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ДЕСЕТ ПРИЧИНИ, ПОРАДИ КОИТО ДА
ГЛАСУВАМЕ ЗА КАНДИДАТ-ПРЕЗИДЕНТА
ГЕНЕРАЛ РУМЕН РАДЕВ
На 6 ноември гласуваме за Президент на
страната ни, като се очертава вотът да е малко
по-различен, в сравнение със същия от предходни години. По- различен, поради времето,
в което ще се състои - период на социално икономически, културен и морален упадък, на
преобърнати представи за елементарни общочовешки ценности, на объркани идеи за добро
и лошо, красиво и грозно, възвишено и низко.
Предлагаме Ви десет причини, поради които си
заслужава да изберете генерал Румен Радев за
Президент на Република България.
1. ГЛАСУВАЙТЕ ЗА ГЕНЕРАЛ РАДЕВ,ЗАЩОТО НЕ Е ПОЛИТИЧЕСКИ ОБВЪРЗАН - кандидатурата му е издигната и подкрепена от множество инициативни комитети и неправителствени
организации /сдружения,фондации,съюзи/ на
територията на цялата страна!
2. НА 6 НОЕМВРИ ГЛАСУВАЙТЕ С БЮЛЕТИНА НОМЕР 13, заради личността Румен Радев /
каквато е и идеята на мажоритарния президентски вот/- личност, за която думи като чест, достойнство и морал не са празни от съдържание;
личност искрена, обаятелна и харизматична по
един много ЧОВЕШКИ начин!
3. В деня на избор, ГЛАСУВАЙТЕ ЗА ГЕНЕРАЛ
РАДЕВ, ЗА ДА ВНЕСЕТЕ ПРОМЯНА - ПРОМЯНА
в модел на управление, пагубен за страната ни,
модел на управление, ръководен не от национален интерес, а от идеи, насочени към лично
облагодетелстване!
4. ГЛАСУВАЙТЕ, ЗАЩОТО ТОЗИ ИЗБОР Е

ПРЕЛОМЕН - евентуална загуба на кандидата,
издигнат и подкрепян от управляващата политическа сила, ще създаде предпоставки за
такава и на предстоящия парламентарен вот!
5. ГЛАСУВАЙТЕ, ЗАЩОТО СТЕ ЯДОСАНИ, защото Ви е грижа; накажете с вота си неадекватното, безхаберно управление на страната!
6. ГЛАСУВАЙТЕ ТАКА, ЧЕ СЛЕД ТОВА ДА НЕ СЕ
СРАМУВАТЕ и съжалявате от упражнения вот!
7. ГЛАСУВАЙТЕ, за да НЕ си изберем за призидент личност, която ще изпълнява политическата воля на управляващото мнозинство в
момента!
8. ГЛАСУВАЙТЕ, за да НЕ си изберем за призидент личност, която твърди, че Брюксел е
държава, а Русия - европейска столица!
9. ГЛАСУВАЙТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ, КОЙТО ЩЕ
ОТСТОЯВА НАЦИОНАЛНИЯ ИНТЕРЕС на международната сцена; Президент, който ще запази
нашата идентичност на фона на бежанската криза и ужасяващата демографска карта, начерта-

на пред нас; Президент, който ще допринесе за
изграждане на активно гражданско общество
и правова държава; Президент, който ще докаже,че не е лишен от правомощия, както удобно
се твърди; Президент, оказващ въздействие
върху формирането на вътрешната и външната
политика на страната; Президент, следящ за
спазването на законността и установения правов ред; Президент, истински гарант за липсата
на корупция и злоупотреба с власт; Президент
- социален, диалогичен и противопоставящ се
на разделението на обществото на класи и насаждането на омраза в тази връзка!
10. НА 6 НОЕМВРИ ИЗБЕРЕТЕ ГЕНЕРАЛ РАДЕВ ЗА ПРЕЗИДЕНТ, ЗА ДА ПОКАЖЕТЕ, ЧЕ НЕ
ВИ Е СТРАХ; излезте смело и изберете най - достойния, най-качествения кандидат, упражнете
свободно и спокойно конституционно гарантираното Ви ПРАВО НА ВОТ; гласувайте по своя
собствена съвест и убеждение и така ще победите СТРАХА и ще гарантирате, че за страната
ни има БЪДЕЩЕ - славно, такова каквото е било
нашето МИНАЛО!
В деня на вота гласувайте с бюлетина номер
13 за ДОБРОТО - ЗА ДОБРОТО НА ВАШИТЕ
ДЕЦА, ЗА ДОБРОТО НА ВАШИТЕ ВНУЦИ, ЗА
ВАШЕ СОБСТВЕНО ДОБРО, ЗА ДОБРОТО НА
БЪЛГАРИЯ!!!

ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ
ЗА ПОДКРЕПА – град Септември

СРЕЩИ НА ИНИЦИАТИВНИЯ
КОМИТЕТ В ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
Гражданският
инициативен
комитет
за
подкрепа на кандидат
- президентската двойка
ген. Румен Радев и г-жа
Илияна Йотова организира срещи с граждани
на община Септември. На
21.10.2016 г. се състояха
срещи в селата Виноградец и Бошуля, а на
22.10.2016 г. бе проведена
такава и в с. Ковачево.
През изминалата седмица Инициативният комитет за подкрепа беше гост
и в с. Симеоновец, както
и в град Ветрен
Искаме ли да живеем
по-добре, трябва ли да
гласуваме, защо подкрепяме тази кандидатура,
какви правомощия има
президентът – все отговори на важни за живота ни

въпроси, които се представят с помощта на мултимедийна презентация.
Но истинските отговори
идват по време на дискусия, която прераства
в дебати. Пълните зали
и задушевната атмосфера са показателни, че
всички от Инициативния
комитет сме очаквани с
нетърпение. Вярно, липсват кебапчета, кюфтета и
курбани, така обичайни
за нашата община, но
вместо това, носим човешките ценности, които
са забравени, потъпкани
и все по-рядко срещани.
А именно те са силата, която дава посока в развитието на човека и прави
живота пълен!
Често дебатите продължават и навън, на ули-

цата – когато човек има
какво да научи, когато
събеседниците са образовани и интелигентни,
времето за разговори
никога не е достатъчно!
КРАЙНИЯТ РЕЗУЛТАТ Е
ВСЕОБЩОТО МНЕНИЕ ЗА
ПОДКРЕПА НА ЕДИН ИСТИНСКИ БЪЛГАРИН, РАЗЛИЧЕН ОТ СТАТУКВОТО
- ГЕН. РУМЕН РАДЕВ!
И желанието за ПРОМЯНА, което най-често
идва от житейския урок,
как едно кебапче, заблуда или наивност, предопределят начина ни на
живот в следващите няколко години.
ГРАЖДАНСКИ
ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ
ЗА ПОДКРЕПА
НА ГЕН. РАДЕВ

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!
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НА ЦИ ОНАЛЕН РЕФ Е Р Е Н Д УМ
На 6 ноември 2016 г. ще се проведе национален референдум, на който гражданите на Република България
могат да гласуват с „Да” или с „Не” в отговор на следните въпроси:
1. Подкрепяте ли народните представители да се избират с мажоритарна избирателна система с абсолютно
мнозинство в два тура?
2. Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и референдумите?
3. Подкрепяте ли годишната държавна субсидия, отпускана за финансиране на политическите партии и коалициите, да бъде един лев за един получен действителен
глас на последните парламентарни избори?

МОТИВИ:
Референдумът е форма на
пряка демокрация, чрез която българският народ като
суверен се произнася по
въпроси с национално значение, поставени в дневния
ред на обществото. Настоящият референдум поставя
на вниманието на българските граждани три въпроса,
свързани с промени в правила, засягащи обществено
значими теми.
Мотивът за провеждане
на референдум за въвеждането на мажоритарната
избирателна система с абсолютно мнозинство, в два
тура предполага реална
възможност за оценка на
качествата и достойнствата
на кандидатите и за избор

на личности. Избраният кандидат би могъл да придобие
по-голяма представителност,
защото над 50% от избирателите, гласували в съответния
едномандатен избирателен
район, ще стоят зад неговото
избиране. Очакването е това
да мотивира ангажираност
на всеки народен представител към неговите избиратели
и регионалните актуални
проблеми и особености.
Въвеждането
на
задължителното
гласуване
е следващият въпрос от
референдума. Мотивът е, че
по-големият брой избиратели, упражняващи конституционното си право на глас,
ще засили демократичната
легитимност на референдумите и изборните резултати,

а оттам и авторитета на решенията и институциите.
Задължителното гласуване би могло да бъде едно от
ефективните средства за неутрализиране, намаляване и
елиминиране на негативните
и порочни практики на корпоративния, контролирания,
манипулирания и купения
вот.
Третият въпрос се отнася
до намаляването на годишната държавна субсидия на
един лев за един получен
глас. В резултат на намаляването на държавните субсидии за партиите се дава
възможност да бъдат спестени бюджетни ресурси, които
впоследствие биха могли да
бъдат насочени към други
сфери, като здравеопазване,
образование, както и за решаването на други социални
въпроси.

ВРЕМЕ, МЯСТО И РЕД
ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА
РЕФЕРЕНДУМА:
Време и място за произвеждане на референдума:
Референдумът ще се проведе 6 ноември 2016 г. (неделя) заедно с изборите за
президент и вицепрезидент
на Република България.
Денят за гласуване в

страната започва в 7,00 ч. и
приключва в 20,00 ч., а извън страната започва в 7,00
ч. местно време и приключва в 20,00 ч. местно време.
Когато в 20,00 ч. пред помещението за гласуване има
негласували гласоподаватели, председателят и секретарят на секционната избирателна комисия установяват
техния брой и самоличност.
Негласувалите
гласоподаватели предават документите си за самоличност на
комисията и се допускат до
гласуване след 20,00 ч., но
не по-късно от 21,00 ч.
Гласуването се провежда
в избирателните секции, в
които ще се гласува за президент и вицепрезидент на
Република България.

РЕД ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ
НА РЕФЕРЕНДУМА:
Право да гласуват на национален референдум имат
гражданите на Република
България с избирателни
права, които имат постоянен адрес на територията
на страната към деня на насрочване на референдума - 8
август 2016 г.
Гласуването се провежда
по актуализирани списъци
от изборите за народни

представители.

ГЛАСУВАНЕТО СЕ
ИЗВЪРШВА С БЯЛА
БЮЛЕТИНА.
Бюлетината за произвеждане на референдума
съдържа трите въпроса и
възможните отговори - „Да”
и „Не”, изписани с еднакъв
шрифт срещу всеки един от
въпросите.
Гласоподавателят
не
е длъжен да отговори на
всички въпроси, включени
в бюлетината за референдума.
Всеки
гласоподавател
гласува, като върху бюлетината отбелязва със знак „Х”
или „V” избрания от него
отговор „Да” или „Не” за съответния въпрос.
Вотът с „Да” означава,
че гласуващият подкрепя
предложението, съдържащо се във въпроса.
Вотът с „Не” означава, че
гласуващият не подкрепя
предложението, съдържащо се във въпроса.
Всеки
гласоподавател
гласува, като поставя в плик
бюлетината, на която е зачертан избраният от него отговор „Да” или „Не”, излиза
от кабината и пуска плика в
избирателната кутия.

НО, ЗА БОГА, ГЛАСУВАЙТЕ И ЕКИП ОТ „ШОУТО НА СЛАВИ“
УЧАСТВАЙТЕ В РЕФЕРЕНДУМИ
ГОСТУВА
Концертът на Слави Трифонов на Орлов мост предизвика огромна обществена дискусия, която не спира
да разтърсва със силата си.
Коментарът на Нина Русева
се открои с особено силно
послание. Решихме да ви го
представим така, както е написан в социалната мрежа:
„2015 г. Есента. Дъждовна вечер. Концерт на открито. 70,000 човека публика,
платила за билети.
2016 г. Есента. Хладна
вечер. Концерт на открито.
100,000 човека публика.
Нека в публичното пространство се покаже български певец или музикант,
който прави това:
– в две поредни години;
– в есенно време с дъжд
и студ;
– навън, на открито без
покрив;
– да му дойдат на крака
70 или 100 хил. почитатели
на изкуството му.
В днешно време няма
такъв български артист,
освен Слави Трифонов. Да
не говорим, че в България
няма телевизионен водещ,
който 16 поредни години
(без прекъсване) да води
предаване по национална
телевизия. Слави Трифонов
може да го нарочват за всякакъв, ала на концерта му на
„Орлов мост“ звучаха само
български, възрожденски,
патриотични, народни песни. Нямаше чалга песни!
Не се подаряваха и даже

не се продаваха кюфтета
или кебапчета. Слави Трифонов поиска ли ви пари за
концерта?
Не. Слави Трифонов призова ли ви да си купувате
албумите му? Не. Слави
Трифонов помоли ли ви да
посещавате шоуто му в НДК
или да го гледате вечер по
телевизията? Не. Слави
Трифонов може да го наричат всякакъв, но той единствен наистина сериозно
се застъпи за пряка демокрация – референдумите –
нещо, за което завиждаме
на Швейцария и на другите
развити държави, където се
провеждат допитвания до
народа.
ОК, не яжте кебапчета,
щом сте сноби. Не слушайте песните на Слави Трифонов, щом не са смуут джаз.
Не гледайте предаването
му. Не ходете на концертите
му. Но, за Бога, гласувайте
и участвайте в референдуми! Защото референдумите
са демокрация, и то пряка
демокрация – народът сам
и директно заявява на политиците каква политика
да водят за страната ни.
Просто упражнете правото
си на вот! Ето това искаше
да ви каже и ви го каза на
концерта си Слави Трифонов. Една седмица преди
изборите и референдума,
насрочени за 6-ти ноември
2016 г.“
Източник: webnovinar.com

НА
„ЗАГОРОВО“
Сценаристът Александър
Вълчев и координаторът на
Инициативния комитет от
„Шоуто на Слави“, г-н Василев, гостуваха на Гражданско сдружение „Загорово“.
Визитата е по инициатива на
екипа на Слави Трифонов и
е във връзка с предстоящия
референдум. Срещата се
проведе в кафе-сладкарница „Загоре“ и препълнената
зала показа по един категоричен начин, че макар и
малък град и община, тук
живеят много будни и ентусиазирани хора.
Проблемите също не са

малко, борбата е ежедневна, дори и тази за
намиране на работа, за
разлика от големите
градове. И всички искат
промяна – към по-добър
и достоен живот, като
онзи, за който слушаме
при многобройните предизборни обещания искат отърсване от статуквото на управление,
наложено в държавата ни.
Със събирането на подписката за референдум, хората не криеха всички тези
напълно естествени, човешки стремежи, припокриващи

се до голяма степен с целите и идеите на Гражданско
сдружение „Загорово“. И
нашата обща борба – за
достоен живот, сигурност и
възраждане на забравените
човешки ценности!
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ЗА ДОСТОЕН ПРЕЗИДЕНТ НА ДОСТОЙНА ДЪРЖАВА!
На 6 ноември 2016 г. на
всички нас, заедно, ни предстои да вземем своето решение. Да изберем личността,
която през следващите пет
години ще заема най-високия
пост в българската държава.
Днес България се намира
в критичен и преломен момент от своето съществуване.
Държавата ни е заплашена
от растящото напрежение
в Югоизточна Европа, от
цялостния процес на дестабилизация на Европейския
съюз, от несекващи мигрантски потоци, от растящо социално разделение в нашето
общество, от тежки форми
на социална поляризация и
културна деградация.
България е в криза!
Криза на управлението и на
ценностите.
В страната продължават
да са налице опасни тенденции за отстъпление от демокрацията и парламентарния
конституционен ред, от социалната и правова държава.
Политическата
демокрация провъзгласена с
Конституцията от 1991 г. е
в упадък. Авторитарните
тенденции, олицетворявани
от политическите партии от
десницата, намират все почесто израз в призиви за
промяна на Конституцията,
за създаване на нов политически модел. Политическият
процес е подменен от порочна изборна технология, чрез
която десницата овладява
държавната и местната власт
без програми за управление
и политически платформи.
Управляващите днес са изразители и обслужващи потребностите на корпоративната
власт в страната. В името на
запазването на тази власт те
са готови на отстъпление от
националните интереси, които днес диктуват България
да води политика съобразена
с новите реалности, политика
която е възможна само след
преодоляване на тежките
национални
разделения.
Острите социални разделения в българското общество
са една от основните пречки
пред постигането на по-висока степен на единство на
българската нация. Ние сме
убедени, че националното
единство може да бъде постигнато само чрез осъществяването на лява национална
политика. Тази политика се
основава върху постигането
на равенство на гражданите
пред закона и заличаване
на острите социални противоречия.
В България тече процес
на разграждане на държавността. Този процес съзнателно се стимулира и насочва от
заинтересовани политически
и икономически овластени
среди. В основата на опитите
за авторитарна промяна е
уронването на авторитета на
Парламента, както и оспорването на неговото право да
бъде върховен изразител на
волята на суверена, което е в
основата на парламентарната
република. От средите на
десницата, а и не само от там,
се издигат гласове в подкрепа на еднолични форми на
конституционно управление,
предлага ни се президентска
република.
Конституцията
предоставя на Президента на
републиката правото да бъде
избран мажоритарно и поради това той е изразител на
пряката възможност за демократично участие на българ-
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ските граждани. В днешната
българска Конституция правомощията на Президента,
както и начина на неговия избор, го задължават да отстоява конституционния ред и
парламентарната република.
Постигането на социална
държава е не само наша програмна цел, а и неотменима
част от Конституцията. В
същото време у нас се изостря социалното разделение,
расте бедността, влошават се
образованието и здравеопазването, маргинализират се
цели социални групи българи. Продължават безпрецедентната политическа намеса
в независимостта на съдебната власт и злоупотребите с
органите на сигурността. Нарушават се основни права и
свободи на гражданите. Острите социални различия и
дълбокото разслоение, както
и формирането на враждебни
една на друга социални класи, разяждат единството на
нацията и са път към нейното
вътрешно противопоставяне.
В България видимо липсва прогрес. За нас развитието на страната е свързано на
първо място с подобряването на живота на българските
граждани.
Днес продължава да се
задълбочава разделението
на нацията. В криза са моралните устои и ценностите, в
разпад са цели национални и
културни институции.
Президентът на републиката трябва да е носител
на националното съгласие
за решаването на най-малко
два основни наши проблема:
справянето с демографската
криза и преодоляването на
изоставането на България от
другите страни в Европейския съюз.
Безспорно, изброените
тенденции в общественото
ни развитие са налагани от
управляващата
коалиция
и са опасни за днешния и
утрешния ден на България.
Управляващите се опитват да омаловажат тези
избори. Ние, българските социалисти, знаем, че не става
дума просто за поредните
избори. Става дума за избор
с голямо значение за бъдещето на страната.
Президентът на Републиката е символ на волята
на мнозинството български
граждани. За разлика от парламента, който олицетворява
представителната демокрация, българският президент
по силата на своя избор се
явява пряк изразител на
гласа на гражданите. Той е
призван да осъществява
баланса между институционалните и преки форми на
политическата демокрация.
Държавният глава извън
тесните си конституционни
правомощия несъмнено има
и отговорност към функционирането на българското общество като се противопоставя на процесите на ерозия
и социална деградация.
Трябва ни различен
президент! Мандатът
на днешния ни президент е провал. Провал на
модела, налаган от партията му ГЕРБ. Провал
на Бойко Борисов.

От това, какъв президент
и вицепрезидент ще изберем,
ще се определя облика и
мястото на България в Европа и света. От избора зависи
дали ще гледаме към бъдещето или ще позволим да ни
дърпат назад към годините
на омразата и разделението.
Дали отново ще сме свидетели на опасни авантюри
или ще разчитаме на разума?
Дали ще обърнем гръб на острите социални проблеми или
ще търсим тяхното решение?
В променящия се свят има
неща, които ни дават основа,
смисъл и посока на политиката. Това са ценностите, на
които градим живота си и по
които оценяваме нашите действия. Ценностите, които ние
отстояваме – свобода, справедливост, солидарност –
са различни от ценностите
на провалилия се президент
и неговата партия ГЕРБ.
Те са нашият критерий за
качествата и за дейността
на следващия президент на
Републиката.
България
има
необходимост от авторитетен
президент. Той трябва да
утвърждава
българската
държавност и да изразява
стремежите на българската
нация за свобода, социална
справедливост и възход.
Ние, българските социалисти се обявяваме за:
Президент – защитник на демократичната
и правова държава
На България е нужен
президент, който да спре разпада на българската държавност. Той трябва да действа
активно за прилагането на
конституционните принципи
за отстояването на парламентарната република, да подпомага
взаимодействието
между институциите. Президентът следва да съдейства
за пълното реализиране на
конституционните права на
гражданите и да гарантира
конституционните им свободи.
Предложеният от нас президент ще отстоява конституционните принципи и ценностите на политическата и социална демокрация пред другите държавни институции и
политическите партии. Ще се
противопоставя на опитите
за монополизация на властта
от отделни политически сили
или от други овластени групи
в разрез с принципите на
Конституцията, на опитите за
непарламентарно авторитарно управление, на подмяната
на българската история и
срещу опитите за налагане на
идеологически диктат върху
обществения живот, образованието и културата.
Президент на единението, разбирателството и диалога
На България е нужен президент, способен да обединява нацията, държавник, който
да умее да гради мостове в
обществото и между държавите и в най-трудните ситуации. Да бъде наистина президент на всички български
граждани. Да намира пътища
за преодоляване на разделенията и да се противопоставя
на насаждането на омраза в
българското общество на ба-

зата на идейни и политически
различия, етническа и религиозна принадлежност, социални и материални различия.
Да работи за постигането
на национално съгласие по
главните въпроси на нашето
развитие, да бъде изразител
на националните идеали.
Президент - срещу
неравенствата, за истински смислен и достоен живот
На България е нужен
президент, който работи за
изграждането на социалната
държава, за преодоляване
на острите социални неравенства, ниските доходи
и нарастващата бедност.
Необходимо е в предстоящия
мандат, с активната роля на
президента, да бъде формирана широка обществена
подкрепа за социално ориентирани реформи, чрез които
да бъде постигнат качествен
икономически растеж в полза на мнозинството български граждани.
Президентът следва да
бъде гарант за равнопоставеност на българските общини, техните възможности
за развитие и качеството на
живот на гражданите им. Да
подкрепя политиката на преодоляване на острите различия в условията на живот
и доходите, обусловени от
местоживеенето на българските граждани.
Президент, който познава
проблемите на хората и ги
поставя в центъра на политиката. Президент, който
се обявява за държава с активно поведение за по-справедливо разпределение на
доходите, за осигуряване на
заетост, за по-справедлива
пенсионна реформа, за достъпни и качествени здравеопазване и образование.
Президент – патриот, гарант на суверенитета, националната
сигурност и отбраната
На България е нужен
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президент, Върховен главнокомандващ на Въоръжените
сили, който да издига авторитета на държавата, да не бъде
изпълнител на чужда воля,
като отчита новите опасности
пред националната ни сигурност.
Основен ангажимент на
президента е да утвърждава
доверието между България
и съседните й държави, като
работи за мира на Балканите,
в Европа и в Близкия Изток.
Да работи за планомерно
укрепване на Въоръжените
сили на страната, като отчита
реалните икономически възможности и потребностите
на армията като цяло, за
отстояване на националните
интереси. Да насърчава патриотичното възпитание на
младежта и изграждането на
национални добродетели в
младото поколение.
Президент – активен
на европейската и международната сцена
На България е нужен президент, който да е активен
и видим участник във формирането на европейската и
международната политика,
от позицията на българския държавен интерес. Да
предприема
инициативи,
които повишават ролята на
България в посока на равнопоставеното й третиране от
другите държави - членки на
Европейския съюз. В същото
време България трябва да
продължи да бъде основен
фактор в процеса на сътрудничество в Югоизточна
Европа. В сегашната изострена обстановка президентът
трябва да обоснове онези
решения, с които България
да запази и засили своята
стабилизираща
роля
за
целия район. Той трябва да
отстоява българския интерес
по основни теми, като острата бежанска криза и кризата
в Европейския съюз.
Президентът следва да
отстоява разбирането, че

България е приятелски настроена към Русия,
като
подпомага активизирането
на диалога между двете държави на всички нива.
В условията на изострени
международни
отношения
българската
дипломация
трябва да бъде по-подготвена, по-мотивирана и по-професионална. За постигането
на тези цели е необходимо
да се спре политизацията в
дипломатическата служба,
като се работи за цялостното
й укрепване.
Да използва възможностите на външната политика за
икономическото развите на
страната. Да отваря нови врати за страната ни по света.
Президент – ангажиран със запазване и развитие на националната
ни идентичност
България се нуждае от
президент, който разбира
значимостта на националното чувство и самосъзнание
и пътищата за тяхното съхранение в съвременния свят.
Президентът трябва да поощрява всички инициативи,
които работят в полза на засилването на връзката между
българските общности извън
пределите на държавата и нашето общество. Българското
гражданство трябва да се
превърне в привилегия и
отговорност, а не да бъде
инструмент на формална принадлежност.
Президент с принос за съхранение на историческите,
културните и религиозните
ни корени, на националната
ни памет и поддържащ националното ни самочувствие.
Президент, който работи в
подкрепа на българската наука и култура, за образована
нация!
Президент
срещу
злоупотребата с власт
България се нуждае от
президент, който е почтен и
честен. Президент, който не
търпи корупция. Който ще използва всички възможности
на държавния си пост, за да
се спазва върховенството на
закона, който наистина ще
иска да има борба срещу престъпността в страната.
Президент с идеи за
дългосрочното
стратегическо развитие на
страната
България се нуждае от
президент, чийто поглед надхвърля мандатното политическо мислене и поведение.
Президент, който има и предлага стратегически идеи за
излизане от състоянието на
икономическа изостаналост,
от демографската катастрофа и за опазване на нашата
природа.
Тези високи национални
цели могат да бъдат реализирани само от президент,
който ще работи с таланта и
знанието на всички български граждани в България и
извън нея.
*
*
*
Ние, българските социалисти, предлагаме нашите
кандидати за президент и
вицепрезидент и вярваме, че
те ще спечелят доверието на
българските граждани!
ДА ИЗБЕРЕМ ДОСТОЕН
ПРЕЗИДЕНТ НА
ДОСТОЙНА ДЪРЖАВА!
ЗА БЪЛГАРИЯ, КОЯТО
ОБИЧАМЕ!
(Приета с решение на НС
на БСП от 17 август 2016 г.)

отг. редактор Иванка Бечева-Кърджийска
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СКЪПИ СЪОТЕЧЕСТВЕНИЦИ,
НИЕ СМЕ ИЗПРАВЕНИ ПРЕД ИСТОРИЧЕСКИ ИЗБОР - ДА НИ ИМА, ИЛИ ДА НИ НЯМА...
ГЛАВНА ЖИТЕЙСКА ЗАДАЧА ПРЕД НАС
БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ Е ДА УСВОИМ
УМЕНИЕТО ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ОБЕКТИВНО
ДОВЕРИЕ КЪМ МОЖЕЩИТЕ, ЗНАЕЩИТЕ И
ЧОВЕКОЛЮБИВИТЕ ЛИЧНОСТИ !
САМО ТОГАВА ЩЕ ИМА БЛАГОДЕНСТВИЕ
ЗА ХОРАТА И ПРОСПЕРИТЕТ В ДЪРЖАВАТА!
В момента България има остра нужда от категоричната подкрепа на президент, който ще
е обединител на нацията, какъвто аз виждам
единствено в лицето на генерал Румен Радев.
Ние трябва да проумеем , че категоричният
императив на всяко демократично управление
е неговата почтеност към гражданите, а това
означава:
ПРИНЦИПИ, от които не се отстъпва.
Решения, които се заявяват публично и се
изпълняват.
ДЕЙСТВИЯ, които са открити и разумни.
Управление, зачитащо върховенството на
закона и свободата на личността.
КОНТРОЛ, който е реален и безкомпромисен.
към морала и ефективността на правораздавателните органи в българското правосъдие.

Всички ние загубихме не просто чувството,
че сме представлявани от политиците, но и увереността, че това изобщо е възможно.

Прекъснати са връзката и доверието между
политици и граждани.
Ние вече губим вяра, че животът ни зависи
от нашите избори, защото те бяха многократно
предавани и подменяни.

Всички ние отдавна загубихме и усещането
за ефективността и справедливостта в действията на институциите и с това се примирихме,
вместо да отстояваме правата си , че институциите трябва да бъдат в услуга на гражданите и
да защитават правата и интересите им.
Ние най-накрая трябва да проявим взискателност към реалните доказателства на политиката, която ни се предлага и непрекъснато да
търсим съществуването
на ясни принципи като свобода на личността, върховенството на закона, справедливостта,
толерантността и уважението към всички нас.
Ние най-накрая трябва да се убедим, че в политиката трябва да влязат почтени хора и че те
ще запазят почтеността си и когато станат политици, защото трябва да бъдем управлявани
от тези, които се водят от ясно разписани правила и отговорно управление на държавата.
Ако ние този път, скъпи приятели, не се обединим около точния човек, който да изведе
държавата от тресавището, в което сме потънали - ние просто си отиваме.
На България й трябва деен, самостоятелен,
независим президент, с воля и характер!
автор: В. Тодорова
Гражданска подкрепа
/препечатан материал/
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„Ако дадете доверието си на мен и Илияна Йотова, ние ще
бъдем президентска институция с ясни приоритети и ще се
борим за сигурност във всичките Ӝ измерения - сигурност
на границата, на улицата, в дома, в училище, на трудовата
заетост, на ръста на доходите, на утрешния ден. Това е национална сигурност. По-лесно е да си българин там, където
държавата присъства. Трудно е да продължаваш да си достоен българин там, откъдето държавата ни се е отдръпнала
и отдавна е спряла да създава поминък и условия за живот.
Всички заедно трябва да съхраним българската духовна
идентичност.
Няма да допуснем България да се превърне в европейско
гето за мигранти. Границата ни е пробита. Трябва да спрем
преминаването през нея и да намалим броя на нелегално
пребиваващите мигранти до минимум. Ключът към демографския проблем е в регионалната политика, здравеопазването и образованието, а не във вноса на мигранти.“
РУМЕН РАДЕВ

Двудневен преход на ТД „Незабравка“ до х. „Бряновщица“
Двудневен
преход
до хижа „Бряновщица“
в Родопите проведоха
планинарите от ТД “Незабравка”, гр. Септември.
Хижата е разположена на
930 м. надморска височина в рида „Мечкарското“.
Изходен пункт за прехода
бе с. Храбрино, откъдето
маршрутът
продължава по стар каменен път,
пресича река Тъмръшка
по сводест римски мост,
оцелял във вековете, използван и до днес.
За около час и половина се достига до х.
„Академика“,
известна
сред туристите като хижа
„Родопски
партизани“.
В момента сградата е в
основен ремонт и не приема туристи. Маршрутът
продължава на запад и
следва трасето на новопостроен електропровод

за високо напрежение.
Извършена е доста се-

до крайната цел, групата
беше настанена за нощув-

риозна сеч на дървета в
района и туристическата
маркировка е унищожена. Затова тези, които ще
поемат по този маршрут,
трябва да следват черния
път под проводниците,
до най-високата точка на
рида. След пристигане

ка от любезните хижари
и всички туристи направиха кратка разходка в
красивия район - окъпан
от багрите на есента, излети щедро върху листата
на дърветата.
Хижа „Бряновщица“
предлага чудесни усло-

вия за отдих и е любимо
място на планинари от
цялата страна. В момента
в сградата тече основен
ремонт, който е към самия край. Ремонтирани
са спалните, обзаведени
с модерно парно отоп-

мин. , х. „Чурен“- 3 часа и
гр. Перущица- 3 часа.
На следващия ден планинарите от гр.Септември
се върнаха до изходния
маршрут - с. Храбрино
и отпътуваха до вилно
селище „Равнища“ над с.

ление. Хижата разполага
с около 30 места за нощувка и е изходен пункт
за х.„Върховръх“- 2 ч. 30

Дедево.
“Много сме доволни
от прехода до х. „Бряновщица“, есента е чу-

десна, отдавна не бяхме
минавали от тук- коментира водачът на групата
Евгени Попов. Хижарите
са много гостоприемни и големи кулинари.
Това беше и подготовка
на част от членовете
на дружеството, които
заедно с туристи от ТД
“Алеко”- Пазарджик, в
края на месец ноември
ще вземат участие в
Балканска планинарска
среща- Струмица 2016, с
преходи по водопадите
в Беласица, Струмска
околия – Македония, с
участие на планинари от
България,
Македония,
Сърбия и Гърция, организирана от Българска
федерация по туризъм и
Туристическо дружество
“Ентусиаст”, гр. Струмица, Македония.“

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!

