
За идейната платформа на ДСБ  

Чуват се гласове, че програмата на десницата е изчерпана. 

Имаме вече частна собственост, пазарна икономика, членове сме 

на НАТО и ЕС. Няма да споря, нечии програми може да са 

изчерпани. Позволете да прочета на глас част от нашето 

Възвание за силна България; 

„Всички имаме усещането, че демокрацията ни е фасада, зад 

която няма истински дом. Българският комунизъм си отива, но 

оставя зад тази фасада на ключови позиции в икономиката, в 

политическите партии и медиите своята олигархия и бивша 

държавна сигурност, остава и създадената от тях организирана 

престъпност. Това е основната причина у нас да има силна 

престъпност и слаба държава, силна корупция и слаба 

администрация, значителна сенчеста икономика и много бедни.  

и част от Учредителната декларация на ДСБ: 

„Политическата система на страната е в криза. Нито една от 

партиите не сочи българската перспектива. Те нямат идеи за 

бъдещето, за развитието на обществото и държавата. България е 

без политическо лидерство, включително и десницата. Страната 

ни отново започна да губи ценно историческо време от своето 

държавно и политическо развитие.  

Партиите от прехода постепенно попадат в порочна зависимост 

от парите на олигархията, бившите репресивни служби и 

организираната престъпност. Те нямат воля да видят кризата и 

не правят усилия да се справят с нея. Отговорът на българските 

граждани е обезверяване, апатия и отказ от гласуване. 

Демокрацията ни се превръща във фасада, зад която се крие 

статукво, комфортно за “елита” и отблъскващо за гражданите.  

Създаваме новата партия, за да бъдем алтернатива на 

фасадната демокрация.” 

И питам сега: кое е изчерпано от тази политическа платформа, 

кои думи от нея не са верни днес? Има ли силна България или 

сме най-слабата и бедна, най-корумпираната и мафиотизирана, 

най-болната и с кратък живот нация в ЕС. Не сме ли ние с най- 

безпомощната държава и с най-голямото беззаконие?   

С това не казвам, че не са се случили сериозни събития, които 

налагат да дискутираме и развием политическата си платформа. 

Такива са на първо място тържеството на посткомунизма в 

страната ни, процесите на криза и дезинтеграция в ЕС, 

катаклизмите, които разтърсват социалната държава, 



помръкналите надежди за приемане на еврото, очертаващия се 

«ледников период» пред глобалната икономика. За тази 

дискусия следва да подготвим специално Национално събрание 

на ДСБ. На него трябва да проведем сериозен дебат за да дадем 

нова сила на политическите си идеи през следващите години. 

 
 


