Официално становище на Политическия съвет на
Християнреформистка партия
по повод оставките на двама от членовете на Политическия съвет на партията

Уважаеми членове и симпатизанти на ХРП,
В средата на февруари и началото на март, господата Димитър Спилков и Атанас Терзийски
напуснаха Християнреформистка партия, поради което и тяхното участие в Политическия
съвет на партията бе прекратено. Идеологията на нашата политическа формация е основана на
убеждението, че всеки човек е роден с достойнство и неговата свобода е висша и неотменима
ценност, но и че в истинската свобода се съдържа способността за поемане на отговорност за
собствения избор.
Решенията на господата Спилков и Терзийски за напускане на партията са логично следствие от
линия на поведение, започнало с оставката на г-н Иван Несторов малко след проведения през
ноември 2013 г. конгрес. Разминаването между заявеното в началото желание за дейно
участие на хората от регион Пловдив в посоката на партията и последвалото отстъпване от тази
посока бе разочароващо и изненадващо предизвикателство за нас – членовете на ПС на ХРП.
Ние сме уверени, че основните причини за решенията на господатa Спилков и Терзийски се
коренят, от една страна, в избора на лоялност към личността на г-н Несторов, от друга страна –
в тяхното несъгласие с идейната концепция за това що е практично дясно в политиката и в
житейската логика като цяло. Осъзнаваме, че в генетичния код на ХРП е заложен стандарт,
който се противопоставя на хората с леви тенденции в светогледа си, но ние, представителите
на ПС на ХРП, виждаме своя призив и визия в последователното отстояване на принципите на
свободата на личността и възнамеряваме да ги отстояваме незвисимо от трудностите и
неразбирането.
Уважаеми членове и симпатизанти на ХРП, макар и често болезнени, ситуациите, в които се
случват конфликти и дори раздели в политическия живот, не рядко спомагат за оздравяване на
работната среда и за избистряне на посоката на тази организация, която има пред себе си ясна
цел и е готова да я преследва. Уверени сме, че за Християнреформистка партия именно това
ще бъде следствието от напускането на господата Спилков и Терзийски.
Оставаме с благодарност към тях за досегашното партньорство и свършената до този момент
работа, независимо от обстоятелствата, свързани с тяхното напускане.
С уважение:
Политически съвет на Християнреформистка партия

