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НА ВТОРИЯ РЕДОВЕН КОНГРЕС НА ПП „НОВА ЗОРА”, ПРОВЕДЕН В
СОФИЯ НА 22 МАРТ 2014 Г.
Вторият редовен конгрес на ПП „Нова Зора”, като анализира и обсъди периода след 20
март 2010 г., потвърждава необходимостта от нов исторически път за българската
нация и държавност, приет на предходния конгрес, и отхвърля капитулациите пред
историческото бъдеще на народа, подписани от българските наемници на чужди
интереси.

Делегатите на Втория редовен конгрес на ПП „Нова Зора” са убедени, че
преотстъпването на суверенитет, с който политическият елит на прехода продължава
да обозначава евроатлантическата посока на своя път, е средство и форма за ерозия
на българската държавност и не признава нито един акт, който прокламира или
легитимира политиката на осъществените капитулации.

За ПП „Нова Зора” българският суверенитет не се продава, не се залага и не се
преотстъпва.

ПП „Нова Зора” подчертава, че отсъствието на национален проект за българското
бъдеще не може да бъде заместено от прокламирания проатлантически вектор на т.
нар. нов цивилизационен избор.

Единствената печеливша формула за България е държавност – православие –
Отечество.

ПП „Нова Зора” е била и ще бъде в авангарда на битката за българско Отечество.
За нас Република България е всичко и над всичко. Ние не се отказваме от нашето
минало и вярваме в българското бъдеще. Отхвърляме всеки опит за ревизия на факти и
събития, които са исторически капитал на българската нация и държавност и нашата
неизменна позиция е, че историята се е състояла.

ПП „Нова Зора” намира, че само съюзът между социалната идея и енергията на
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патриотизма създава възможности и предпоставки за консолидация на
съпротивителните сили на народа в цивилизационната война, която се развихря срещу
него, и обявява като спасителна концентрацията на националната енергия в
Единен народен фронт,
който в създадените нови условия на историческия процес може да осъществи
модернизацията на българското общество, да съхрани българската държавност и да
открие нова посока за българското бъдеще.

ПП „Нова Зора” натоварва в създадените обществено-икономически отношения
българския патриотичен национален капитал с отговорността за българското
бъдеще, със задачата за оцеляване и съхраняване на българската нация и
държавност, с осъществяването на процеса на реиндустриализация и модернизация и
опазване на духовното и културно наследство на вековния български опит. ПП „Нова
Зора” счита, че произтичащите от това действия за противопоставяне на външните сили
на икономическата инвазия, унищожаващи националното производство, не предполагат
ново издание на класовата нетърпимост.

Осъзнатата историческа мисия на българския патриотичен национален капитал минава
единствено по пътя на сътрудничеството и взаимопомощта и всеки стихиен и
предизвикан сблъсък по този път минира бъдещето на българския народ.

ПП „Нова Зора” осъжда компрадорщината, за която няма отечество и която е срещу
всички отечества едновременно, тя е смъртната опасност и воденичен камък на врата
на българското общество в условията на неолибералния социален расизъм.

ПП „Нова Зора” отчита фактора на глобалната опасност на възраждащия се фашизъм
като непосредствена заплаха за бъдещето на България и призовава за неотложното
единение на хората на социалната кауза и патриотизма в Единен народен фронт за нов
обществен договор, в името на нови социални ангажименти и нови национални
отговорности.

ПП „Нова Зора” е уверена, че проектът за Единен народен фронт е единствената
алтернатива за преодоляване на геноцида над българския народ. Неговото идейно
оръжие ще бъде единението на любовта към родината и народа и стремежът към
социална справедливост и социално равенство. Най-важният съюзник и коалиционен
партньор на Единния народен фронт това е самият народ. Народът с главна буква –
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народа на България.

Конгресът на ПП „Нова Зора” приветства възсъединяването на Крим и Русия като
тържество на правдата и надеждата, като възраждане на нормите на международното
право, погребано от еднополюсния свят, като генерална промяна на силовите линии в
света между доброто и злото.

Вторият редовен конгрес на ПП “Нова Зора” с тревога отбелязва не само
недомислените и достойни за порицание русофобски заклинания на президента
Плевнелиев по отношение на Русия, но и тихата враждебност, която излъхват към
нея и към мястото й на фактор и полюс в европейския и световен живот някои
изявления на министри-социалисти в правителството на Пламен Орешарски.

ПП “Нова Зора” предупреждава, че политиката на враждебна активност на
правителствени кръгове по отношение на Русия след събитията в Украйна и
референдума в Крим би отслабила подкрепата за кабинета не само със силите на
българските леви патриоти, но и от страна на значими обществени слоеве, подкрепящи
сътворения от историята геополитически, икономически, културен и духовен съюз
между българи и руси.

ПП “Нова Зора” призовава висшите държавни органи на републиката за разбираща
позиция към Русия като цивилизационно ядро на общия славянски свят и категорично се
противопоставя на позицията България да бъде поддръжник на разпалващия се
геополитически пожар и тази позиция да бъде оправдавана като задължение,
произтичащо от принадлежността ни към ЕС и членството в НАТО.

ПП “Нова Зора” заявява, че всяко изказване, подстрекателска позиция или
враждебно действие в създадената обстановка е против националните и
цивилизационни интереси на България.

Да живее и пребъде
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България!

Поклон и слава на

българския народ!

От Конгреса
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