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ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

Вече 12 години в България се води истинска война срещу 

държавността, традиционните български и християнски ценности, срещу 

патриотичните и социални структури и политики. 

Така наречените десни партии последователно прокарват линии на 

разделение в обществото и възползвайки се от това, трупат капитали и 

ресурси за личното си обогатяване и за сметка на българския народ. 

Милиони живеят в условията на нетърпимо социално неравенство, 

принудени да се маргинализират, както от политическите, така и от 

икономическите процеси за сметка на себеустройването на малка група 

олигарси. Отечеството търпи огромни икономически, социални, духовни и 

културни загуби. 

За съжаление българската политическа класа не успява да осигури на 

тези граждани нужното им представителство в процеса на управление. 

Все по-голяма част от българите осъзнават тази горчива истина. И са 

убедени, че на това трябва да се сложи край. 

Ние , в Отечествения съюз , сме твърдо решени да дадем своя принос 

за налагане на идеята за единение и единодействие на всички социални и 

патриотични политически субекти в името на тези базисни принципи, а 

именно – социална защита на бедните и онеправданите, преодоляване на 

социалните неравенства, активна защита на българските национални 

интереси и намиране на баланс в отношенията с великите сили. 

Ние вярваме, че националното и политическо съгласие в този 

решаващ момент не е съглашателство, че политическата толерантност не е 

безсилие, а взаимните компромиси при реализирането на една национална 

и дългосрочна програма за развитие не е измяна на партийните идеи и 

идеологии, а най-висша проява на разумни и успешни действия. 

Затова, отново призоваваме нашите сънародници, тук и в чужбина, 

да се борим за постигането на националното единение и съгласие за 

спасението, модернизацията и просперитета на скъпото ни отечество. 

Това не може да стане за един ден, месец или година. Но трябва да 

стане! – с ежедневни и всеобщи усилия. И трябва да се сложи начало! И с 

вяра, че само така можем да постигнем резултат в борбата за 

общонародните цели. 

Началото е поставено! Сега е времето за действие! В името на 

България! 

ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ! 

15.05.2021 г.         

                   

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ СЪЮЗ 


