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Резолюция № 16 

 

България и българският народ 

 

България е в състояние на победена страна след дълга и 

унищожителна война, загубила милиони от своето население, с 

драстично намален трудов, икономически и военен потенциал, без 

водачи и обща кауза, с потъпкан национален дух, примирена и приела 

своето поражение. 

Промените в България след 10 ноември 1989 г. бяха извършени 

с лъжа, цинизъм, жестокост и грабеж, рядко срещани в историята ни, 

с грубо потъпкване на всички човешки права, с пълно незачитане на 

нуждите, болката и страданието на народа ни. След като бяха 

погазени всички божии човешки закони, в ход е цялостен разпад на 

системата от норми и ценности и разрушаване на базовите елементи 

на културата, гарантиращи съществуването ни като нация.  

Лавинообразно нарастват мащабите на насилието срещу 

личността на работното място и при изпълнение на трудовите 

задължения. Посегателствата срещу живота, здравето, честта и 

собствеността са неразделна част от ежедневието ни. В България 

мизерията е повсеместна, но политическата секта се прави, че не я 

забелязва. Всички сме изправени пред изключителни обстоятелства, 

които не са просто катастрофа. Необходими са отговорни и смели 

решителни действия.  

Настояваме за: 

1. Българските политици и институции да осигурят, гарантират 

и защитят живота, достойнството, честта, собствеността и 

благоденствието на българските граждани.  

2. Политиците и обществениците в България да служат на 

държавата ни и българския народ, а не на чужди интереси. Никой от 

тях да не забравя и за миг, че България не е подмандатна територия, 

протекторат или колония на когото и да е. Националният суверенитет 

да бъде възстановен, както и унищожената държавност.  

3. Създаване на национална стратегия и провеждане на 

политика в областта на доходите за прекратяване на финансовия и 

икономически геноцид, с цел преодоляване на разликата между 

заплати и пенсии спрямо страните от Европейския съюз и достигане 
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на средноевропейски нива. Намаляване на пропастта между богатите 

и бедните в България. Държавна подкрепа на националното 

производство, индустрия и селско стопанство.  

4. Изработване на стратегия за развитие и защита на дребните, 

средните предприятия и стопани, както и за повишаване 

конкурентоспособността на българската икономика и бизнес. 

Изработване на стратегия за решаване проблемите в енергетиката и 

развитието й, на база на местни енергийни суровини / въглища/ . 

5. Българските правителства да имат отговорно отношение към 

всички отрасли и предприятия, свързани с националната сигурност.   

6. БДЖ, военна промишленост, напоителни системи, подземни 

богатства, гори, води и всички останали – всички те да останат 

държавна собственост.  

7. Радикални реформи в системата на образованието и 

здравеопазването, за да бъдат решени множеството им проблеми. 

Социални системи и политики, осигуряващи справедливост и 

намаление страданията, болката и нуждите на хората.  

8. Държавните средства за научноизследователска дейност  и 

иновации да имат постоянно увеличаващо се равнище. Доходите в 

кратки срокове да достигне средно европейско ниво.  

9. Прекратяване нихилистичното и позорно отношение на 

всички български правителства към културата и изкуството. 

Многократно увеличаване на средствата, необходими за 

функционирането на театри, училища, музеи, галерии и всички 

останали структури, свързани с културната дейност. 

10. Прекратяване лакейското отношение на българските 

политици към чуждестранните инвеститори. Държавните институции 

да преустановят пасивното си отношение към всички приватизирани 

фирми и предприятия с чуждестранно участие и собственост или 

отдадени на концесия и да отстояват националните и на работещите 

там интереси. 

11. Изнасяне цялата истина пред обществото за извършената 

приватизация след 10 ноември 1989 г., голямото ограбване на 

българския народ. 
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12. Радикална реформа на съдебната система и всички 

правоохранителни служби и органи с цел ефективна защита и 

превенция срещу ескалиращите бандитски нападения и всевъзможни 

форми на насилие срещу българските граждани. Възмездие за 

извършените престъпления срещу България и народа ни. 

13. Изработване и прилагане на национална стратегия за 

разрешаване проблемите на циганското население в България. Да 

бъде прекратено превръщането на циганските гета в неподвластна на 

закона и реда територия. 

14. Да бъде прекратено унизителното отношение  към 

българския народ и третирането му като неодушевен предмет. 

Криминализиране на изплащането заработените и дължими заплати и 

възнаграждения. Промени в трудовото законодателство, основани на 

принципа на „равноценност” между работодател, наемен работник и 

служител. 

15. Проблемите, свързани с демографската катастрофа, да 

станат приоритет на всяко българско правителство. Да бъдат 

изградени действени връзки и взаимоотношения с нашите 

сънародници зад граница. 

16. Традиционните вековни културни, духовни и морални, 

нравствени норми и ценности на българския народ, както и 

историческата памет, да бъдат защитени, пазени и съхранени. 

Неприемане на така наречената Истанбулска конвенция и 

противопоставяне на джендър идеологията и нейната пропаганда. 

Неприемане на препоръка за заетост и достоен труд, за мир и 

устойчивост 2017, №205, приета на 106-ата сесия на Международната 

конференция на труда на 16 юни 2007 г. в Женева.  

Независимо от превратностите, КТ „Подкрепа” ще остане и ще 

бъде завинаги там, където е Бог, България и духовните ценности. 

България над всичко! 

 


