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Партийно строителство
Тъй като бе предложен на обсъждане въпроса за създаване на национална партия, аз
мисля, че идеята на Змея, кратко изложена така:
„Българска ракиена партия - къде-къде по-патриотично е партията да е кръстена на чисто
българско питие, според последните проучвания на археолозите.”
има определено бъдеще.
Значи, имайки предвид наличието на селски казан във всяко българско село (за целта на
настоящата организационна депеша изключенията се пренебрегват), предлагам следната
партийна структура:
Партията се кръщава „Българска ракиена партия”. (що да има Чаена, Бирена и подобни,
нашата да не е по-долна?)
Основават се регионални секции: Троянска, Поморийска, Сливенска, (списък отворен).
Към регионалните структури се добавят подгрупи: Кайсиева, Сливова, Гроздова,
Крушова, Плодова (списък отворен) със съответните емблеми.
За по-широк обхват на масите се въвеждат специални дамски фракции, повсеместно
обединени в надрегионална секция „Блага Ракия”.
За оказване почит на населението богато на години, съответната регионална секция
въвежда ексклузивен клуб „Двойно Препечени” със съответен регистър.
Членската карта преставлява лично нечупливо юзче с портрета на притежателя, а също и
отпечатък от единия палец и домашния му адрес и телефон за доставка след партийни
събирания.
Очевидните предимства на партията са следните:
-

Партиите ментета ще бъдат отсявани от стандарт „Стара Планина” и от БДС,
което прави съществуванието им крайно проблемно,
Ще се създадат здрави връзки между регионите чрез размяна на партиди партиен
опит,
Всеки опит за акциз ще бъде разглеждан като вмешателство във вътрешните
работи на суверенна държава и ще се преследва на международно ниво,
Открива се фронт за широка коалиция с Винената Партия, Партията на Бозата и
Лимонадата и други подобни формации,
Междуказанното Международното сътрудничество ще даде възможност за
задълбочено запознаване с дестилационните организационните процеси на все
още слабо представените Партия на Шотландската Ракия, Партия на Винения
Дестилат (окръг Коняк), Йени Ръкъ Партиси, Узо-Пломари Завера и близки по дух
съратници,
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Естествени съюзници на партията са всички производители на мезе от различен
вид, а също и кетъринговите компании, ресторантите, лавките и магазинната
мрежа, което води до практически пълно обхващане на електората,
Мястото на партийното събрание е винаги известно – селския/градския/паланковия
общ казан. За по-масови митинги се използват местния хоремаг при наличие, при
отсъствие – хайдушка поляна през топлото време, всяко пригодно здание през
студеното време,
Историята на партийното строителство ще даде възможност на историческите
секции да оставят трайни следи в науката, по-специално в изследването на
направленията „Джиброведение”, „История на дестилацията”, „Първи следи от
казани по нашите земи”, „Общинският казан като сплотяващ елемент на местната
култура”, „Развитие на стъклопроизводството вследствие на нарасналата
индустриализация на дестилацията”, „Фолклорни елементи в декорацията на
ракиената бъклица и павурчето”, „Развитие на мерните единици „юзче” и
производни”. Ромската част от членовете ще има възможност да внесе ясност по
въпроса за плетене на дамаджани и тяхното декориране.

Основни недостатъци – няма. Червените носове от снимките винаги могат да се
ретушират, а в секция „Блага Ракия” – да се напудрят.

дървингов wrote:67, това хубаво, обаче (1) Патронът казва, че обича узо=мастика

трябва да се съчетаят двете;
Професоре, то се и писано: установяваме тесни връзки със Заверата Узо-Пломари, или както там я
кръстят братята византийци.

дървингов wrote:(2) това БРП = българска ракиена партия как ще звучи на друг език -

все пак рано или късно ще се кандидатства то ли за ПЕС, то ли за ЕНП
Така и звучи "БРП", те превеждат ли си техните съкращения - не, ама аз трябва да знам кои са
виги и кои са тори, нали? Е, да се учат! Сещай се за цитата за краля, който разговарял на немски с
конете си!

дървингов wrote:(3) приемливо ли ще бъде за един евродепутат от БРП да се обяви за

такъв?
Що, да не е срамно? Неговите коктейли, пардон, заседания ще са от най-посещаваните, бас
държа! Пък за обмена на бутилки, пардон, документи - думи нямам, само шишета!

дървингов wrote:(4) накрая, това ракията не е ли турско питие?
Ние сме за интернационализъм, макар да има национални специфики. Тамън ще уредим този
балкански спор.
дървингов wrote:Помисли обаче как ще апгументираме Младежката организация на

БРП, с детската (пионерско-скаутска), са не говорим за женската организация
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Професоре, младежката организация се избягва - след легалната възраст за потребяване на
партийно-основаващия продукт, кандидат членовете се посвещават в пълни членове, айде ако чак
толкова ти е трупнало, с изпитателно полу-юзче.
Детството не е за партийно строителство, дечицата могат да бъдат приобщавани към каузата само
с компреси за болно гърло (отвън, обезателно с партийния вестник за усилване на врачевателния
ефект) или за разтривка. Може да се приобщават към процесите на преработка на суровините и
миенето на стъкла, но само пожелателно, да не бъдем обвинявани в експлоатация на детски труд
(гаче влаченето на двайсет кила вторични суровини беше детска работа!)
Дамската секция "Блага Ракия" може да бъде разнообразена с отдели "Вишньовка", "Малиновка",
"Ликьор от орехчета", "Ликьор от портокалови/лимонени кори".
За докторското съсловие (и/или за вещерското, кому както) може да се организира клуб по
интереси "Сливова с билки" или "Настойки".
Апропо, Казначеят се канеше да ходи пеша за пица, с което разбуни едни духове. Аз му предлагах
на слон, ама той не та не...
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