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АЛЕКСАНДЪР ВЛАДИМИРОВ РАДОСЛАВОВ
Роден в гр. София. Българин, български
гражданин, неосъждан, православен хрис
тиянин.
Завършва средно образование в 23 ЕСПУ,
гр. София. Дипломира се като машинен ин
женер в Технически Университет - София.
Професионална реализация в областта
на опаковачната наука и техника. Старши
научен сътрудник. Дългогодишен директор
и изпълнителен директор на Център НИЕРА
ЕАД.
Научна дейност - над 150 внедрени разра
ботки, 15 авторски свидетелства, научно при
ложни трудове и публикации.
Избран за председател на партия “Движе
ние за социален хуманизъм” на Учредител
ното общо събрание 2003 г. Преизбран през
2008 и 2013 г.
Народен представител от Коалиция за
България в 40-то и 41-то ОНС на Р. България
(2005-2013 г.).
Заместник председател на парламентар
ната група.

Д евиз:
О Т ГО В О Р Н О С Т ,
ПОЧТЕНОСТ,
СЪ ЗИДАТЕЛНО СТ!

Уважаеми съотечественици!
Коалиция “БСП лява България” съставена
от 13 партии, разширява и обогатява досе
гашния формат “Коалиция за България”.
Ние, заявяваме нашата решимост да защи
тим на изборите за 43-то ОНС лявата идея:
За чиста и свята република.
И

За социална справедливост и национална независимост.

у \ За съзидание, национален възход и про
сперитет.

Дам и и господа,
Представлявам ПП “Движение за социа
лен хуманизъм” (ДСХ), член на коалиция
“БСП лява България”.
Зародена през 1994 г. като идейно те
чение в БСДП, Д С Х от 2003 г. е парламен
тарно представена в българския и европей
ския парламенти партия.
Ние, отстояваме обществения тип хума
низъм, който нашият патрон д-р Ат. Москов
нарече “социален хуманизъм”.
Работя за реализация на нашите цели и
идеали, между които:
• свобода на личността в нейния стремеж
за възход на разума, справедливостта, соли
дарността и човешката воля за мир и подобър живот;
• осигуряване от държавата на нормални
условия за живот, здравни грижи, образова
ние, труд, бъдеще на семейството и деца
та и достойни старини;

• отстояване на националното самосъзна
ние, идендичност и духовност;
• държавна подкрепа на предприемаческия
дух на българина в града и селото;
• държавни гаранции за образованието и
пълноценната реализация на младежта;
• чиста околна среда без ГМ О и добив на
шистов и въглищен газ;
• национално съгласие, основано на поми
рение, стоп на политическата конфронта
ция - вреда за народ и държава;
• България - с атомна енергетика, “д а” на
“Южен пот ок”;
• модерна и боеспособна българска армия,
гарант за националната сигурност;
• укрепване на славянството и партньор
ство между западно и източно-православни
цивилизации, изповядващи християнските
ценности, “не” на еднополовите бракове;
• силен, независим и социален ЕС на нации
те, неподвластен на финансовата олигар
хия и корпорациите;
• балансирана външна политика в интерес
на България и международен правов ред под
върховенството на ООН;

Храна за всеки,
дом за всеки,
светлина за всеки!
Подкрепете ни! Няма да Ви подведем!
Александър Радославов

Купуването и продаването на гласове е престъпление.

