До
Председателя на Районна избирателна
комисия София 23 МИР (РИК 23)

ОСОБЕНО МНЕНИЕ
по Решение № 45-НС/30.08.2022г. относно
Регистрация на кандидатска листа за
народни представители, предложена от
ПП „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА
ОТЕЧЕСТВОТО“ за участие в изборите за
народни представители за Народно
събрание на 2 октомври 2022 г.
от КАЛИН АПОСТОЛОВ АНГЕЛОВ, член
на комисията, предложен от Коалиция
„Демократична България – Обединение“
Правно основание чл. 70 ал. 8 ИК

Уважаеми г-н Тасев,
не съм съгласен с Решение № 45-НС/30.08.2022г. взето от РИК 23 на заседание
от същата дата (т. 5, Протокол № 5/30.08.2022г.)

1. Причина за това на първо място е дълбокото ми убеждение, че в
политическия процес на една суверенна държава, каквато несъмнено е
Република България, не бива да участва политически субект, чието
наименование изразява преклонение към чужда държава.
Намирам че ПП „Русофили за възраждане на отечеството“ е точно такова
наименование.

2. Допълнително, извън личното ми убеждение считам, че името на
политическата партия „Русофили за възраждане на отечеството“ противоречи
и на правилата на Закона за политическите партии (ЗПП) и по конкретно – чл.
5 ал. 2 от Закона, който е част от глава Първа на Закона „Общи положения“. Този

текст определя, че символите на политическите партии не могат да
накърняват общочовешки ценности и да противоречат на добрите нрави.
Думата символ тук следва да се разбира с едно по-широко значение от
простото „условен знак за понятие и идея“. В този по-широк смисъл,
наименованието на една политическа партия е ярко изразяване на водещите
идеи, които обединяват членовете на тази партия и то се явява символ на тази
политическа партия. Като такъв символ то следва да отговаря на правилата на
закона.
Намирам обаче, че в случая на „Русофили за възраждане на отечеството“
правилото на чл. 5 ал. 2 ЗПП е нарушено.
Речникът на българския език т. 15 (София, Издателство на БАН „Проф.
Марин Дринов“, 2015.) дефинира понятието „русофил“ като – привърженик и
поклонник на Русия, на руския народ, политика, култура, начин на мислене и
подобно. Оказва се, че една българска политическа партия определя себе си
като група привърженици и/или поклонници на една чужда държава – Русия,
като и именно това чуждопоклонничество се явява средищно и обединително
за тази партия.
Едно такова безпардонно преклонение към чуждото противоречи на
добрите нрави в нашата Република. И за да демонстрирам абсурдността на това
положение ще попитам риторично, дали щяхме да бъдем толкова безразлични
към документите на политически партии с име Американофили,
Македонофили или (пази Боже!) Туркофили за възраждане на отечеството?

3. Към горното следва да добавя, че към датата на гласуването на
Решение № 45-НС/30.08.2022г. на РИК 23, Русия – към която се прекланят
членовете на партията – е агресор в една война, която е насочена срещу
независима съседна държава – Република Украйна.
Реториката на тази война обаче е насочена и срещу общността, която
Република България изгражда и развива – Европейския съюз (виж. чл. 4 ал. 3 от
Конституцията), а Република България бе изрично посочена като
неприятелска държава от Русия.
Регистрирането на кандидатска листа на политическа партия, която
заявява себе като поклонници на държава обявила ни за неприятел, и
работеща срещу целите заложени в нашата Конституция, е в противоречие с

разбирането ми нормалността и за общочовешките ценности, които
изповядвам.
Всичко това не ми позволява да приема становището на мнозинството от
членовете на комисията и да гласувам за регистрацията на кандидатската
листа на ПП „Русофили за възраждане на отечеството“, поради което и гласувах
против Решение № 45-НС/30.08.2022г. относно Регистрация на кандидатска
листа за народни представители, предложена от ПП „РУСОФИЛИ ЗА
ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“ за участие в изборите за народни
представители за Народно събрание на 2 октомври 2022 г.

На основание чл. 70 ал. 8 ИК моля да приложите настоящото Особено
мнение към точка седма от протокол № 19/09.02021г.

Гр. София
31.08.2022г.

С уважение
/К. Ангелов/

