседания в качеството му на зам. председател на Народ-
ното събрание.

Полковникът от резерва Станчо Тодоров успя с подкрепата на останалите 
двама от „ЗАЩИТА” да се пребори за налагането на изключително важни 
поправки в Закона за отбраната и др.

Няма съмнение, че законодателните инициативи, цялостното присъст-
вие и участието на депутатите от „ЗАЩИТА“ в работата на 40-то Народ-
но събрание ще останат като ярка страница в парламентарната история на 
България.



Доц. д–р Йордан Величков е роден през 
1940 година в с. Кондофрей, Радомирско. За-
вършил е право в СУ „Климент Охридски“. 
Няколко години е следовател и прокурор, 
след което постъпва в Дипломатическата 
академия в Москва, а по-късно специализи-
ра и в Лондон. Почти четвърт век работи в 
сферата на дипломацията. След 1989 година 
развива активна обществено-политическа и 
преподавателска дейност. Той е един от уч-
редителите на СПС „ЗАЩИТА“ и председа-
тел на партията. Преподавател е в Софий-
ския университет „Св. Климент Охридски“ 
и Югозападния университет „Неофит Рил-
ски”, Благоевград. Автор е на книги, научни 
студии статии и др. Народен представител 
в 40-то Народно събрание.

– Господин Величков, вие сте 
един от хората у на, които в про-
дължение на десетилетия твърдо 
и последователно отстоявате па-
триотичната кауза. Смятате ли, 
че усилията ви не са били напраз-
ни, след като нихилизмът от близ-
кото ни минало днес все повече се 
изражда в агресия?

– Да, макар и за съжаление тази 
констатация да е правилна, не счи-
там, че защитата на националните 
интереси и ценности на една дър-
жава е загубено време. Радвам се, 
че има много български граждани, 
които мислят като мен, а някои от 
тях дори платиха твърде висока 
цена за убежденията си, и пак ос-
танаха истински патриоти. 

Като патриотична формация 
„ЗАЩИТА” бе посрещната изклю-
чително враждебно още с появата 
си. Власт имащите тогава, в лице-
то на Иван Костов, подложиха на 
наблюдение и преследване много 
от членовете и симпатизантите ни. 
Наред с тях определени среди от 
БСП се опитаха чрез агент–про-
вокатори да ни дестабилизират и 
компрометират.

– Как така през годините вие 
успяхте да привлечете в своите ре-
дици и да приобщите към вашата 
кауза не само известни личности, 
но и хора с различни биографии?

– Когато една държава е в теж-
ка криза, единственият спасителен 
път е не дребната партизанщина, а 
националното сплотяване и търсене 
на възможно най-широки полити-
чески и идеологически компроми-
си. Градивното, антиконфронтаци-
онното, но и безкомпромисно към 
престъпниците поведение е факто-
рът, който привлече в „ЗАЩИТА” 
хора с различни убеждения. Чле-
нуването например на генералите 
Борис Вакавлиев, Георги Карака-
чанов, Любен Добрев и на ръково-
дителите и основателите на СДС 
Петър Берон, Николай Слатински и 
д-р Йордан Тодоров в една партия 

убедително доказват, че над всичко 
са не партийните, а интересите на 
държавата и нацията. 

– Ще ви попитам как оценява-
те резултатите от проведените 
на 5 юли т. г. парламентарни из-
бори?

– Трудно и невъзможно е да се 
отговори еднозначно. По-важно е 
да се откроят тенденциите и да се 
направят верните изводи.

Естествено е, че не сме довол-
ни от резултатите след като нашата 
партия, която е с единадесет годи-
шен политически организационен 
опит получи едва 0,15%.

– А защо се явихте самостоя-
телно на изборите и не потърси-
хте участие в коалиция?

– Имахме такива намерения, 
нагласа и възможности. Но те бяха 
торпилирани от безумната идея на 
Сергей Станишев и ръководство-
то на БСП да наложат решение за 
вдигане от 4 на 8% бариерата за 
влизане на коалициите в Народно-
то събрание. Това предопредели и 
обрече на сигурна загуба едно та-
кова участие. Вярно е, че Консти-
туционния съд отмени това пред-
ложение, но времето за формиране 
на печеливши коалиции беше без-
възвратно отминало. 

Въпреки ограничените финан-
сови възможности и с наличния 
организационен потенциал, „ЗА-
ЩИТА” успя да издигне в цялата 
страна свои кандидати за народни 
представители. С изключение само 
на две области – Пазарджик и Си-
листра.

– Бихте ли посочили имена?
– Ще спомена само някои от 

тях: проф. Владимир Петров – един 
от най-изтъкнатите български юр-
исти с доказан авторитет у нас и в 
чужбина, защитник на интересите 
на държавата в делата срещу неза-
конно придобитите имоти от фами-
лията Сакскобургготски; проф. д-р 
инж. Иван Величков – преподава-
тел по публична админи страция в 

Югозапад ния универ-
ситет - Благоевград; 
проф. д-р Георги Въл-
ков – утвърден учен в 
областта на селскосто-
панските науки; д-р 
Кирияк Цонев – дъл-
гогодишен дипломат, 
безспорен специалист 
по исляма, арабист с 
национална и светов-
на известност; Хрис-
то Величков – юрист, 
бивш директор на На-
ционалната полиция, 
специалист по въпро-
сите на сигурността и 
вътрешния ред, депу-
тат в 40-то Народно 
събрание; Веселин 

Бончев - доказан експерт по меж-
дународни икономически отноше-
ния и енергетика, депутат в 38-то 
Народно събрание; Павел Чернев 
– юрист, председател на Партия 
„Свобода”, народен представител 
в 40-то Народно събрание; Цветан 
Ночев – магистър по международни 
отношения, деятел на Зеления али-
анс. Водачи на листи бяха и изклю-
чително активните депутати в 40-то 
Народно събрание Минчо Христов 
и Стела Банкова, а така също и Ста-
нислав Танев, изявен спортен дея-
тел със заслуги за утвърждаването 
на ФК „Берое” като един от най-
популярните футболни клубове в 
България.

– Какво ще кажете за вашите 
чисто партийни кандидати ?

– Достатъчно е да спомена име-
ната на д-р Петър Берон – известен 
учен-биолог и активен обществе-
ник, зам. председател на „ЗАЩИ-
ТА” и зам. председател на 40-то 
Народно събрание; Станчо Тодоров 
– офицер от резерва, наш депутат в 
40-то Народно събрание. Към тях 
мога да прибавя и такива дългого-
дишни дейци на „ЗАЩИТА” като 
Димитър Йотински, Калинка Боне-
ва, Павлин Кузманов, Албена Коче-
ва, Иван Маринов и много други.

– Появиха ли се във вашите 
кандидатски листи и нови лица,?

– Да, разбира се. Не мога да 
не посоча имената на водачите на 
листи в Сливен – Валентин Стан-
чев, в Смолян – Никола Куцков, 
в Кърджали – Генади Стоилов, в 
Русе – Богдан Петров, в Разград – 
Марко Марков и други.

– Считате ли, че вашата пре-
дизборна платформа и посланията 
ви са били такива, че да впечатлят 
избирателите и да ги накарат да 
ви повярват?

– Определено: да. И платфор-
мата, и посланията бяха много ясно 
и прецизно формулирани. В тях 
нямаше ни най-малка доза попу-

лизъм. Ние ясно и категорично за-
явихме, че сме против: корупцията, 
организираната престъпност, кон-
трабандата, източването на ДДС, 
разпространението на наркотици; 
мутрите, политическите шарлатани 
и наглите популисти във властта; 
високите монополни цени на тока, 
парното, телекомуникациите и во-
дата; застрояването в междубло-
ковите пространства и природните 
паркове; предоставяне на територии 
за военни бази на други държави и 
участие във войни, обслужващи 
чужди интереси; продажбата на зе-
меделски земи и гори на чужденци; 
ислямизирането и разпространени-
ето на религиозни секти, подкопа-
ващи българската национална иден-
тичност; ограничаване свободата 
на словото и печата; политическата 
намеса и партийна зависимост вър-
ху съдебната власт.

– А каква е оценката за хода на 
кампанията?

– Нашето мнение е, че самата 
предизборна кампания премина 
успешно. Всички кандидати дадо-
ха максималното от себе си и пока-
заха, че са наистина доказани име-
на и безспорни професионалисти. 
Това впечатляваше както слуша-
телите и зрителите, така и самите 
водещи журналисти.

– Коя е причината изборният 
резултат като цяло да не ви удо-
влетворява?

– Една от причините е стана-
лата вече традиционна народопси-
хология, при която избирателите 
формират силно отрицателен вот 
от лошото, антисоциално и ко-
румпирано управление. От друга 
- умората от продължителността и 
непосилните трудности на прехо-
да, сриването на държавността и 
неефективността на институциите, 
повсеместната корупция и липсата 
на всякаква сигурност, натрупаха 
всеобщо разочарование, приме-
сено с носталгия към миналото. 
Всичко това поражда у хората чув-
ство за необходимост от месия или 
твърда ръка. И заложиха сега на 
ГЕРБ и на Бойко Борисов.

Не мога да не посоча и мащаб-
ната фалшификация на изборните 
резултати. От направените проуч-
вания се натъкнахме на потресава-
ща подмяна на резултата от вота и 
на изборни документи.

Всичко това недвусмислено 
показва, че е крайно време да бъде 
извършена такава промяна на из-
борното законодателство, която да 
ограничи и санкционира фалшифи-
цирането на изборите и подмяна на 
волята на избирателите. А мажори-
тарният вот е необходим. Не само 
защото ще осигури присъствието в 
Народното събрание на по-качест-
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на вътрешно–партийния живот на 
СПС „ЗАЩИТА”, ние ще концен-
трираме усилията си в следните 
направления:

Първо: ускорено организаци-
онно-политическо укрепване на 
партийните структури. Като цяло 
и особено в областите, където при-
съствието ни е недостатъчно: Кър-
джали, Смолян, Силистра, Русе, 
Разград, Ловеч, Перник. Провеж-
дане на отчетно-изборна кампания 
и избор на делегати за предстоящ-
ия Трети конгрес на партията.

Още отсега ние започваме да ми-
слим за наближаващите след около 
две години избори за местна власт. 
Известно е, че понастоящем „ЗА-
ЩИТА” има над осемдесет общин-
ски съветници и кметове. Целта ни 
е не само да запазим този брой, но и 
да го и увеличим, което ще е сигурна 
гаранция за засилване на влиянието 
на организацията ни в страната.

Второ: повишаване компетент-
ността и засилване на експертното 
начало в работата на Националния 
съвет. Назряла е необходимостта от 
изграждането на редица комисии, 
които да обхващат различните сфе-
ри на управлението: по икономика 
и енергетика, по селско стопан-
ство, по туризъм и образование, по 
администрация и административен 
капацитет, по отбрана, национална 
сигурност и вътрешен ред, правна 
комисия, по външната политика, 
по местното самоуправление.

Трето: увеличаване честотата 
на изявите на „ЗАЩИТА” в печат-
ните издания и електронните ме-
дии както на централно ниво, така 
и по места. Ние сме длъжни да ин-
формираме обществото за нашата 
дейност и за позицията ни по об-
щозначимите проблеми на съвре-
менния живот.

Четвърто: необходимост от съ-
ществени корекции в нашата кому-
никационна стратегия, укрепване и 
разширяване каналите и формите за 
размяна на информация между на-
ционалното ръководство и местните 
структури. Така ще можем да реаги-
раме бързо и адекватно на общест-
вените реалности, да ги поставяме 
своевременно на вниманието на 
централните институции и медиите.

И още нещо. Както вече спо-
менах, бе прието решение Третият 
редовен конгрес на „ЗАЩИТА” да 
се проведе в началото на следваща-
та година. Сега е времето да напра-
вим преглед на организационното 
състояние на партията, да обърнем 
изключително внимание на кадро-
вия подбор и кадровото укрепване 
на всички нива от най-горе до об-
щините и клубовете.

Разговора проведе 
Николай ЗАХАРИЕВ

НА НАДЕЖДА БЪЛГАРИЯ ВИ ЗОВЕ!
СПС „ЗАЩИТА” счита за свой дълг и отговорност да работи за формиране и провеждане на правилна 

държавна политика за приобщаване и закрила на сънародниците ни в чужбина като неделима част от бъл-
гарския народ. Известно е, че българите извън пределите на България са повече от 3 милиона, напуснали 
са страната през различни исторически периоди и по различни причини като изключително голям е броят 
на тези, които поеха пътя на емиграцията само през последните две десетилетия. Мнозина от тях са се 
интегрирали в съответните общества и държави, създали са свои потомства, но независимо от това, имат 
нужда да продължават връзката с майката – Родина.

 По инициатива на СПС ”ЗАЩИТА” през 2006 година група политици, бизнесмени и общественици 
учредиха сдружение „БЪЛГАРИЯ ВИ ЗОВЕ” с председател д-р Петър Берон – зам. председател на „ЗАЩИ-
ТА“. Неговите основни цели са: да се даде пример на държавата за отговорно отношение към сънародници-
те ни, живеещи извън пределите на България и да се помогне на тези от тях, които искат да се върнат в ста-
рата Родина; да се окаже натиск върху правителството за създаване на специална държавна институция за 
българите в чужбина (явно е, че сегашният Комитет за българите в чужбина няма необходимия капацитет, 
права и компетенции да провежда дейност); да се опрости максимално процедурата за даване възможност 
на лица от български произход да получат българско гражданство без бюрократични пречки и процедури.

СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ „ЗАЩИТА”
гр. София, ул. „Граф Игнатиев” № 12, ет. 4, тел: 02/9890007, e-mail: zashtita@gmail.com

 
 ДО
 МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
 НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ,

България е единствената европейска държава, която през последното столетие е без ясна политика 
към българското население извън нейните предели. Макар и насилствено откъснати или принудени да 
напускат родината си, над четири милиона българи никога не са имали подкрепата и дори загриженост-
та на българската държава.

 Безхаберието и безразличието на българските правителства към положението на сънародниците 
ни зад граница, за голямо съжаление, продължи и след смяната на политическката система преди две 
десетилетия. Не само, че новите управляващи не направиха нищо за активизиране на контактите с 
тези българи и за съхраняване на българското им национално съзнание чрез изграждане на православни 
храмове, разкриване на училища, културни центрове и др., но дори нямаха елементарната воля да решат 
въпроса с тяхното желание да придобият българско гражданство.

 Въпреки изричната разпоредба на чл. 25, ал. II от Конституцията на Република България, съглас-
но която лица от български произход получават българско гражданство по облегчен ред, поради груби 
бюрократични спънки и недооценяване на изключителната важност на въпроса, тази конституцион-
на норма не се изпълняваше. С това си поведение, което може да бъде квалифицирано като престъпен 
антинационален акт, българските правителства на прехода, без изключение, улесняваха не само дена-
ционализаторските процеси, но облагодетелствуваха мафиотски групи и лица, които ограбваха и про-
дължават да ограбват нашите сънародници с десетки милиони лева. Факт е, че „услугата” днес за бъл-
гарско гражданство скочи от три -четири на 10 хиляди евро. Да се вземат пари за това от хора, които 
десетилетия, а други столетия съхраняват българското си съзнание с риск да съсипят и дори да загубят 
живота си, е наистина отвратително и чудовищно!

Като депутат в 40-то Народно събрание многократно в разговори с представители на изпълнител-
ната власт настоявах за радикална промяна на наложения бюрократичен режим от страна на Минис-
терство на правосъдието. Официално отправих и въпроси от трибуната на парламента към тримата 
министри на правосъдието – Антон Станков, Георги Петканов и Меглена Тачева. Отговорите им бяха 
наивни и глупави, свързани с безпочвеното обяснение, че Министерството на правосъдието нямало ад-
министративен капацитет за обработване на документите.

ГОСПОДИН ПРЕМИЕР,
 
 Ръководството на Съюза на патриотичните сили „ЗАЩИТА” напълно подкрепя идеята на проф. 

Божидар Димитров за радикална промяна на Закона за българското гражданство. Включването на този 
сериозен български учен и доказан родолюбец в правителството ви, твърдият отпор, който дадохте на 
група истерични кресльовци срещу неговата кандидатура, възлагайки му един изключително важен и 
отговорен сектор, е доказателство за намерението ви за коренна промяна и на досегашната българска 
политика към нашите сънародници зад граница. Като приветствам всякакви ваши положителни стъп-
ки в това направление, аз вярвам, че най-после България ще се отнася към всички българи по света като 
към неразделна част от българския народ.

Гр.София  С УВАЖЕНИЕ: 
14.10.2009 г. (ДОЦ. Д-Р ЙОРДАН ВЕЛИЧКОВ
 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СПС „ЗАЩИТА”)

5 стр.ИЧЕН ГЛАС
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