ВЪЗВАНИЕ
към българския народ
Братя и сестри,
Настъпи времето, когато трябва да се действа, за да се спаси държавата от
разрушение и нацията от загиване. Само с приказки не може да се постигне нищо
повече от постигнатото дотук, благодарение на Номенклатурата – перманентно
затъване в тинята на духовната нищета с всички последици от това, включително
материалното обедняване на мнозинството до степен непозната досега у нас.
Единственият изход от днешната трагедия на България е да се изтръгне из основи
коренът на злото – Номенклатурата. С други думи, държавното устройство трябва да
се промени от Номенклатурокрация (модерната форма на Представителна
Демокрация) в оптимизирана Пряка Демокрация. За целта е задължително да се
осъществи:
• ликвидиране на професията “политик”
• елиминиране на държавните субсидии за политически партии, синдикати,
неправителствени организации, граждански сдружения, фондации и съюзи
• елиминиране на държавните субсидии за “предизборни кампании”, поради
премахването на “изборите” като инструмент на “политическа дейност”
• ликвидиране на институцията “Народно Събрание”
Задължителните характеристики на новата форма на Пряка Демокрация, за разлика
от “представителната” й версия, са:
• въвеждане на избирателен ценз с критерии: образование, притежаване на
недвижимо имущество, уседналост, владеене на официалния език, гражданско
и социално поведение, лоялност към държавата и нацията
• вземане на всички политически, стратегически и законодателни решения по
мажоритарен принцип, чрез задължително упражняване правото на глас от
страна на гражданите удостоени с избирателна отговорност, по електронен
път, осигуряващ перманентна връзка с централен компютър за обработка на
данните; горното организирано в редовни (седмични) и извънредни (при
нужда) сесии (“референдуми”)
• упражняване на върховната държавна власт от избираем Държавен Съвет
(“Съвет на Старейшините”) – 12-членен орган, съставен от хора с безупречна
репутация, доказан висок морал, безукорен патриотизъм, служещ за пример
житейски опит, неопетнена биография, несъпричастни с Номенклатурата –
функциониращ стриктно на доброволни начала, с функциите да назначава и
надзирава органите на изпълнителната власт, да предлага насоки (подлежащи
на одобрение чрез стандартните “референдуми”) за стратегическото развитие
на страната и да представя страната пред външния свят, символично
изпълнявайки ролята на “държавен глава” като на ротативен принцип всеки от
тях играе ролята на “президент на републиката” за кратък период от време
(напр. 6 месеца)
• упражняване на изпълнителната власт чрез назначаване на Министерски
Съвет на базата на принципите валидни при наемане на Директори в
корпоративния свят – процедура, влизаща в задълженията на Държавния
Съвет. За разлика от позициите в Държавния съвет, позициите в

Министерския съвет са щатни. Контролът върху ефективността на действие на
Министерския съвет се осъществява от Държавния съвет. Министерският
съвет дава ежеседмичен отчет пред нацията чрез държавната радио- и
телевизионна станция и ежемесечен (освен при извънредни обстоятелства) –
на Държавния съвет
Описаното по-горе е еквивалентно на една мирна, демократична революция.
Преходът към новата система може и трябва да стане по мирен път – “трябва”
присъства тук, за да се замести алтернативата, спонтанна и кървава революция на
обеднелите и обезверени маси, която инак съвсем не е за изключване, при
действащите тенденции на развитие на покупателната способност в страната. Този
преход изисква да се създаде една партия от нов тип, нетрадиционна, но все пак
“партия” – доколкото това е изискуемо от действащия закон – въпреки
отвращението, презрението и даже омразата, която това понятие, и особено неговите
най-изявени олицетворения, са си извоювали в съзнанието на нацията. Естествено,
задължително условие тук е при създаването на тази нова политическа сила,
призвана да извърши една истинска революция, да се вземат всички мерки, така щото
да се избегне и най-малката възможност за отклонение от предначертаните цели и
задачи. Повече подробности по горното могат да се прочетат на страницата на
Фондация ЗАЕДНО, www.zaedno.mobi , където е описано създаването на
едноименното национално движение с цел преобразуването му в политическа партия.
Братя и сестри, обрисуваният накратко тук е единственият път да се предотврати
агонията на нацията в една България съсипана, крееща и обречена на асимилация. От
чувството за отговорност и съпричастност на всеки един от нас зависи бъдещето ни,
а още повече – бъдещето на идващите след нас! Помислете по това! И ако анализът
ви съвпада с нашия, действайте! Действайте ЗАЕДНО!
Иван Даракчиев
Бургас, 29.09.2012
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