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Основан на 6.9.1930г. – издание на СБНЛ. Възстановен на 22.2.1991г. – издание на Български Демократически Форум

Скъпи съидейници,

Ние, Български демократически форум, винаги сме поставяли дълга към България на първо място. В днеш-
ните тежки за страната ни времена  сме водени от отговорността да дадем решения. Участваме в коалиция 
заедно с Демократи за силна България, защото в тази партия са политиците, доказали, че могат да извадят 
България от криза. Нашите ценности са общи, а целта ни е една – достойното битие на гражданите.  И ние 
знаем как да го постигнем – чрез конкретни стъпки, които  осигуряват работа, доходи и сигурност.

Вярвам, че можем да успеем и вярвам, че си струва усилията. Не се опитвам да сея надежди. Ние не прос-
то се надяваме. Ние предлагаме убеденост. Убедени сме, че съществува средство, че то е в нашите ръце, в 
рамките на нашите възможности. Убедени сме, че заедно с вас ще можем да излезем победители и когато сме 
постигнали успех, няма да имат значение трудностите по пътя. Големите трудности няма да бъдат по-големи 
от нашите успехи.  Защото успехите ще са за целия народ.

Кредото на Български демократически форум от създаването ни е за „Национално-мощна и социално-спра-
ведлива България”.

На този ангажимент ви призовавам днес!

Жаклин Толева
Председател на БДФ
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Председателят на БДФ Жаклин Толева и Веселин Методиев от Демократи за силна 
България отговарят на журналистически въпроси пред ЦИК малко след като са регистри-
рали коалицията за парламентарните избори за 42-ро Народно събрание. Коалицията носи 
имената на двете партии „Демократи за силна България и Български демократически фо-
рум (ДСБ-БДФ)” и в интегралната бюлетина е с №27. 

16.04.2013 г. Жаклин Толева и Иван Костов откриха предиз-
борната кампания на коалиция „ДСБ-БДФ” във Варна. На снимката 
Жаклин Толева представя на Иван Костов кандидатите от БДФ във 
варненската листата на коалицията. Това са Теменужка Петрова - 
икономист и Юлия Генова - инженер, майка на 5 деца. 

17.04.2013 г.
Председателят на БДФ Жаклин Толева откри официално предизборната кам-

пания на коалиция „Демократи за силна България – Български демократически 
форум” в комплекс „Еделвайс” в Ботевград. Събитието уважиха членове и симпа-
тизанти на двете формации, а сред официалните гости бяха Муравей Радев – член 
на националния съвет на БДФ, членове на Централното ръководство на БДФ, Асен 
Агов – водач на листата на коалицията във Враца, и др.

„Ние сме категорични във виждането си, че точно нашата Коалиция е реформа-
торска. Тя има решения за излизане от икономическата и духовна криза, в която се 
намира България. Предлагаме една платформа в три стъпки, които да осигурят ра-
бота, доходи и сигурност на българския народ. Това не е просто една платформа, а 
един всеобхватен национален проект, в който се предвиждат както грижи за млади-
те хора, така и за нашите родители, за пенсионерите. На преден план са изведени 
нашите виждания за реформи, 
които да дадат стабилитет на 
икономическите субекти, да 
стимулират растежа на ико-
номиката, на малкия и среден 
бизнес, като целта е създаване 
на заетост. Във фокуса на на-
шата програма е личността с 
целия инструментариум, който 
трябва да бъде упражнен за-
конодателно, за да може тя да 
бъде защитена”, каза Жаклин 

Толева. Тя представи водача 
на ботевградската листа – Ве-
селин Запрянов от ДСБ, и вто-
рата в листата – Яница Ивано-
ва от БДФ. Жаклин Толева уве-
ри присъстващите, че коалиция 
„ДСБ-БДФ” издига кандидати, 
които са компетентни, които 
имат опит и са изключително 
почтени хора.

15.04.2013 г. Лидерите на двете партии в коалицията „Демок-
рати за силна България и Български демократически форум”, Иван 
Костов и Жаклин Толева, откриха предизборната кампания с мотото 
„3 стъпки за една по-добра България”. Бюлетината на коалицията е 
№ 27.

ОТКРИВАНЕ НА КАМПАНИЯТА
В БОТЕВГРАД

ШАТРА НА КОАЛИЦИЯ “ДСБ-БДФ”
В 24-ТИ МИР – СОФИЯ

19.04.2013 г.
В слънчевия съботен ден предсе-

дателят на Български Демократически 
Форум Жаклин Толева и Стоян Миха-
лев от Демократи за силна България 
дойдоха пред шатрата на коалиция 
„ДСБ-БДФ” до метростанция „Серди-
ка”, за да се срещнат с избиратели от 
24-ти МИР – София.

Пред тях софиянци споделяха 
най-наболелите си проблеми. Млади 
хора коментираха невъзможността да се стартира малък бизнес в България при 
смазващата конкуренция на монополите и административната преса. Възрастна 
жена се оплака от непосилните сметки за електроенергия и сподели, че „няма кой 
да защити обикновения човек в България”. Пред шатрата се спряха и неколцина 
безработни. Имаше и граждани, които не скриха разочарованието си от политиците 
в България, възмущението си от популизма на партиите като цяло и липсата на 
работещи алтернативи на сегашното положение.

Жаклин Толева и Стоян Михалев изслушваха всеки и го запознаваха с това как-
во предлага коалиция „ДСБ-БДФ” в отговор на неговите проблеми, а именно прог-
рамата за по-добро управление на България в три стъпки: РАБОТА, ДОХОДИ и 
СИГУРНОСТ.

17.04. 2013 г. Във Велико Търново бе открита кампанията на коалицията „ДСБ-БДФ”. 
Водач на листата е д-р Калейнски от ДСБ, а втора е гл. ас. Славка Марчевска от БДФ – пре-
подавател във ВТУ. 
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На 24 април 2013 г. честваме 
Международния ден в памет на 
жертвите на Арменския геноцид. 

Ден, в който е добре да си да-
дем сметка колко крехко е съжи-
телството на различни етноси, 
религии и култури и колко бързо 
настъпва насилието, когато да-
дем път на враждата. 

За мен темата за човешките 
права, респекта и толерантност-
та никога не е била служебна и 
формална. Нищо не е даденост 
- свободите трябва да се защита-
ват всеки ден от силна държава, 
здрави институции и отговорни 
политици. 

Преди 102 години, в българ-
ското Народно събрание, група 
опозиционни депутати искат да 
се забрани на арменските бежан-
ци да купуват земя. Срещу тях 
се изправят прадядо ми Никола 
Кънев и вътрешният министър 
Никола Мушанов:

„... Ние тук, в тоя парламент, 
сме подчертали и сега аз под-
чертавам, че българската нация 

не само че е толерирала всички 
народности и всички вери, но 
смята за своя национална гор-
дост да прогласи в територия-
та на царството пълна свобода 
на всички народности и вери. 
С това ние се гордеем. Това е 
един принцип, прокаран в наша-
та конституция...”

(Никола Кънев, депутат от 
Варна)

I. Първият и най-труден проб-
лем на нашите предприемачи е 
свиващият се пазар, намалява-
нето на потреблението. Това се 
дължи на кризата и нелоялната 
конкуренция. Дълг на държавата 
е да противодейства на:

1) Злоупотребите с монопол-
но положение.

Цените в монополизираните 
сектори са нараснали с 50 пун-
кта по-бързо от станалите за 
последните 12 години, което е 
намалило потреблението в не-
монополизираните сектори;

2) Контрабандният внос, кой-
то отнема пазарен дял на нашия 
бизнес – 80 на сто от пазара на 
храни и стоки от леката промиш-
леност е зает от контрабанден 
внос;

3) Сивата икономика, която 
изтласква „бялата”, защото не 
плаща данъци и осигуровки.

II. Злоупотребите на цент-
ралната и местна власт върху 

бизнеса, които се изразяват в 
нагласяване за свои хора за об-
щински и централни поръчки, в 
недопустимо присвоени права за 
контрол и санкции, за издаване 
на разрешителни и лицензии.

Предвиждаме да отнемем 
властта на администрацията и 
ограничим правото на полити-
ците да решават индивидуални 
случаи, като:

1) Намалим бюрократичните 
процедури с 90 на сто;

2) Въведем Кодекс за бизне-
са, който да регламентира всич-
ки изисквания пред него, за да 
може да се разширява и да се 
започва дейност с уведомление, 
по скандинавски образец;

3) Либерализираме пазара 
на труда с нов Трудов кодекс, 
създаваме прозрачни и честни 
правила за обществени поръчки 
и възпиращи санкции за некорек-
тни фирми.

III. В условия на депресия 

и свиващ се па-
зар държавата 
при управлението 
на ГЕРБ увеличи 
своите приходи в 
сравнение с 2008г. 
с 5 млрд. лева за 
сметка на данъкоп-
латците и бизнеса, 
включително като 
увеличи необосно-
вано размера на 
таксите за публич-
ните услуги.

Нужни са данъч-
ни и други облекче-
ния за семейния и малкия биз-
нес. Тези, които предлагаме, ще 
намалят приходите в бюджета 
само с около 300-350 млн. лева, 
но ще имат многократно по-го-
лям положителен ефект върху 
икономиката:

1) Намаляване на данъка вър-
ху печалбата на едноличните 
търговци от 15 на 10 на сто;

2) Въвеждане на необлагаем 

ПЪРВАТА СТЪПКА „ЗА ДОХОДИТЕ”

минимум при облагането на до-
ходите на физическите лица с 
плосък данък;

3) Опростени изисквания за 
облагане с патентен данък;

4) Ускорено разплащане на 
обществените поръчки, изпълня-
вани от малкия и семеен бизнес.

Иван Костов

ДЕН В ПАМЕТ...

„... Аз няма защо да ви говоря, 
често пъти сме го повтаряли 
всички, че, ако нашата страна 
има известна цена, по-голяма 
цена, отколкото много други 
народи, то е, защото ние мо-
жем да им търпим и произхода, 
можем да им търпим и религия-
та...”

(Никола Мушанов, министър 
на вътрешните работи)

Днес виждаме колко са били 
прави: Век по-късно арменците 
са важна част от българското об-
щество, от нашата култура, ико-
номика, търговия и образование. 
Защитата, която са получили от 
българската държава в края на 
XIX и началото на XX век, се е от-
платила стократно за сто години. 

Днес е ден за памет не само за 
престъпленията и техните жерт-
ви, но и за опасностите, които 
стоят пред нас като общество. 

И за смелостта и вярата в чо-
вешките права, които преодоля-
ват тези опасности. 

Българското общество има 
достойна история на защита на 
човешките права и на проспери-
тет на различните общности, в 
съвместен живот. Варна е един 
от тези примери на богатство и 
култура, създадени от хора с раз-
личен етнос и вяра, част от бъл-
гарската нация.

Радан Кънев,
водач на листата на коали-
ция „ДСБ-БДФ” във Варна
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16 МИР
Пловдив

Роден на 14 април 1973 г. в град Пловдив. Завършил е 
Технически колеж „Джон Атанасов” със специалност „Елект-
рически машини и апарати”, бакалавър. Работил е в сфера-
та на енергетиката и строителството.

Иван
Манев Петлев

16 МИР
Пловдив

Тодор
Александров Радев

16 МИР
Пловдив

Роден на 1 юни 1943, гр. Кюстендил. Преподавател във 
ВУЗ и автор на над 104 научни трудове, публикации и изоб-
ретения в областта на земеделската наука и техника. За на-
учната си дейност и иновации е удостоен от Американския 
библиографски институт за един от “500-те водещи учени с 
влияние” за 1997 и “Мъж на годината” за 1998г.

Девиз: “Промяната е основата на прогреса!”

Живко
Стефанов Русалимов

3 МИР
Варна

Родена на 22 юли 1970 г. в гр. Плевен. Омъжена, с пет 
деца, завършила Технически университет Варна, специал-
ност „Автоматизация на производството”, работила като  
компютърен специалист. Понастоящем домакиня. 

Девиз: „Нямам амбиции, имам отговорности!”

Юлия
Златкова Генова

3 МИР
Варна

Родена на 16 август 1973 г. в гр. Казанлък. Омъжена с 
едно дете, завършила Икономически университет Варна, 
работи като управител и съдружник в дружество, занимава-
що се с консултантски услуги и туризъм.

Девиз: „Достойнство, морал, обич и преданост към Бъл-
гария.”

Теменужка
Христова Петрова

Галина Стоянова
Василева - Петрова

26 МИР
София област 

23 МИР
София

Родена на 7 май 1966 г. в гр. Кърджали.Завършила 
Библиотекарски институт и право в СУ „Св. Кл. Охридски”. 
Работи като адвокат в областта на гражданско право-соб-
ственост, търговско право, брачни дела и др. Работи и в 
областта на недвижимите имоти и инвестиции. 

Девиз: „Аз мога да реша проблемите ви!”

Анастасия
Делчева Петкова

23 МИР
София

Родена на 30 септември 1960 г. Работи в областта на 
образованието и спорта. 

Девиз: „Образованието, културата и спортът са основна-
та инвестиция в бъдещото развитие и просперитета на едно 
общество.”

Силвия
Радкова Георгиева

26 МИР
София област

Родена на 4 март 1979 г. в София. Омъжена с три деца 
(две момичета и едно момче). Завършила Социална педаго-
гика. Работи като управител на частна фирма. Понастоящем 
е общински съветник от Български демократически форум в 
община Ботевград. 

Девиз: “Животът има два пътя - единият е надолу, други-
ят е нагоре. Аз винаги се стремя нагоре.”.

Яница
Георгиева Иванова

24 МИР
София

Роден на 22 април 1966 г. в София. Завършил е НСА. 
Работил е като учител по физическо възпитание. Понастоя-
щем е преподавател в Лесотехническия университет. Автор 
на научни трудове в областта на физическото възпитание 
и спорта..

Желязко
Димитров Георгиев

24 МИР
София

Мениджър на фирма.
Роден на 26 март 1966 г. в София. Женен с две деца. 

Завършил e НСА. Работи като преподавател в Театрален 
колеж „Любен Гройс“.

Михаил
Михайлов Бойков

23 МИР
София

Роден на 1 ноември 1964 г. Завършил НСА. Председател 
на читалище „Димитър Динев” и на сдружение „Закрила на 
детето - Триадица”. Изпълнителен директор на СК „Триади-
ца”. Бивш заместник-кмет на район „Триадица”. 

Тодор
Петров Стефанов

25 МИР
София

Строителен инженер, частен бизнес.
Роден на 31 май 1960 г. в София. Завършил ВСУ „Лю-

бен Каравелов”. Председател на БДФ, район „Надежда” в 
София.

Лозан
Симеонов Иванов

25 МИР
София

Родена на 28 септември 1950 г. в Сливен. Завършила 
е история в ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”. Работила е в 
Столична община като ръководител на направление „Архи-
тектура и градоустройство”, понастоящем пенсионер.

Девиз: „За по-образована и културна нация”.

Пепа
Михайлова Кашерова 

25 МИР
София

Роден 1957 г. в гр. Казанлък, женен, с две деца. Завършил е Анг-
лийска езикова гимназия (1977г.) и ВИАС-София (1981г.), дипломирал 
се в Баухаус университет, Ваймар (1984г.). Участва в множество кон-
курси и проекти. Има публикации в професионални и популярни из-
дания. Съосновател на Камарата на архитектите в България (1989г.). 
Понастоящем зам.-председател по професионалната дейност. От 
1995 г. преподава като хоноруван асистент във ВИАС-София и в 
Гръцки колеж. Владее немски, английски и руски език. Председател 
на Контролния съвет на политическа партия Български демократи-
чески форум.

Арх. Алеко
Петков ХристовРодена на 15.10.1969 г. в гр. София.  Завършва Френска 

езикова гимназия и Софийски университет „Св. Кл. Охридс-
ки” – магистър по Право и Дипломация (1993 г.) и магистър 
по Теология (1997 г.)  Специализира „Публична админист-
рация и европейска интеграция”, както и „Политически уме-
ния”.  От 1997 г. до 2009 г. работи като съветник в Народно 
събрание на Република България. Владее испански, френ-
ски, английски и руски език. Председател на политическа 
партия Български демократически форум.

24 МИР София 

Жаклин Ваклуш Толева

Знанието е най-големият капитал на една нация!

Кандидатите за
народни представители на БДФ
в листите на коалиция ДСБ-БДФ

избори 2013

Родена на 15 март 1973 г. в Своге.
Работи в частния бизнес.

Роден на 20 май 1988 г. в гр. Пловдив. Студент по “сто-
панско управление”.
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Костадин
Крумов Карадачки

10 МИР
Кюстендил

Ивайло
Димитров Рангелов

12 МИР
Монтана 

10 МИР
Стара Загора

Родена на 23 юли 1982 г. Омъжена, с едно дете. Завър-
шила е магистратура по медицинска и фармакологична био-
физикохимия в Софийския университет и по фармацевтика 
в Медицинския университет, град Пловдив. Понастоящем 
работи като магистър-фармацевт,  управител на аптека. 
Девиз: “Имай смелостта да знаеш!”

Христина Иванова
Иванова - Теодосиева

10 МИР
Кюстендил

Роден на 21 февруари 1960 г. Завършил Завършил 
специалности „Публична администрация” и „Икономика” в 
Югозападния университет „Неофит Рилски”. Работил в Бан-
ка ДСК, като финансов ревизор в Агенцията за държавни 
вземания. Член на ЦР на БДФ.

Петър
Иванов Васев

Таня Йорданова
Георгиева

5 МИР
Видин

Славка Георгиева
Петкова - Марчевка

4 МИР
Велико

Търново

Русин
Василев Савов

2 МИР
Бургас

Николай
Илиев Илиев

29 МИР
Хасково 

Любен Маринов
Коджаиванов

29 МИР
Хасково 

29 МИР
Насково

Гергана
Богоева Янкова

31 МИР
Ямбол

Д-р Елена
Йорданова Драганова

ВОДАЧ НА ЛИСТА
16 МИР

Пловдив област

Роден на 26 май 1954 г. в гр. Пловдив. Завършил е СПГ 
„П.К.Яворов” гр. Пловдив и СУ „Климент Охридски”, две спе-
циалности – „География” и „Философия”, по-късно завършва  
„Право”. От 1997г. работи като адвокат на свободна практи-
ка към САК гр. Пловдив. Председател на Общинската орга-
низация на БДФ - Пловдив и член на НС на БДФ.

Георги
Веселинов Иванов

16 МИР
Пловдив област

Родена на 16 май 1959 г. в Пловдив. Завършила е сред-
ното си и висшето си образование в Пловдив – Средно му-
зикално училище, Музикална академия, Факултет по журна-
листика във ВСИ. Работила е като преподавател по музика 
в музикално училище и в общообразователно училище, 
директор по учебната част в частно училище, технически 
редактор и редактор на вестник „Земеделски вестник”, зам. 
главен редактор в издателство „Зеница”.

Дора
Георгиева Андонова

16 МИР
Пловдив област

Роден на 4 септември 1964 г. в гр. Пловдив, Завършил 
е Строителен техникум, Българска филология в ПУ „П. 
Хилендарски” (1990). Работил е като завеждащ отдел „Кул-
тура”. в Община „Родопи” – Пловдив, директор в „Целхарт” 
– АД, Стамболийски в отдел „Сигурност”. Понастоящем 
собственик на фирма с различни сфери на дейност. Член 
на НС на БДФ-Пловдив, областен координатор на БДФ – гр. 
Пловдив..

Тодор
Димитров Бозев

16 МИР
Пловдив област

Родена на 30 април 1961 г. в Пловдив. Завършила e 
„Класическо пеене” в Средно музикално училище (1980) и 
„Музикална педагогика” във Висш музикално педагогически 
институт (1985). Работи като музикален педагог в училище 
„Панайот Волов” – гр. Пловдив. Секретар на Общинската ор-
ганизация на БДФ – Пловдив и член на НС на БДФ.

Пенка
Петрова Дишлянова

Илиян
Георгиев Георгиев

7 МИР
Габрово

Роден на 8 октомври 1961 г. в град Габрово. Завършил 
е ВТУ „Тодор Каблешков”. Работи като началник гара „Габ-
рово”. 

Член на БДФ от май 1991 година . Съучредител на 
МБДФ.

Девиз: „С орлите като орел, с кучетата по кучешки”.

1 МИР
Благоевград

инж. Стоян
Николов Стоянов

Илияна
Димитрова Ценова

6 МИР
Враца

Роден на 5 октомври 1977 г. Има висше образование по 
електроинженерство. Работи в частния сектор. Зам.-предсе-
дател на БДФ в гр. Монтана.

Родена на 15 май 1959 г. в гр. Благоевград. Омъжена, 
с две деца.

Завършва АМТИИ гр. Пловдив „специалност” Музикална 
педагогика. Преподава солфеж и теория на музиката в Пе-
дагогическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. 

Девиз: „С възродените български традиции за нова ду-
ховност и нов морал!”

Роден на 1 август 1951 г. Завършил УАСГ в София, ма-
гистър инженер по геодезия и фотограметрия. Понастоящем 
има частен бизнес, управител на строителна фирма. Член 
на БДФ от 1997 г., председател на БДФ в Благоевград. 

Роден на 8 април 1956 г. Майор от Гранична полиция 
Ивайловград. Понастоящем пенсионер. 

Журналист,
Родена на 12 септември 1966 г. 
Собственик на радиа.

Светла
Йорданова Тонкова

11 МИР
Ловеч

Родена на 12 юли 1973 г. Омъжена, с две деца. Има 
завършени висше техническо и висше икономическо об-
разование. Понастоящем работи като гл. ас. по текстилна 
техника и технологии в Технически колеж гр. Ловеч към ТУ 
гр. Габрово.

Десислава
Петкова Николова

11 МИР
Ловеч

Родена на 30 септември 1988 г. Омъжена, с едно дете. 
Има завършено висше икономическо образование. Понас-
тоящем в отпуск по майчинство.

Родена на 28 ноември 1971 г. Омъжена, с две деца. За-
вършила е СУ „Св. Кл. Охридски” предучилищна педагогика. 
Има 15 годишен стаж като детска учителка. Понастоящем е 
главен учител на ОДЗ 10 – Видин.

Роден на 15 февруари 1943 г. Завършил „Статистика и 
икономика”, понастоящем е пенсионер.

Родена на 13 април 1973 г. в град Хасково. Завършила 
е Аграрна икономика в УНСС гр. София. Работи като адми-
нистратор.

Родена на 17 октомври 1974 г. в град Ямбол. Завършила 
е Висш Медицински Институт, гр.Плевен, специалност „Ме-
дицина”. Работи като лекар-ординатор. Синдикалист.

Родена на 5 април 1968 г. в град Хасково. Строителен 
инженер.

Роден на 1 януари 1983 г. 
Икономист.
Работи в частния бизнес.
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Гражданска организация старти-
ра онлайн петиция против отпадане-
то на текстове в Закона за радиото 
и телевизията, който не позволяват 
агенти на ДС да стават членове на 
СЕМ и на УС на БНР и БНТ

На 16.01.2013 г. 57 народни пред-
ставители (от БСП и ДПС) внасят 
искане в Конституционния съд на 

Република България „за обявяване 
противоконституционност и несъот-
ветствие с общопризнатите норми на 
международното право и междуна-
родните договори, по които България 
е страна, на чл. 26, т.3 и чл. 59, ал. 2, 
т.3 от Закона за радиото и телевизията 
(ДВ, бр. 138/24.11.1998, посл. изм., бр. 
38/18.05.2012)”. В чл. 26, т.3 от ЗРТ е 
казано, че не могат да бъдат членове 
на Съвета за електронни медии лица, 
които са били „щатни и нещатни сът-
рудници на бившата Държавна сигур-
ност”. Подобен е и текстът на чл. 59, 
ал. 2, т. 3, който гласи, че „не могат да 
бъдат членове на Управителен съвет 
на БНР, съответно на БНТ, лица, които 
са били щатни и нещатни сътрудници 
на бившата Държавна сигурност”.

Цинично е БСП да се оплаква от 
дискриминация. Това каза в интервю 
за Агенция „Фокус” Асен Величков, 
управител на Център за развитие 
на медиите и инициатор на петиция 
срещу отпадането на горепосочени-
те текстове. На въпрос какво очаква 
от Конституционния съд във връзка с 
направеното през м. януари искане от 

57 депутати от 41-вото НС да се вър-
нат агентите на бившата Държавна 
сигурност като членове на СЕМ и на 
УС на БНР и БНТ, Величков каза, че 
е реалист и като гледа решението на 
съда от октомври м.г., когато се вдиг-
на забраната бивши сътрудници на ДС 
да ръководят БТА, не може да очаква 
нещо по-различно сега. „Вратата към 
ръководството на обществените ме-
дии, както и към органа, призван да 
ги контролира, ще се отвори за зави-
сими хора, представители на отдавна 
отречен от ЕС режим. Те ще получат 
на тепсия най-мощния инструмент за 
формиране на общественото мнение 
в България. Всичко това ще стане 
възможно с любезното съдействие на 
председателя на Партията на евро-
пейските социалисти, г-н Станишев, 
на кандидат-премиера, г-н Орешарски, 
на лидера на либерална партия ДПС 
г-н Местан и на още 54 техни колеги от 
БСП и ДПС, които са се подписали под 
искането до КС. Те не ме учудват, но 
не разбирам примиренческото пове-
дение на другите политици, както и на 
засегнатите страни – СЕМ, БНТ и БНР. 
Предстоящото и очаквано решение 

на КС ще бъде поредният лош сигнал 
от България към останалите страни в 
Европа”, каза още Величков. Той посо-
чи, че прави разлика между достъп до 
държавна служба по принцип, до ръко-
водни постове в държавата и до управ-
лението на такава чувствителна сфе-
ра, каквато са обществените медии и 
техният контролен орган. „Намирам за 
цинично стогодишната партия, създа-
ла лагерите в Белене и Ловеч, партия-
та, която организира и проведе възро-
дителния процес срещу онези, с които 
сега подписва това спорно искане до 
КС, точно тези хора да се оплакват от 
дискриминация. Независимо от това 
какво ще решат съдиите в най-висшия 
български съд и дали ще кажат нещо 
от СЕМ, БНР и БНТ, дано поне общес-
твото да реагира на този цинизъм. Ние 
от Центъра за развитие на медиите 
стартираме онлайн петиция против 
отпадането на въпросните текстове в 
закона за радиото и телевизията”, каза 
още Асен Величков.

По материал на агенция “Фокус”

БЕЗ АГЕНТИ НА ТОТАЛИТАРНАТА ВЛАСТ
ПО ВЪРХОВЕТЕ НА ЧЕТВЪРТАТА ВЛАСТ

В ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

Във връзка с публикацията на г-жа 
Татяна Ваксберг „Кривите сметки на 
ДСБ” в сайта на „Дойче Веле” катего-
рично възразяваме срещу заключени-
ята, стилистиката и неверните квали-
фикации, реанимиращи времената на 
след Деветосептемврийския преврат 
в стил „смърт за враговете на наро-
да”. Всъщност в онези времена това 
далеч не беше само стилистика, но и 
действия за унищожаване на така на-
речените „врагове на народа”. 

Да, Българският Демократически 
Форум (БДФ) е дясна партия, основа-
на през 1990 г. като идеен приемник 
на популярното младежко патриотич-
но движение от времето преди устано-
вяването на комунистическата власт в 
страната – Съюза на Българските На-
ционални Легиони  (СБНЛ), който към 
9 септември 1944 г. наброява над 300 
000 членове. Защото БДФ е основа-
на от оцелелите от комунистическите 
репресии, преминалите през затвори 
и лагери членове на СБНЛ. Показа-
телно е обаче, че нито в програмата 
си, нито в действията си тези хора 
искат възмездие и реванш за причи-
нените страдания и съсипани съдби 
на своите близки. Няма озлобление, 
няма омраза. Напротив. Със създава-
нето на БДФ те се включват активно 
в изграждането на демокрацията и 
дясното политическо пространство. 

БДФ участва в двете управления на 
десницата през 1991-1992 г. и управ-
лението на Иван Костов 1997-2001 г. 
Единадесет политици от БДФ са изби-
рани за народни представители, два-
ма от тях през 1997 г. стават министри 
– на Финансите и на Правосъдието. 
В годините партията има също така 
много представители и в централната 
и местната власт, включително и след 
последните местни избори през 2011 
г. Днес БДФ се гордее с адекватна 
съвременна политическа платформа, 
резултат от успешно реализираната 
през последните години смяна на по-
коленията в управлението на партия-
та. 

В две противоречащи си твърде-
ния г-жа Ваксберг заявява, че БДФ 
„няма електорат, но има идеология”– 
тази на СБНЛ, чиято „вина” е, че е 
„националистическа”. В същото време 
обаче признава, че националистичес-
кият вот расте и ДСБ явно разчита на 
това в коалиционната си политика. 
На нас ли ни се струва или наистина 
в тази атака се чете откровен СТРАХ 
от изборна победа. Отвъд така наре-
чените „бакалски сметки” обаче, нека 
поясним за този „прогнил и зловонен”, 
според авторката, национализъм на 
СБНЛ – тази „политическа формация”, 
според г-жа Ваксберг, за която пише-
ло “по сборници за фашистките и на-

цистките партии.” 
СБНЛ е роден след Ньойския дого-

вор, като реакция на една несправед-
ливост и посегателство, разкъсало 
териториалната плът на държавата 
ни! Макар и младежи, тези хора са 
реагирали. Днес се покланяме и чес-
тваме Съединението като национа-
лен празник, но то бе извършено от 
хора със същия национален идеал, за 
който днес никой не ги упреква. Защо 
тогава обвиняваме в национализма 
на СБНЛ? Първо СБНЛ никога не е 
бил партия. В Устава си се определя 
като „НАДПАРТИЙНА, родолюбива, 
културно-просветна организация”, ко-
ято има за цел „да поддържа родни-
те традиции, религиозния морал и да 
насажда у българската младеж ония 
добродетели, които гарантират добър 
обществен ред, дисциплина, само-
пожертвование, смелост и доблест” 
– все думи, които липсват не само от 
речника, но и от битието на българина 
днес след 45 години комунизъм. 

Днес за БДФ национализмът е усе-
щане за принадлежност към Отечес-
твото, към всичко онова, което носим 
в себе си като хилядолетна култура, 
морал и ценности. Защото, ако не зна-
ем с какво и откъде идваме и накъде 
отиваме като народ, рискуваме да из-
паднем в безпътицата на нихилизма 
и отчаянието, което и днес наблюда-

ваме. За БДФ няма и не може да има 
добро управление, ако то не е израз 
на националните интереси и идеали. 
И ако в миналото националният иде-
ал, за който умираха дедите ни в пет 
войни, е териториалната цялост на 
България, то днес в Обединена Евро-
па, ние го виждаме осъществим. 

Днес националният ни интерес са 
хората на България. Затова в нашата 
програма ние предлагаме политики за 
човека, за обществото, за образова-
нието и науката, за културата, иконо-
миката и т.н. Отговорността към Оте-
чеството, която ни завещаха СБНЛ, 
днес е отговорност към гражданите 
на България. В този смисъл нацио-
нализмът днес за нас е измерението 
ни, че отвъд личните и партийните ни 
интереси стои нещо по-голямо и по-
значимо. 

Ние осъждаме всички идеологи-
ческите крайности, които спекулират с 
предназначението на национализма и 
създават предпоставка за конфликти 
и агресия. Истинският национализъм 
не мрази; той утвърждава, а не раз-
рушава; не посяга на чуждия олтар, а 
свещенодейства пред олтара на Оте-
чеството. Убедени сме, че вътреш-
ният компас на народа ни ще му даде 
ориентир за това и на предстоящите 
избори.

ЦР на БДФ

ИСТИНСКИЯТ НАЦИОНАЛИЗЪМ УТВЪРЖДАВА
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ДА ПОВЯРВАМЕ В СОБСТВЕНИТЕ СИ СИЛИ
Безспорен и световноизвестен факт е, че 

българката е хубава.
И далеч не става въпрос за съвременната 

чалга хубост с нейните силиконови размери. 
Става въпрос за онази вътрешна красота, ко-
ято е намерила своите очертания и е беляза-
ла нашенката до такава степен, че където и 
по света да я видите, веднага ще я разпозна-
ете на фона на чужденките. Има нещо в тези 
нейни очи, в лицето, в невидимото душевно 
излъчване… Има една неповторима одухот-
ворена индивидуалност, която съчетава хем 
нежност, хем вътрешна съсредоточеност, 
хем устремност... Народът си го е казал:

„Българска майка юнашка“.
За българката отдавна не мислим в тер-

мините от народното ни творчество, което ни 
е оставило това изумително нарицателно. А 
тя не можеше да не ражда юнаци, защото са-
мата в себе си носеше безстрашие… С това 
безстрашие премина през огъня на всичките 
500 години турско робство. Не се съблазни 
от златото и от чуждите сараи. Не се отчая и 
сломи пред жертвите, които даде – собстве-
ните си деца в еничарски данък или бунтов-
ници-смъртници... 

 „Българска майка юнашка“... Ще кажете, 
че вече ги няма – българките, майките и юна-
ците… 

Погледнато демографски, това не е да-
леч от истината. Но ето, уважаеми читатели, 
един пример, едно изключение, което надя-
вам се ще ви изпълни с надежда и ще ви 
вдъхне увереност за съдбата на България.

С Юлия Генова се запознах на Десетия 
конгрес на БДФ в София. Седеше си чинно 
сред делегатите – съвсем обикновена, семп-
ло облечена, с нищо незабележима. 

Майка на пет деца: три дъщери – на 10, 
18 и 20 години – и две момчета-близнаци, ко-
ито през декември 2012 г. нямаха още годин-
ка. Като всеки друг делегат беше пътувала 
цяла нощ с влака! С ДЕЦАТА! „Луда жена!“ 
– ще кажете вие, като мен, когато научих. 
„Не, не съм луда. Това си беше една пре-
мерена „авантюра“. Как иначе ще се научат 
децата ми да поемат ангажименти и да носят 
отговорност? Казах на варненското БДФ, че 
ще дойда, и дойдох.“ 

Много мислих върху думите ù. В наше вре-
ме не познавам много хора, които биха нару-
шили личния си комфорт в името на каквато 
и да е обществена кауза. Оправданията са 
на мода. В нейния случай биха били очевид-
ни. Заговорихме се, оказа се, че съпругът й е 
корабен електроинженер. Пътува по море с 
месеци , през които тя остава сама с децата. 
На баби и дядовци не може да разчита, така 
че хлапетата са навсякъде с нея. По образо-
вание Юлия е инженер – компютърен специ-
алист. Преди време е работила включително 
и надомно по специалността си. Сега изцяло 
е ангажирана с децата. Пише стихове. Оби-
ча хубавата музика – всякаква без чалга. С 
мъжа си Евгени се запознава преди повече 
от 20 години покрай студентските протести. 
И двамата са големи родолюбци, а каузата 
„за България“ ги отвежда и в БДФ. 

Кое е това, което те доведе в партия 
като БДФ?

През 1989 г. като студент в Технически 
университет Варна се оказах във водовър-

тежа на студентските протести. Още тогава 
осъзнах, че отговорната гражданска позиция 
е да участвам в процесите, а не просто да ги 
констатирам. В БДФ ме привлече идеологи-
ята ù, в която са заложени ценностите на де-
мокрацията, родолюбието, антикомунизма. 
Без крайности или фанатично отричане. БДФ 
даваше една отговорна преценка на минало-
то. Особено ме впечатли фактът, че за БДФ 
човекът е ценността – човекът като личност, 
която поема и носи отговорности. Затова съм 
и кандидат – пета във варненската листа на 
БДФ, защото мисля, че е време политиката 
за децата да се промени. Нужна е по-активна 
защита на правата им, промяна в учебните 
програми, която да акцентира върху изграж-
дането им като личности. Нужна е и пълна 
деинституционализация – децата трябва да 
бъдат изведени от социалните домове.

Семейството не е ли отмираща инсти-
туция, според теб?

Семейството винаги ще бъде необходи-
мо за отглеждането и възпитаването на де-
цата. За всяко дете е нужен дом! За жалост 
като институция то наистина губи позиции в 
световен мащаб. Погледнете филмите, пре-
даванията, моделите на поведение на т.нар. 
„звезди“... Днес е модерна представата, че 
трябва да ни е лесно, че важното е да се за-
бавляваме. В съзнанието на хората липсва 
нагласата, че често се налага да се прео-
доляват страхове и трудности, да се правят 
жертви. А всичко в живота и в семейството 
се крепи на жертвата. Това е трудно разби-
раемо за съвременния информиран и циви-
лизован човек. 

Финансова ли е причината днес бъл-
гарките да не раждат? 

Да, но донякъде. Когато се роди третото 
ни дете, се наложи двамата със съпруга ми 
да потърсим изход. Променихме нещата, 
увеличихме възможностите си. Начини вина-

ги има! Ако си активен, ако не се страхуваш, 
не хленчиш и не чакаш някой друг да ти реши 
проблемите. В България от десетилетия се 
шири един всеобщ песимизъм. Според мен 
той се корени в това, че не вярваме в соб-
ствените си сили, а чакаме само на държа-
вата. 

Да, държавата трябва да има ясна поли-
тика в това отношение – да стимулира раж-
дането и отглеждането на децата. Майките 
трябва да имат социална защита – това е 
националноотговорната позиция за БДФ. Но 
отвъд това, по-важно е родителите да имат 
добра работа и доходи, за да могат да си 
позволят да отглеждат децата си сами.

Как гледаш на тезата за домашното об-
разование?

Училището е необходимо. Първо, защото 
трябва децата да се социализират. Второ, в 
едно общество училището трябва да съз-
дава базата от знания, върху които стъпва 
нацията – така се градят стабилни основи. 
Не смятам, че родителите в общия случай 
са в състояние да отчетат всички фактори на 
заобикалящата ги среда, за да дадат адек-
ватно образование на децата си. И тука идва 
отговорността на тези държавни институции, 
които определят какво и защо да се учи в 
училище. Нещо, за което имаме изградени 
ясни позиции. В учебните програми има дос-
та пропуски и неадекватности и те трябва да 
се коригират!

Чия отговорност е възпитанието на 
децата – на държавата, в лицето на учили-
щето, на семейството или на някой друг? 
Защото напоследък много се противопос-
тавят тези страни. 

Отговорността за възпитанието на едно 
дете е основно на семейството. Колкото и из-
търкано да звучи. То започва от първия ден 
на раждането му. А най-доброто възпитание 
е личният ни пример. Когато детето тръгне 

на училище, възпитанието му трябва да е от-
борна работа на учителите и родителите. Не 
бива да има конфликт между тези две стра-
ни. И нещо много важно, тъй като живеем в 
21-ви век. Трябва задължително да отчита-
ме и фактора медии. От телевизията, от ра-
диото още от раждането на детето го залива 
информация. По-късно към тях се добавя и 
интернет. 

Това е голям проблем наистина в на-
шия комерсиален свят.

Често ми се е налагало да се боря с вли-
янието на медиите. Но за мен решението не 
е да забраним телевизията или интернета. 
Децата трябва да вървят в крак с времето. 
Роля на родителите и учителите е да дадат 
светоглед, за да може детето да има прецен-
ка.

На какво учите децата си вкъщи? 
Да бъдат отговорни личности. Стараем 

се да намалим конформистките нагласи в 
тях, като ги подкрепяме да имат свое мнение 
и да развият чувство на собствено достойн-
ство. Учим ги, че целта не оправдава сред-
ствата.

Как го правите? 
Общуваме много с децата. Стараем се да 

се отнасяме към тях с уважение. Даваме им 
толкова свобода, колкото могат да понесат 
за възрастта си. Никога не поемаме техните 
задължения и не ги предпазваме на всяка 
цена от неприятности. Помагаме им, но пър-
во те трябва да са извървели своята част 
от пътя при решаването на даден проблем. 
Например никога не съм писала домашни 
с децата си – това си е тяхна отговорност. 
Проверявам какво са направили, но само по 
тяхна молба и преценка. Винаги питам дали 
са готови за училище и как е минал денят им. 
Ако имат лош резултат, заедно търсим при-
чините. Оставям ги да грешат в допустими 
граници и после поправяме грешките. Така 
се научават, че тяхното образование, а и 
след това изборите в живота им, са тяхна от-
говорност, а родителят просто ги подкрепя.

Гордеете ли се с децата си?
Много! Най-голямата ни дъщеря завърши 

с отличие Първа езикова гимназия – Варна 
и е първокурсничка в УНСС. Втората ни дъ-
щеря е 11 клас на същата гимназия и взема 
стипендия за успех. Най-малката ни дъщеря, 
освен че е отличничка, свири на пиано и пе-
чели награди в музикални конкурси за деца. 
Надявам се, че ще се справим с възпитание-
то и на двете ни момчета! 

Оптимист ли си за бъдещето на Бъл-
гария?

Да, разбира се! Защо иначе бих родила 
5 деца. Програмата, която предлагаме в ко-
алиция ДСБ-БДФ, не е просто антикризисна. 
Тези три стъпки в посока РАБОТА, ДОХОДИ, 
СИГУРНОСТ ще доведат до една устойчи-
вост за бъдещето и просперитет на общест-
вото! За мен всеки отговорен родител трябва 
да гласува с бюлетина №27!

Интервюто взе Ива Христова
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