ПП “НОВА ЗОРА” ПОДКРЕПЯ ПРОЕКТА НА БСП „ВИЗИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ”
Автор: Тодор ПРЕДОВ

На 09.10.2018 г. в гр. София се проведе редовно заседание на Централното
изпълнително бюро на ПП „Нова Зора”, където наред с организационните въпроси бе
обсъдено и участието на структурите на партията в страната, при обсъждане на
предложения проект от БСП „Визия за България”. Участниците в заседанието
изтъкнаха, че при организираните от БСП обсъждания в страната, ръководствата и
членовете на ПП „Нова Зора”, участват активно в дискусиите и подкрепят безрезервно
предлагания проект, който по същество е дългосрочна програма за управление на
страната, насочен към нейното излизане от перманентната криза през последните 29
години. Тази активност е продиктувана не само от поетите ангажименти на партията
като коалиционен партньор в коалиция „БСП за България”, а и от идеите и
предложенията, които се лансират в предлагания проект. Защото значителна част от
тях се съдържат под една или друга форма и в Програмата на ПП „Нова Зора”,
утвърдени още на Първият и Вторият редовен конгрес на партията. Те бяха обогатени и
развити по-пълно и в решенията на Третия редовен конгрес, проведен на 14.07.2018 г. в
гр. София. На организираните срещи и обсъждания членовете на ПП „Нова Зора”
отстояват тезата залегнала в Програмата на партията и призива в Политическата
резолюция на конгреса, за неотложно единение на хората на социалната кауза и
патриотизма в Единен народен фронт за нов обществен договор, за нови социални
отговорности и нови национални достояния. Защото ние сме уверени, че само проектът
за Единен народен фронт е алтернатива на политическото безвремие и е форма за
преодоляване на геноцида на българската нация. За негово идейно оръжие ние от
„Нова Зора“ обявяваме социалната отговорност за спсението на българския народ от
изтребление , и единението, и любовта към Родината, като духовна мотивация. В тази
връзка е и призива от 29.09.2018 г. на Президента на Република България г-н Румен
Радев, в който той изтъква, че „Единението не е индулгенция за престъпления, а борба
за законност и правосъдие, на което обществото може да разчита. Единението не може
да се случи под знамето на никоя политическа идеология, а само и единствено под
знамето на културата и човеколюбието . Към това добавяме, че то следва да се случи
под знамето на Република България, където следва да застанат всички просветени и
родолюбиви граждани.

Предстоят сериозни политически битки за осъществяване на предлагания проект от
БСП,насочен предимно към псионорната част на българския народ. Това е пряко
продължение на нашите идеи залегнали в програмата и решенията на третия редовен
конгрес, в които е посочено, че най-важният съюзник в спасението на България е
целокупния български народ, осъзнал своята историческа отговорност за спасението
на себе си и своята държава. За да я има България – сега и завинаги !
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