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В деня на Съединението на България, Коалиция ДЕСНИТЕ откри във Велико Търново предизборната си кампания в 
изборите за народни представители, които ще се проведат на 5 октомври 2014 г. На откриването присъстваха д-р Илко 
Семерджиев, председател на Коалиция ДЕСНИТЕ, Надежда Нейнски, Жаклин Толева, Христо Панчугов и Мария Капон, 
както и водачите на листи, издигнати в 31 МИР в страната. За да подкрепят кандидатите за народни предстваители, 
дойдоха много граждани от цяла България в сградата на музея на Възраждането и Учредителното събрание.

Уважаеми членове и симпатизанти на БДФ,
патриоти,
българи!

Дойде време отново да развеем знамето на България! Изтощена от 45-годишната страшна болест и последвалите вече 25 години реминисценции 
под формата на олигархия и мафия, Родината чака нашата дан! Няма кой да я поведе! Няма кой друг да я отърве от псевдопатриотите на заплата във 
валута, от хамелеонщината на популистите и арогантното епигонство на безличните т.нар. „нови лица” в политиката. Не можем повече да гледаме 
всички тези хиени, хамелеони и папагалчета, окуражени от чуждите си господари, да късат от снагата на гордия лъв! 

Съюзът, който основахме с наши съмишленици – Коалиция ДЕСНИТЕ – е последната крепост на родолюбието, опита, мъдростта, компетентността 
и морала, пред настъпващото варварство. 

Облаците, надвиснали над тази крепост, са не по-малко буреносни от онези над връх Шипка навремето. Но и нашата решимост, твърдост и жерт-
воготовност не са по-малки от тези на шепата опълченци, които казаха „не” и спряха инвазията. Застанете до нас днес! Помогнете ни да спрем попъл-
зновенията на свои и чужди и да изправим родината на крака! 

Имаме нужда от вас. От вашия глас на идните и последващи избори, от вашата мисъл и вашето слово, от вашата енергия, от волята ви, от вашия 
огън. 

За България!

От Централното ръководство на ПП „Български демократически форум”

П Р И З И В
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Уважаеми дами и господа, аз ще 
направя само два или три щриха за това, 
което накара Български демократически 
форум (БДФ) да сътрудничи на тази идея 
за създаването на коалиция ДЕСНИТЕ. 
Ще ви призная, че когато започнахме с 
колегите да говорим дали бихме могли да 
ходим заедно един път за в бъдеще, ние 
не просто дефинирахме, че ценностите 
ни са общи и че целта ни е една. Ние де-
финирахме тази цел така: „съществува-
нето на България като демократична, 
правова, справедлива, национално 
силна държава в Обединена Европа, 
с държавно управление, фокусирано 
върху достойното битие на човека, 
свободата и развитието на личността 
и благоденствието на обществото”.

БДФ e партия, която има определено 
характеристиката на родолюбива и на-
ционално отговорна политическа сила, 
която винаги е държала България да е 
достоен субект на политическата, исто-
рическата и културната сцена в Европа. 
Като председател на БДФ, искам да из-
кажа благодарност към партньорите, с 
които вече сме заедно. Благодарност за 
това, че ние, формулирайки тази цел, ус-
пяхме да надскочим чисто политическо-
то говорене и проявихме едно наистина 
държавническо мислене. Едно осъзна-
ване за това, че имаме национална ка-
уза, имаме национални интереси, имаме 
един национален идеал, който всички 
ние тук – ДЕСНИТЕ – виждаме осъщес-
твим в Обединена Европа. Имаме дефи-
ниция, че националният интерес днес е 
достойното битие на гражданина.

И затова искам да изкажа тази бла-
годарност на колегите, че наистина 
всички проявихме това държавничес-
ко мислене. Защото съм убедена, че в 
този случай ние ще бъдем абсолютно 
категорични в отстояването на полити-
ките, които България ще води. Ще бъ-
дем безкомпромисни към опитите на

НИЕ, ДЕСНИТЕ!

В БЪЛГАРИЯ ИМА ВЕЧЕ ДЕСНИ НАЦИОНАЛНО-ПАТРИОТИЧНИ СИЛИ

На 6 август беше представен десният политически съюз Коалиция ДЕСНИ-
ТЕ. 

Негови учредители са: ПП Български демократически форум, ПП Единна на-
родна партия, ПП Синьо единство и участници в гражданската квота на съюза в 
състав: д-р Илко Семерджиев, Деница Сачева, Юлиан Войнов и Бойко Станку-
шев.

Коалиция „ДЕСНИТЕ“ остава отворена за десните партии от Реформаторския 
блок, с които има идеологически, ценностни и биографични сходства, каквито са 
ДСБ, СДС и БЗНС, и ги призовава да изоставят центризма и опитите да помагат 
на популизма срещу властови позиции.

ДЕСНИТЕ В БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ДА ГЛАСУВАТ
С ГОРДОСТ И САМОЧУВСТВИЕ

На 18.08.2014 г. д-р Илко Семерджиев, 
Жаклин Толева от БДФ и Димитър Иванов 
от „Синьо единство” внесоха документите 
на Коалиция от партии ДЕСНИТЕ (КПД) за 
регистрация в Централната избирателна 
комисия. Коалицията ще се яви за първи 
път на изборите на 5 октомври 2014 г.

„Явяваме се не за да взимаме от 
властта, а за да даваме. Абревиату-
рата ни е КПД, което спокойно може 
да бъде определено като Коефициент 
за полезно действие за България”, за-
яви след внасянето на документите д-р 
Илко Семерджиев, представляващ Коали-
ция ДЕСНИТЕ в ЦИК.

Коалиция от партии ДЕСНИТЕ
внесе документи за регистрация в ЦИК

великоиперските интереси да пре-
ориентират България от Европейския 
съюз към Евразийския съюз или др. 
интереси.

Отново ви благодаря, дами и господа!
Това е единият щрих, който държах 

да подчертая. Защото смело можем да 
кажем, че в България днес вече има по-
литически субект, който можем да на-
речем национално-патриотични десни 
сили.

Вторият щрих е дотолкова, доколкото 
можем да се наричаме или да претендира-
ме да бъдем десни. Да, това е абсолютно 
категорично и безсъмнено. От една стра-
на, защото ние биографично сме свър-
зани с дясното. От друга страна, защото 
ние професионално и като опит, част от 
седящите тук на масата, са показали, че 
могат да правят много сериозни реформи. 
А реформите, нека да си дадем сметка, 
са просто инструмент! Инструмент на 
решенията, които се вземат, а решения-
та са леви, центристки или десни.

По-важното е, когато говорим за дяс-

ното, че ние сме убедени, че поставяме 
началото на едно единодействие на 
десницата, водени от бъдещето. Обе-
динени от идеята за бъдещето, а не от 
миналото.

Ние в никакъв случай не отричаме 
– напротив, гордеем се с всички достиже-
ния, които направи десницата в управле-
нията си в миналите години. Но особено 
важно е да подчертаем, че днес нашата 
десница е тази, която не води спорове, 
защото намира решения; която не търси 
виновни точно защото намира решения; 
която няма нужда от оправдания точно за-
щото намира решения – решения за бъде-
щето. Защото знаем, че сме надскочили 
и теснопартийните си и лични интереси 
в името на това обществено благо, за 
което цитирах още в самото начало.

Разбира се, вие ще намерите в на-
шите програмни документи и характе-
ристиките на дясното. Те безспорно са 
свързани с това, че искаме да дадем 
възможност на предприемчивите, на 
свободолюбивите, на тези, които с воля,

с труд, с таланта си, с усилията си могат 
да генерират обществено богатство на 
държавата. Но това са детайли, които 
ние ще имаме възможност впоследствие 
в редица пресконференции и в нашите 
документи да представяме пред вас.

И третият щрих, който също е свързан 
с идеята за дясното, защото ние се каз-
ваме „Десните”, е не само нашата нацио-
нална, но и лична отговорност и желание 
да се солидаризираме с десномисле-
щите хора в България – с онези, които 
не намират истинското си представител-
ство днес в политически субекти; които 
или се колебаят за кого да гласуват, или 
изобщо не излизат да гласуват (знаете 
статистиката); или дори нещо по-ужасно 
– онези, които изпадат в нихилизъм, на-
ционален нихилизъм, просто защото са 
свалили доверието си от политическата 
класа.

Затова ние имаме отговорността да 
претендираме, че можем да бъдем пред-
ставители на всички онези стотици хиля-
ди, които имаха в началото на промените 
мечтата за една по-добра, по-различна, 
свободна България.

И ще ми позволите да завърша с 
една историческа аналогия. Имаше един 
американски президент, който в Бер-
лин, на Берлинската стена, която беше 
символът на Желязната завеса, точно в 
знак на солидарност с всички поробени 
от комунистическия режим държави, и 
особено с Източна Европа, каза: „Аз съм 
берлинчанин”. Със същата отговорност 
ние днес заявяваме нашата солидарност 
с деномислещите хора на България, като 
казваме:

„Ние сме десни!”
Изказване на председателя на 

Български демократически форум 
Жаклин Толева на пресконференци-
ята за представяне на десния поли-
тически съюз Коалиция ДЕСНИТЕ.

06.08.2014, БТА
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Илко Семерджиев
Председател на КП ДЕСНИТЕ

„Поставяме здравеопазването на първо място, защото има най-голям брой потребители. Но не само това. Ако ние 
нямаме здрави хора в България, няма да постигнем онази работоспособност и полза за хората, за техните семейства, 
за обществото като цяло, за икономиката на страната, която би осигурила просперитет, икономически стандарти и лично 
благосъстояние. Коалиция ДЕСНИТЕ ще работи за възстановяване на справедливостта и солидарността в здравнооси-
гурителния сектор на България и спиране на кражбите, злоупотребите и измамите, които в последните години достигнаха 
големи размери. Ще увеличим разходите за здравеопазване от 4.1 на 6% от БВП, без да се увеличава здравноосигури-
телната вноска, а само чрез подобряване на събираемостта и намаляване на броя на неосигурените лица, които за 2014 
г. вече надхвърлят 850 хил. души постоянно живеещи в България. Така ще гарантираме на лекарите и медицинските 
професионалисти, че оказваната от тях помощ ще им бъде заплащана в пълен размер, без да бъде за сметка на доходите 
им. ДЕСНИТЕ ще работят за променя в нормативната база на здравеопазването така, че повече никой здравноосигурен 
гражданин да не бъде принуждаван да плаща за здравни услуги в момента на ползването им, освен минималната потре-
бителска такса, която и в момента се дължи.”

„Ние ще бъдем тази безкомпромисна десница, която знае, че единственият път за промяна в страната е възраждане 
на българската икономика, една много силна административна реформа, реформа в здравеопазването. Мисля, че с това, 
че д-р Илко Семерджиев е председател на нашата коалиция, даваме ясен знак, че колабиралият стълб - здравеопазване, 
е наш приоритет. Защото няма как да възродим икономиката без най-важния капитал - и това е човешкият капитал. 

Ние, ДЕСНИТЕ, апелираме към това, че трябва да има защита на единствения дом на хората и е крайно време да се 
създаде закон за фалита на физическото лице.

Много от управляващите партии през годините се осмеляваха да кажат, че би трябвало да има такъв закон, но никога 
не направиха действие. Ние вече имаме законопроект, който е готов за публичен дебат.

Ние сме категорично за оздравяване на Корпоративна търговска банка (КТБ).
Първото важно нещо е следващото Народно събрание да създаде мощен регулатор, в който да влязат представители 

на БНБ и Комисията за финансов надзор.
КТБ трябва да остане жива. Ударът върху българската икономика е много голям през тази банка.” 

Мария Капон
Председател на ПП Единната народна партия (ЕНП)

Деница Сачева
Гражданска квота на КП ДЕСНИТЕ

„Социалната политика години наред се измерва основно в това колко пари са дадени и на колко хора. Но целта й е 
благополучие, а не изразходвани лева спрямо поддържане на бедността у нас. Ние вярваме, че социалната политика на 
една държава трябва да бъде посветена на една цел – благополучието на гражданите. Пазарът на труда и индустриал-
ните отношения следва да бъдат разглеждани отделно и в пряка координация с приоритети за развитие на икономиката 
и образованието. Основните акценти в социалната политика са свързани с: 

› Политики за защита на семействата с деца; 
› Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд; 
› Насърчаване на алтернативни методи за заетост на майки с малки деца; 
› Създаване на социална национална програма „Децата на България”, която да е насочена към деца от уязвими групи 

на населението, самотни родители, отдалечени населени места, в които няма достъп до образование.”

Юлиан Войнов
Гражданска квота на КП ДЕСНИТЕ

„Основен акцент на икономическата политика на Коалиция ДЕСНИТЕ е поддържане на финансовата стабилност в 
България. Силно сме притеснени от ситуацията, която се развива в страната, и сериозното разклащане на банковата 
система. Другите важни акценти са: 

› Облекчаване на данъчната тежест за гражданите и бизнеса; 
› Изграждане на предвидима бизнес среда и прекратяване злоупотребите на монополите; 
› Освобождаване на малкия и среден бизнес от бюрокрацията и корупционния натиск и създаването на условия за 

растеж на икономиката и на доходите. 
Необходимо е незабавно предприемане на политически действия за приемане на България във валутния механизъм 

ERM II. Към настоящия момент България отговаря на числовите показатели на маастрихтските критерии за влизане в 
еврозоната, което се потвърждава от двата последни конвергентни доклада на ЕК.”.

Христо Панчугов
Председател на ПП Синьо единство

„Необходим е дебат какво стои в основата на реформата в българското образование, защото все още няма отговор на 
големия въпрос каква е целта, която поставяме пред него. Основните проблеми са свързани с централизацията на всички 
нива в системата на образованието. Това, което трябва да се случи, е да спрем да смятаме, че системата и училището 
решават социални проблеми. Училището е институция, в която се формират личности, които са знаещи и можещи. 

Коалиция ДЕСНИТЕ се ангажира да доведе до край създаването на дълготрайна културна и образователна стратегия 
като част от национална стратегия за развитието и превръщането на България в модерна европейска държава. Наше 
общо задължение е да стимулираме българската интелигенция да бъде граждански активна, да се бори смело с партий-
ните парвенюта, демагози и популисти, за да съградим силна държавност и удовлетворено гражданско общество.”



Кандидатите за
народни представители на БДФ
в листите на Коалиция ДЕСНИТЕ
избори 2014
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Роден на 20 май 1988 г. в гр. Пловдив. Иконо-
мист.

Тодор
Александров Радев

16 МИР
Пловдив

Родена през 1980 г. Дизайнер, фотограф, пред-
седател на Сдружение „Българско вегетарианско 
общество”. 

                      Александра
          Благовестова Беличовска

15–25 МИР
Плевен – София

Роден е на 30 април 1948г. По професия е иконо-
мист. Работил е 30 години в фирма Трема - Трявна. 
В началото на 90-те години е активист на КТ Подкре-
па. Понастоящем е пенсионер.

Русин
Манев Илиев

7 МИР
Габрово

Роден e на 8 октомври 1961 г. Завършил е По-
лувисш железопътен институт (ПЖИ) и от 1983 г. е 
в системата на БДЖ. От 1998 г. е началник на гара 
Габрово. Три мандата е общински съветник в Габро-
во. Дългогодишен състезател по ръгби. Има мачове 
и за националния отбор.

Илиян
Георгиев Георгиев

7 МИР
Габрово

Роден на 7 март 1960 г. икономист, предприемач.

Георги
Великов Даскалов

4 МИР
В. Търново

Роден на 10 април 1962 г. Завършил е „Теология” 
във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и 
Методий”, световноизвестен иконописец. 

Димчо
Петров Димчевски

Родена на 22 юни 1970 г. Завършила е МА „Панчо 
Владигеров” , специалност „Класически музикални 
изкуства” и Варненски свободен университет специ-
алност „Психология”. Работи като психолог. 

Пенка
Христова Спирова

3 МИР
Варна

Родена на 22 юли 1970 г. в гр. Плевен. Омъжена, с пет 
деца. Завършила е Технически университет – Варна, спе-
циалност „Автоматизация на производството”, компютърен 
специалист. Понастоящем домакиня. 

Девиз: „Нямам амбиции, имам отговорности!”

Юлия
Златкова Генова

3 МИР
Варна

4 МИР
В. Търново

Родена на 16 август 1973 г. Завършила е Ико-
номически университет – Варна, работи като упра-
вител и съдружник в дружество, занимаващо се с 
консултантски услуги и туризъм.

Девиз: „Достойнство, морал, обич и преданост 
към България.”

Теменужка
Христова Петрова

3 МИР
Варна

Роден на 1 януари 1983 г. 
Икономист.
Работи в частния бизнес.

Русин
Василев Савов

Роден на 16 май 1949 г. Завършил е СУ „Св. Кл. 
Охридски”, специалност „Балканистика”. 

Жорес
Пейчев Георгиев

27 МИР
Стара Загора

Роден на 3 юли 1977 г. Завършил Нов Български 
университет, специалност „Психология”. Телевизио-
нен и фирмов продуцент.

Кръстьо
Стоянов Ламбев

27 МИР
Стара Загора 

2 МИР
Бургас 

Роден на 15 септември 1975 г. Завършил е Нов 
Български университет, специалност „Кинорежису-
ра”. Режисьор в БНТ.

Николай
Владимиров Василев

27 МИР
Стара Загора 

Родена на 23 юли 1982 г. Завършила е магистра-
тура по Медицинска и фармакологична биофизико-
химия в Софийския университет и по Фармацевтика 
в Медицинския университет, град Пловдив. Понасто-
ящем работи като магистър-фармацевт, управител 
на аптека. Девиз: „Имай смелостта да знаеш!”

                         Христина
Иванова Иванова - Теодосиева

Завършил е Националната спортна академия. 
Кинезитерапевт.

Антон
Петров Васев

10 МИР
Кюстендил

27 МИР
Стара Загора 

Родена на 15.10.1969 г. в гр. София.  Завършва 
Френска езикова гимназия и Софийски университет  
„Св. Кл. Охридски” – магистър по Право и Дипломация 
(1993 г.) и магистър по Теология (1997 г.).  Специализи-
ра „Публична администрация и европейска интеграция”, 
както и „Политически умения”.  От 1997 г. до 2009 г. ра-
боти като съветник в Народно събрание на Република 
България. Владее испански, френски, английски и руски 
език. Председател на политическа партия Български 
демократически форум.

10–27 МИР
Кюстендил – Стара Загора 

Жаклин Ваклуш Толева

Знанието е най-големият капитал на една нация!
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Роден на 9 декември 1961 г. Завършил е Висшия 
Педагогически Институт в Шумен със специалност 
„Физика”. Има дългогодишен стаж като учител по 
физика и математика.

Любен
Методиев Кандиларов

30 МИР
Шумен

Роден на 05 юли 1964 г. Завършил е ТУ „Васил 
Априлов” в Габрово, специалност „Електронна тех-
ника и микроелектроника”.

Има дългогодишен стаж като производствен ме-
ниджър и свой бизнес в сферата на дървопреработ-
ващата промишленост.

Андрей
Радославов Маринов

30 МИР
Шумен

Роден на 29 август 1968 г. Завършил е ВНВАУ 
„П. Волов” с гражданска специалност „Изчислителна 
техника” и ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” -  магистър 
„Финанси”.

Работи като мениджър в голяма производствена 
компания.

Милко
Георгиев Милков

30 МИР
Шумен

Родена на 13 април 1973 г. в град Хасково. За-
вършила е Аграрна икономика в УНСС гр. София. 
Работи като администратор.

Гергана
Богоева Янкова

29 МИР
Насково

Родена на 6 юни 1963 г. Завършила е ТУ София 
(тогава МЕИ) специалност „Съобщителна техника”. 
Има дългогодишен стаж по специалността си в 
Министерството на отбраната, Министерството на 
земеделието и храните, както и в едно от застрахо-
вателните дружества.

Румяна
Григорова Костова

24–25 МИР
София

Роден 1957 г. Завършил е ВИАС, София и Бау-
хаус университет, Ваймар. Съосновател на Кама-
рата на архитектите в България, понастоящем зам. 
председател по професионалната дейност. От 1995 
г. преподава като хоноруван асистент в УАСГ и в 
Гръцки колеж. 

Арх. Алеко
Петков Христов

24–25 МИР
София

Роден на 26 март 1966 г. в София. Завършил e 
НСА. Работи като преподавател в Театрален колеж 
„Любен Гройс“. Мениджър на фирма.

Михаил
Михайлов Бойков

24 МИР
София

Роден на 22 април 1966 г. Завършил е НСА. Пре-
подавател в Лесотехническия университет. Автор на 
научни трудове в областта на физическото възпита-
ние и спорта.

Желязко
Димитров Георгиев

24 МИР
София

Родена на 22 май 1966 г. в София, проектант.

Теодора
Василева Динева

24 МИР
София

Родена на 27 август 1979 г. Бакалавър по Иконо-
мика и магистър по „Приложна математика” от СУ 
„Св. Климент Охридски” и магистър по „Бизнес адми-
нистрация” от Университета в Йоншопинг, Швеция. 
Работила е като бизнес консултант и предприемач.

24 МИР
София

Родена на 7 май 1966 г. Завършила е Библио-
текарски институт и право в СУ „Св. Кл. Охридски”. 
Работи като адвокат в областта на гражданско пра-
во-собственост, търговско право, брачни дела и др. 
Работи и в областта на недвижимите имоти и инвес-
тиции. 

Девиз: „Аз мога да реша проблемите ви!”

Анастасия
Делчева Петкова

23–26 МИР
София

Родена на 30 септември 1960 г. Работи в област-
та на образованието и спорта. 

Девиз: „Образованието, културата и спортът са 
основната инвестиция в бъдещото развитие и прос-
перитета на едно общество.”

Силвия
Радкова Георгиева

23 МИР
София

Надежда
Йорданова Лисичкова

Родена на 4 януари 1962 г. Завършила е СУ „Св. 
Кл. Охридски”. Педагог, дефектолог, логопед, мени-
джър в образованието. Дългогодишен директор на 
детска градина в София.

Татяна
Иванова Величкова

23 МИР
София

Роден на 26 май 1954 г. в гр. Пловдив. Завършил 
е СПГ „П.К.Яворов” гр. Пловдив и СУ „Св. Климент 
Охридски”, две специалности – „География” и „Фи-
лософия”, по-късно завършва „Право”. От 1997 г. ра-
боти като адвокат на свободна практика към САК гр. 
Пловдив. Председател на Общинската организация 
на БДФ - Пловдив и член на НС на БДФ.

17 МИР
Пловдив

Родена на 16 май 1959 г. Завършила е Музикална 
академия, Факултет по журналистика във ВСИ. Ра-
ботила е като преподавател по музика в музикално 
училище и в общообразователно училище, директор 
по учебната част в частно училище, технически ре-
дактор и редактор на вестник „Земеделски вестник”, 
зам. главен редактор в издателство „Зеница”.

Дора
Георгиева Андонова

17 МИР
Пловдив

Роден на 4 септември 1964 г. Завършил е Бъл-
гарска филология в ПУ „П. Хилендарски”. Работил е 
като завеждащ отдел „Култура” в Община „Родопи”– 
Пловдив, директор в „Целхарт” – АД, Стамболийски 
в отдел „Сигурност”. Понастоящем собственик на 
фирма. Член на НС на БДФ – Пловдив, областен 
координатор на БДФ – гр. Пловдив.

Тодор
Димитров Бозев

16–17 МИР
Пловдив

Георги
Веселинов Иванов

Роден на 18 август 1969 г. Завършил е ВХВП-
Пловдив. Инженер-технолог, изпълнителен дирек-
тор на „Видинска гъмза”.

5 МИР
Видин

Роден на 23 април 1968 г. Завършил е ВТУ „Ангел 
Кънчев“ в гр. Русе „Технология и организация на ав-
томобилния транспорт”. Машинен инженер.

Георги
Ангелов Георгиев 

5 МИР
Видин

Роден на 1 февруари 1967 г. Юрист. Завършил 
е УНСС. Работи от 15 години в държавната адми-
нистрация.

Георги
Величков Георгиев

5 МИР
Видин

Момчил
Петков Миков
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Срещу изявлението на премиера, че 
„комунизмът е много красив идеал“.

Коалиция „ДЕСНИТЕ“ остро протести-
ра срещу изявлението на министър-пред-
седателя Георги Близнашки, че „комуниз-
мът е много красив идеал“.

Напомняме на г-н Близнашки, че този 
„красив идеал“ всъщност е погубил десет-
ки милиони хора и е увредил развитието 
на редица страни и народи.

Разликата между националсоциализ-
ма и комунизма се състои само в това, че 
едната идеология налагаше превъзходс-
твото на една раса над друга, а втората 
– диктатура на една класа над останалите 
слоеве в обществото. Комунизмът отвори 
пропаст във всяко едно общество, където 
бяха посети семената му.

Напълно неприемливо човек, чиято 
професионална квалификация и длъж-
ност изискват спаз-
ването на Конститу-
цията и законите на 
РБ, да си позволява 
подобно изявление 
в момента, в който 
заема най-високата 
позиция в изпълни-
телната власт, пред-
ставлявайки не само 
себе си, но и Репуб-
лика България.

Напомняме, че 
ХХХVIII Народно 
събрание прие Закон 
за обявяване на ко-

мунистическия режим в България за прес-
тъпен (обнародван в „Държавен вестник”, 
бр. 37 от 5 май 2000 г.) С него комунисти-
ческия режим в България от 9 септември 
1944 г. до 10 ноември 1989 г. е обявен за 
престъпен, а Българската комунистическа 
партия – за престъпна организация, по-
добно на други организации, основаващи 
се на нейната идеология, които в дейност-
та си са били насочени към потъпкване на 
човешките права и демократичната систе-
ма.

Настояваме президентът Плевнелиев 
да вземе отношение по направеното изяв-
ление от назначения от него служебен 
премиер.

Очакваме публично извинение от ми-
нистър -председателя Близнашки!

21 август 2014 г.

Позиция на Коалиция ДЕСНИТЕПозиция на Коалиция ДЕСНИТЕ

На 19.08.2014 г. Коалиция от партии ДЕСНИТЕ (КПД) представи ръководните си органи. За по-
литически председател на КПД е избран д-р Илко Семерджиев, а в състава на Националния съвет 
влизат Жаклин Толева, председател на Български демократически форум, Мария Капон, председател 
на Единна народна партия, и Христо Панчугов, председател на Синьо единство. Председател на На-
ционалния предизборен щаб е експертът по политически ПР Арман Бабикян.

„Коалиция от партии ДЕСНИТЕ показа 
висок коефициент на полезно действие 
– само за по-малко от две седмици коали-
цията се учреди, структурира, избра поли-
тическото си ръководство и се регистрира 
за участие в изборите. Показахме пълно 
единодействие, партиите и гражданската 
квота са напълно равнопоставени. Граж-
данската квота при нас не е нито недо-
оценена, нито надценена. В коалицията 
ни няма партиен егоизъм. 

Наши категорични политически опо-
ненти са партиите в левия политически 
сектор и центъра – БСП и ДПС, а наши 
конкуренти са всички, които претендират 

да са десни, но не покриват този профил 
– ГЕРБ и Реформаторския блок. Първа-
та е автократично популистка партия, а 
втората политическа формация направи 
центристки завой. Ние се самофинан-
сираме чрез всички позволени законови 
средства – членски внос и дарения, за 
разлика от други партии участваме на 
избори, за да дадем, а не да вземем. До-
казателство за това е и фактът, че не се 
явяваме с регистрацията на една от пар-
тиите в коалицията, за да чакаме субси-
дия. Ние се борим за доверието на бъл-
гарските граждани, а не за субсидия.”

На 12.09.2014 г. се проведе среща между Национално представителни организации на и за хората 
с увреждания и представители на Коалиция ДЕСНИТЕ. На кръгла маса бяха обсъдени проблемите на 
хора с увреждания в сферата на образованието, трудовата заетост и здравеопазването. Коалиция 
ДЕСНИТЕ бе представена от д-р Илко Семерджиев, председател на ДЕСНИТЕ, Жаклин Толева, пред-
седател на Български демократически форум, Деница Сачева от гражданската квота на ДЕСНИТЕ и 
Драгомир Драгомиров, заместник председател на Синьо Единство. На срещата Коалиция ДЕСНИТЕ 
представи своите решения и план относно повдигнатите проблеми.

Председателят на КПД,
д-р Илко Семерджиев: 

09.09.2014 г., Коалиция ДЕСНИТЕ подписа меморандум с Търговско-промишлената палата в 
София. На кръгла маса, организирана от палатата, Коалиция ДЕСНИТЕ представи политическата и 
икономическата си програма пред Георги Чернев, председател на Търговско-промишлената палата 
и нейни членове. Коалицията бе представена от д-р Илко Семерджиев, председател на ДЕСНИТЕ, 
Жаклин Толева, председател на Български демократически форум, Юлиан Войнов и Христо Панчугов, 
председател на Синьо единство. Меморандумът бе подписан с цел да се изгради силна икономика в 
България, като двете страни се договориха за съвместни действия и задълбочено партньорство. 

Жаклин Толева: „Само един месец след учредяването на новия политически субект Коалиция 
ДЕСНИТЕ социологическите проучвания отчитат, че имаме 1% подкрепа!

Убедена съм, че след като повече хора се запознаят с нашите идеи, ценности, управленската ни 
програма и най-вече с личностите, кандидати на ДЕСНИТЕ, процентът на 5 октомври 2014 г. ще ни даде 
шанс реално да променяме България!”

На 9 септември 
2014 година, Коалиция 
ДЕСНИТЕ почете па-
метта на избитите от 
комунистическия ре-
жим, като поднесе ве-
нец пред Мемориала на 
жертвите на комунизма 
в градинката пред НДК. 
Коалицията бе предс-
тавена от Жаклин То-
лева, председател на 
Български демократически форум, и Юли-
ан Войнов, член на Националния съвет на 
Коалиция ДЕСНИТЕ. 

„Днес, ние от коалиция ДЕСНИТЕ сме 
тук, на паметника на жертвите на комуниз-
ма, за да отдадем почит на загиналите. 
Защото, като хора с дясно мислене, ние 
дължим дан на историческата истина и 
на историческата памет. За нас датата 
девети септември е една зловеща дата в 
историята на България. Датата, която на-
лага една идеология, изповядваща идея-
та за класовия враг, който трябва да бъде 
унищожен. В резултат на това, режимът 
след 9 септември 1944 година води до

 над 300 000 репресирани и 32 000 уби-
ти, жертви българи. Но днес ние не само 
отдаваме почит на загиналите, ние дъл-
жим тази памет на бъдещите поколения, 
защото всяка проява в крайност на една 
идеология води до посегателства, които 
костват човешки живот”, каза Жаклин То-
лева.

 „Девети септември е ден, в който на 
власт преди 70 години идва едно от най-
омразните управления в световната ис-
тория и в частност в България, когато са 
избити най-будните, най-почтените хора 
на българското общество”, заяви Юлиян 
Войнов.

Êîàëèöèÿ ÄÅÑÍÈÒÅ  ïî÷åòå ïàìåòòà íà æåðòâèòå íà êîìóíèçìà
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Юлия Генова – на 44 години, по профе-
сия инженер, щастливо омъжена и майка 
на пет деца (три момичета и две момчета 
близнаци),  член e на БДФ от 1998 г. и е 
пета във варненската листа на КП ДЕСНИ-
ТЕ: 

„Кандидат съм от листите на КП ДЕС-
НИТЕ, защото мисля, че е време полити-
ката за децата да се промени. Нужна е
по-активна защита на правата им, промяна 
в учебните програми, която да акцентира 
върху изграждането им като личности. 
Нужна е и пълна деинституционализация 
– децата трябва да бъдат изведени от со-

циалните домове.
Държавата трябва да има ясна политика 

и по отношение това как да стимулира раж-
дането и отглеждането на децата. Майките 
трябва да имат социална защита – това е и   
национално-отговорната позиция на БДФ. 
Но отвъд това, много по-важно е родите-
лите да имат добра работа и доходи, за да 
могат да си позволят да отглеждат децата 
си сами.

Ролята на държавата трябва да бъде 
преди всичко да създава възможности, а 
не да раздава социални помощи!”

Родино
В олющените ти дувари
и днес прозира будността,
а в твоите фенери стари
гори негаснеща искра.

Бледнеят днес икони стари
и храмове рушат се на площада,
но вътрешните ти олтари
горят в духовна нова клада.

С очите който днес те гледа,
ще види само запустение –
ще види образ външно блед.
А който има вътрешния глед,
ще види твойто възкресение.

Румен Сейреков

Ние сме сплотена общност от съмишленици, изповядващи десни 
идеи и принципи за постигане на достоен живот на всеки български 
гражданин, защото десният път е основан на свободата, отговорност-
та, ценностите, частната собственост, инициативността, предприем-
чивостта, индивидуалните човешки права, което е в основата на ико-
номическото развитие и прогреса на обществото.

Шумен

Юлия Генова – Варна

Видин
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КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!

ПРОТЯГАМЕ ДЕСНИЦАТА СИ
КЪМ ВСЕКИ ЕДИН ОТ ВАС!

Ние сме непоколебимата, ис-
тинска и последователна десница. 
Последните мечтатели за свобод-
на и демократична България, кои-
то не са готови да се отклоняват 
от ценностите и принципите на 
дясната политическа идея заради 
изгоди. Всички ние имаме своята 
политическа история. На моменти 
житейският ни път е бил натовар-
ван с идеологически катаклизми, 
страдали сме от политически пре-
дателства, които сме преодолява-
ли с личностен стоицизъм и про-
дължаваме да устояваме, защото 
сме убедени, че следваме вярната 
посока – за България, за нас са-
мите, за нашите сънародници и за 
следващите поколения български 
граждани.

Ние нямаме зад себе си кор-
поративната мощ на олигархията, 
изборните машини за натиск и па-
зар на гласове както ГЕРБ и ДПС, 
вековните структури за злоупотре-
ба с политическо и икономическо 
влияние на БСП.

Ние имаме само дълбоката, иск-
рена вяра, че можем с общите уси-
лия на всички български граждани 
да осигурим достойно бъдеще на 
нашата Родина и на децата ни!

Ние се обръщаме към всички 
българи, които почтено изкарват 
хляба си като професионалисти 
– творци, работници, служители и 
предприемачи, и които добросъ-
вестно плащат своите данъци.

Вие сте солта на България, па-
зители на националните традиции 
и култура, гръбнакът на нашата 
икономика, смисълът и оправда-
нието на съществуването ни като 
народ.

Във вашите ръце е бъдещето 
на нашата Родина!

Протягаме десницата си 
към всеки един от вас!

Нека заедно да работим за нещо 
по-голямо от нашите лични, човеш-
ки съдби. Към мечтата за нова, на-
истина демократична и проспери-
раща България! Тази мечта, която 
в началото на прехода събираше 
милиони по площадите. Мечтата, 
която бе предадена и продадена 
от политически хамелеони, цинич-
ни демагози и пресметливи моше-
ници, но продължава да вълнува 
милиони почтени български граж-
дани!

Нека заедно изчистим от властта 
политическите кукловоди и наслед-
ници им, които десетки години сму-
чат кръвта на Отечеството – само 
така ще изчезнат фалшът, имита-
цията и политическите кукли.

Нека заедно променим прави-
лата в правосъдната система, за 
да могат почтените магистрати да 
потърсят отговорност от виновните 
за всички престъпления и да върнат 
справедливостта в живота на всич-
ки ни.

Нека заедно се изправим срещу 
демографската криза, за да пребъ-
де българският род и Родина.

Нека заедно реформираме об-
разователната, здравната и пенси-
онната системи, чиито нерешени 
проблеми вгорчават живота на ми-
лиони български граждани.

Нека заедно изградим такива 
системи за контрол върху финансо-
вата система и банките, които нико-
га повече да не позволят користна 
злоупотреба с нашите данъци и 
спестявания.

Нека заедно прочистим енергети-
ката и икономиката от корупционни-
те схеми, за да станат конкурентни 
и неподвластни на геостратегичес-
ки зависимости.

Време е за цялостна промяна 
на политическата система, защото 
видно е – левите и либералните, 
популистките и центристки форма-
ции са неспособни да ни ръководят 
идейно, икономически и политичес-
ки, те са само консуматорски!

Разковничето за доброто бъде-
ще на нашата Родина е в общите 
действия на всички почтени и ра-
зумни българи със самостоятелно 
дясно мислене, които веднъж вече 
показаха, че могат да постигнат на-
шия национален интерес в Бълга-
рия и в Европа. Всеки почтен и ра-
зумен човек е незаменим в общото 
съзидание. Вярваме, че промяната 
е възможна, защото е необходи-
ма! Нека помним, че това зависи от 
собствените ни решения и избор.  
Ние знаем какво и как трябва да се 
направи, правили сме го и можем 
отново да тръгнем напред – затова 
търсим Вашата подкрепа!

Нека с общи усилия да съградим 
една нова, свободна, демократич-
на и богата България така, че утре 
децата и внуците ни да могат с гор-
дост да кажат – тази страна е дело 
на нашите бащи и деди! 

www.desnite.bg  •  https://www.facebook.com/desnitebg

ИЗ ПОЛИТИЧЕСКАТА ПЛАТФОРМА
НА КОАЛИЦИЯ ДЕСНИТЕ:

За патриотизма 
„Всяко общество възпроизвежда 

значими, непренебрежими ценности, 
свързани с националната му идентич-
ност и нейното съхраняване. Това е 
част от непреходното  културно нас-
ледство и традиция.

Хилядолетното историческо разви-
тие на българския народ потвърждава, 
че съхраняването и опазването на тра-
диционните обичаи и духовност и реа-
лизацията на културната ни идентифи-
кация имат съдбоносно значение както 
за културното ни развитие, така  и за 
трайното ни присъствие на Балканите 
и в Европа.

За нас, десните, тези  изконни цен-
ности се почитат с отношение, което 
се нарича патриотизъм, и се отстояват 
като национални интереси, което се 
нарича национализъм.

За нас България е еднонационал-
на, многоетническа държава. Ние 
осъждаме агресивния национализъм и 

псевдонационализъм, които се осно-
вават на омраза, стремеж за превъз-
ходство над други хора, общности и 
държави, над други етноси и вероиз-
поведания. Защото за нас различие-
то и многообразието са част от богат-
ството.

Ние като патриоти сме за мир и 
стабилност, развитие и благоденст-
вие както за всички общности в Бъл-
гария, така и за нашите съседи.

За нас българският национален 
идеал, за който се бореха дедите ни, 
днес се осъществява в Обединена 
Европа. Но ние можем да бъдем доб-
ри европейци само ако преди това 
сме добри българи. Патриоти сме и 
затова, защото сме готови да бъдем 
нетърпими с тези, които са нетоле-
рантни към България.

Ние сме против всички попълзно-
вения на великоимперски интереси, 
които са в ущърб на българския суве-
ренитет.“

За природата
Опазването на природата е израз 

на отговорността на десните хора 
пред бъдещето и идните поколения. 
Според нас, това трябва да бъде гри-
жа на всички граждани и на институци-
ите на централната и местната власт. 
Опазването на природата като ценност 
е традиция на десните партии в Евро-
па и част от историята на демокраци-
ята в България – първият граждански 
протест у нас бе в защита на околната 
среда, защото тоталитарният режим 
на БКП я принесе в жертва на безпо-
лезна за хората индустриализация. 
Ние сме за устойчиво икономическо 

развитие, съхраняващо природата, 
като максимално ефективно, разум-
но и без разхищения оползотворява 
нейните ресурси, възобновяемата 
енергия и произведените отпадъци. 
Ние търсим решения за стимулиране 
на устойчивия растеж, но само в рав-
новесие между интересите за нарас-
тване на благосъстоянието и тези за 
опазване на околната среда.

Качеството на живота се 
създава от благата, но самият 
живот е възможен само в чиста 
околна среда и съхранена приро-
да.


