
Дефиниции 
(според вижданията на идеалиста) 

 
 
ЗАЕДНО = партия на непримиримите, неподкупните, добросъвестните, съзнателните, честните, 
почтените, трудолюбивите, ученолюбивите, любознателните, културните, възпитаните, 
патриотите на България. 
 
ПАРТИЯ = официален изразител на мнението на част от обществото по въпросите на 
управлението (администрирането) на държавата, социално-политическото устройство на 
обществото, и насоката на желаното икономическо развитие.  
 
ПРАВИТЕЛСТВО = Група наемни служители, които чрез колективните си усилия са призвани 
да управляват държавния апарат по най-успешния за обществото начин.  
 
МИНИСТЪР = Доказал себе си като успешен ръководител в поне 30-годишна кариера по 
специалността си, който се наема да ръководи държавната машина в своя ресор.   
 
НАРОДНО  СЪБРАНИЕ = място, в което народните представители се трудят, при това 
безвъзмездно и при условията на задължително присъствие, върху: 1) контролиране работата 
на правителството и 2) изработване на ново законодателство (когато това е необходимо). 
 
НАРОДЕН  ПРЕДСТАВИТЕЛ = високосъзнателен, високообразован, интелигентен и възпитан 
патриот, който жертва времето, силите и средствата си, за да спомогне за възхода на България.  
 
ДЪРЖАВЕН  СЛУЖИТЕЛ = Добре образован, начетен и съвестен човек, който е пример за 
добро възпитание, в любезното обслужване на съгражданите си, даже и когато счита, че 
държавата заплаща неадекватно труда му/й.  
 
НОМЕНКЛАТУРОКРАЦИЯ = Трагична фаза от обществено-икономическото развитие на една 
държава, при която политическото управление се доминира от корумпирана клика 
професионални политици, ръководещи се единствено от личните си интереси. 
 
ДЪРЖАВЕН  ГЛАВА = Формална функция, в държавата на справедливостта и демокрацията, 
която спокойно може да бъде изпълнявана на ротативен принцип, между членовете на 
Държавния Съвет.  
 
ДЪРЖАВЕН  СЪВЕТ = Висш политически орган на властта, с чисто надзорни функции, 
сформиран от колективното ръководство на партията-мандатоносителка, който не носи – също 
както и партийното членство – никакви материални или други облаги на членовете си; 
напротив, всеки от тях трябва да покрива произтичащите евентуално разходи от собствени 
средства. 
 
ПАРТИЙНА  КОАЛИЦИЯ = Демонстрация на привидността на “идеалите” и “висшите цели”, 
като напр. “готовността да служат на народа си”, от страна на всички професионални партии; 
обяснението за пристъпване към компромисно разрешение “в името на по-висшите цели и 
идеали” е първия сигнал за циничността на тази банда обиграни лъжци и крадци. 
 
КОАЛИЦИОННО  ПРАВИТЕЛСТВО = Най-често използвания инструмент за спогаждане на 
Номенклатурата от всички възможни цветове и партийни названия, и за нареждането им на 
държавната трапеза; в същото време, това е и индикация за състоянието на електората – 
объркан, циничен и апатичен (обикновено това се съпътства и от ниска активност, освен ако 
гласуването не е задължително). 


