ПОЗИЦИЯ
За нас: ПП „ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ“,ПП
ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“ и ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА
СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ“ – въпросът с претенцията на БСП за ползване на марката

„Коалиция за България“ с решението на Централната избирателна комисия от
09.04.2019 г. е приключил.
Ние сме част от основателите и дългогодишни участници в политическия
формат „Коалиция за България“ и имаме същото морално право като БСП за
ползването на тази марка.
Да се упреква президентът Георги Първанов,че едва ли не е „откраднал“
марката „Коалиция за България“ от БСП според нас най-малкото е неморално. Защото
именно той е политикът и държавникът реализирал инициативата за обединение на
левите,центристки и патриотични политически сили във формата „Коалиция за
България“ в името на националните интереси, за социалносправедлива България.
Ще припомним, че БСП през 2014 г. в изборите за 43 ОНС, въпреки
несъгласието на коалиционните партньори се отказа от марката „Коалиция за
България“ и наложи Коалиция „БСП лява България“, а от 2017 г. Коалиция „БСП за
България“.
Нещо повече, на 48-я свой конгрес през 2017 г. БСП практически ликвидира
дългогодишното партньорство в коалицията с обидни квалификации към
доскорошните си дружески партии. Торпилирани бяха усилията на редица защитници
за обединение на тесните и широките социалисти в центъра и по места, в това число
и на лидери на БСП като Георги Първанов, Сергей Станишев и Михаил Миков.
Убедени сме, че тези разрушителни „болшевишки“ действия за отново
разделение на „тесни“ и „широки“ социалисти са плод на политическо високомерие
и „късогледство“ на днешното ръководство на БСП.
На това трябва да се сложи край!
Първата крачка по пътя за връщане към активен политически живот на
„Коалиция за България“ като общност на равнопоставени политически субекти,
обединени от общи ценности и политически програмни цели е направена с
регистрацията ни в ЦИК на 9.04.2019 г. Практически ние сме следовниците на
широките социалисти – общоделци.
Уважаеми социалисти, дълги години сме работили съвместно за утвърждаване
на нашето отечество като демократична, правова и социално справедлива България.
Призоваваме всички бивши партньори и съмишленици да се обединим отново
в „Коалиция за България“.
И днес сме си поставили обща задача да демонтираме затъналото в корупция
управление на ГЕРБ и коалиция.
Ефективна стъпка в това направление ще бъде общия успех на левите,
центристки и патриотични сили в изборите за представители в Европейски
парламент, насрочени за 26 май 2019 г.
Успех на предстоящите избори!
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