ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ

Предизвикан отговор
На 30.03.2019 г. г-жа Корнелия Нинова, сегашен председател на НС на БСП в
типичния й нападателен стил упрекна Георги Първанов (президент на Р.
България 2002-2012 г), че бил „откраднал“ наименованието „Коалиция за
България“ от БСП, на която е бил дългогодишен лидер.
Като активен участник в политическия процес в годините на т.нар. преход
твърдя, че именно Георги Първанов в началото на ХХІ век беше политикът подел
инициативата за обединение на левите и патриотични сили чрез „Коалиция за
България“. Той е именно и бащата на тази коалиция.
Георги Първанов е политикът и държавникът, който винаги е работил и
работи за единодействие в името на националните интереси, за обединение на
политическите сили.
Проектът „Коалиция за България“ „изкристализира“ в процеса на
осъзнаване необходимостта от единодействие на наследниците на „тесните“ и
„широки“ социалисти – Българската социалистическа партия и Българската
социалдемократическа партия.
Основни инициатори от страна на българските социалдемократи в този
процес бяха утвърдените с международна известност още от годините преди ІІта световна война политици д-р Атанас Москов и д-р Петър Дертлиев. Заедно с
представителите на по-младата генерация „великите“ депутати Стефан
Радославов – главен секретар на БСДП, проф. д-р Захари Карамфилов, инж.
Стефан Нешев, д.т.н. Стефан Златев и редица други.
Плод на това взаимодействие беше именно подкрепата от 28-те депутати –
социалдемократи от парламентарната група на СДС, които заедно с ПГ на
демократичната левица (БСП) подписаха в VІІ ВНС новата българска
конституция, която доказа голямата си значимост на фундамент в развитието на
демократична България. Винаги съм се гордял, че моят брат Стефан Радославов
беше сред тези депутати- демократи и родолюбци, прегърнали социалната идея.
В последствие беше изграден съответно и Политическият съюз „Нова
Левица“ с участието на БСП,БСДП,ПДС,ОБТ.
През 2003 г. Движение за социален хуманизъм беше прието за член на
„Коалиция за България“ при лидерството на Сергей Станишев, в която година се
и регистрира като самостоятелна политическа партия по ЗПП.
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През 2004 г. Движение за социален хуманизъм под моето председателство
доби статут на член на ПС „Нова Левица“.
Искам да припомня, че именно ПС „Нова Левица“ първоначално беше
приет като асоцииран член на ПЕС и проправи пътя на БСП към
общоевропейското и световно семейство на социалдемократи и социалисти –
ПЕС и Социалистическия интернационал.
„ Коалиция за България“, в чиято основа беше безспорно съюзът на
социалисти и социалдемократи обедини широка палитра от български
избиратели – земеделци, комунисти, зелени, патриоти, представители на ромския
етнос и др.
Апогеят на успехите на Коалиция за България бяха спечелените през 2005
г. избори за 40 ОНС, с избрани 82 народни представители в ПГ „Коалиция за
България“.
И до днес това е най-високото постижение на обединената левица.
Чест прави, че президентът на ПЕС г-н Сергей Станишев в качеството си
на лидер на БСП и Коалиция за България до изборите за 42 ОНС през 2013 г.
отстояваше печелившата политическа линия и състава на коалицията, вкл. и
запазване на обединителната марка „Коалиция за България“.
През 2014 г. в изборите за 43 ОНС „здравите“ сили в НС на БСП поставиха
началото на налагане в общественото пространство на доминиращата роля на
БСП в коалицията, отказаха се от традиционната вече марка и промениха
наименованието на „БСП лява България“, за да се стигне днес при
председателството на г-жа Нинова на „БСП за България“.
Спомням си, че тогава в Политическия съвет на коалицията
представляващите коалиционните партньори заявихме, че с промяната на името
ще се демотивират не само избирателите на партиите от коалицията, но и т.н.
периферен електорат, които няма да гласуват „само за БСП“. Негативният
резултат не закъсня.
Но, докато г-н Миков увеличи състава на коалицията, поемайки
председателството на НС на БСП от 48 Конгрес на тази партия през 2017 г., г-жа
Нинова най-безцеремонно ликвидира напълно първоначалния замисъл и
история на „Коалиция за България“. На каква висота е коалиционното
партньорство днес в коалиция „БСП за България“ можем да съдим и от
напускането на ЗС „Ал. Стамболийски“ от без това малочисления й състав.
Последното решение на НС на БСП да запази състава на Коалиция „БСП за
България“ като отхвърли направените предложения за единодействие
красноречиво говори за мегаломанията и самодостатъчността, които доминират
в ръководните кръгове на БСП начело с К. Нинова.
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Позволих си това по-пространно изложение, за да посоча хронологията на
създаването, изграждането, развитието и ликвидирането на широкото
обединение от политически сили на социалисти, социалдемократи, земеделци,
комунисти, зелени, патриоти, с представители на ромския етнос и др. в
„Коалиция за България“.
Г-жо Нинова, „Коалиция за България“ е общо достояние на всички, които
под нейното знаме са работили за демократична, правова и социално
справедлива България. Всички партньори имат своя дял в нейните постижения
на избори и управление на страната.
Никой няма право да се стреми да узурпира тази марка.
Възмутително е ,че именно Вие която практически ликвидирахте тази
коалиция, упреквате един от нейните знакови създатели, заслужили името на
обединител – президентът Първанов в некоректност.
Г-жо Нинова равнопоставено обединение на каквото се радваше
„Коалиция за България“ отново ще има.
На 30.03.2019 г. ние: ПП „Алтернатива за българско възраждане“, ПП
„Движение за социален хуманизъм“, ПП „Обединен блок на труда български
лейбъристи“, ПП Политическо движение „Социалдемократи“, ПП „Българска
левица“, ПП „Българска партия либерали“ и ПП „Възраждане на Отечеството“
поставихме началото на стратегическо политическо партньорство връщайки към
живот „Коалиция за България“.
Призоваваме всички бивши партньори и съмишленици отново да бъдем
заедно за просперитета на нашето отечество България и за добруването на
българския народ.
Успех в предстоящите избори за представители в Европейския парламент.
Председател и представляващ ПП ДСХ, зам. председател на ПГ на
„Коалиция за България“ в 40 и41 ОНС на Р. България
Ст. н. с. инж. Александър Радославов
31.03.2019 г.
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