ПРОЕКТ!
МАНИФЕСТ ЗА ДЯСНОЦЕНТРИСТКО ОБЕДИНЕНИЕ
Ние, представителите на демократичните и проевропейски политически сили в
България, встъпваме в политическо обединение с ясното съзнание за нашата
политическа отговорност пред българските граждани и за нашия обществен дълг за
гарантиране на европейското развитие на страната ни.
Насочвайки се към тясно взаимодействие, ние целим да постигнем не просто
представителство на десницата в следващия парламент, а реално участие в управлението
на страната. Създаваме настоящото политическо обединение със следните основни цели:
- да покажем на прагматично мислещите граждани на България, че Тройната
коалиция има своята успешна и работеща дясноцентристка алтернатива;
- да дадем равностоен принос в следващото реформаторско управление на
България;
- да изпратим БСП, ДПС и НДСВ в опозиция, да ревизираме делата им и да
изправим пред съдебната власт виновните за небивалия управленски провал на
страната ни.
Заставаме заедно, обединени зад съвременните дясноцентристки принципи и
желанието ни за тяхното прилагане в обществената, икономическата и политическата
сфери. Основните ценности, на които стъпва нашето обединение са:
- Индивидуалната свобода и личната и обществена отговорност;
- Справедливостта и върховенството на закона;
- Свободната пазарна икономика, инициативността на предприемаческия дух и
неприкосновенността на частната собственост;
- Българската национална идентичност, българската култура и християнските
традиции и морал.
Настоящата кризисна ситуация в глобален мащаб изправя страната ни пред
многобройните предизвикателствао и заплахи. От адекватните управленски решения и
предприетите мерки занапред, ще зависи изключително много дали България ще успее
да преодолее трудностите и ще се превърне в остров на стабилност и просперитет или
ще бъде пометена от вълните на надигащата се буря.
Запазването на управлението, начело с БСП, означава само едно – все по-сериозно
затъване в кризата и влошаване на положението на българските граждани.
Изхождайки от всичко изброено, ние формираме настоящото политическо
обединение като израз на твърдото ни убеждение, че България занапред се нуждае от
силно и принципно дясноцентристко правителсто, което да:
- Предложи необходимите прагматични мерки за смекчаване на отрицателните
последици за страната ни от бушуващата световна икономическа и финансова
криза;
- Приложи рационалните дясноцентристки икономически политики, които да
позволят използване на откриващите се в момента нови възможности и да
възвърнат доверието на чуждестранните инвеститори;
- Предприемаме истински про-пазарни мерки в подкрепа на малкия и средния
бизнес у нас, които са гръбнакът на родната икономика и осигуряват
препитанието на българските семейства;
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Гарантира устойчиво икономическо развитие, облагодетелстващо равнопоставено
всички региони на България, чрез завършването на ключовите инфраструктурни
проекти за страната.
- Инициира и осъществи дългоочакваните реформи в секторите на българското
образование, здравеопазване, пенсионна система, държавната администрация и
всички останали публични сектори;
- Разработи и приложи цялостна стратегия за енергийна сигурност на страната ни,
която да спомогне за енергийната независимост на България;
- Способства за реална борба с организираната престъпност и политическата
корупция, чрез отстраняване на мафията и олигархията от властта и въвеждането
най-накрая на ясно нови правила в четири ключови сфери – изборния процес,
финансирането на политическите сили, лобизма и конфликта на интереси;
- Продължи реформите в българската полиция и службите сигурност в посока на
тяхната демократизация, засилване на гражданския контрол и възстановяване на
основната им функция за гарантиране на спокойствието и сигурността на
българското общество;
По време на настоящия управленски мандат българското общество понесе на
гърба си управленските неуспехи на лявото правителството на БСП, НДСВ и ДПС,
породени от:
- нарушената приемственост на добрите управленски практики, предприетите
реформи и положителния вътрешно- и външнополитически курс, заложен от
успешните дясноцентриски правителства след 1997 г.;
- безпрецедентното срастване на държавата с организираната престъпност,
добилата застрашителни размери арогантност на престъпните среди и загубеното
доверие в органите на реда;
- липсата на реален напредък в сферите, будещи безпокойство у нашите европейски
партньори, и отдалечаването на страната ни от нейния европейски път;
- отсъствието на политическа воля за провеждане на необходимите промени в почти
всички публични сектори;
- недостига на експертен капацитет и потенциал за прилагане на адекватни
управленски действия в ситуация на сполетяващите страната ни поредица от
кризи – били те породени от природни, финансови, икономически или енергийни
фактори.
Актуалните политически събития показаха, че БСП и ДПС се стремят към
служебна победа с противоконституционните промени на Избирателния закон,
прокарани със съучастието на РЗС и АТАКА в последната минута.
Нашето дясноцентристко обединение ще провали тези опити с всички
парламентарни и политически средства!
-

Ние и милионите български граждани сме убедени, че България се нуждае от
промяна!
Заедно ще успеем!
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