ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ
БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ непосредствени цели и действия
Ние от политическа партия Българска нова демокрация
осъзнаваме
своята
национална
отговорност
и
призванието
да
отговорим
незабавно
на
предизвикателствата
пред
страната.
Нашата
непосредствена цел е да предприемем конкретни
действия, за да окажем натиск върху управляващата
коалиция за постигането до края на настоящия мандат
на най-важните и неотложни задачи пред България. За
постигането на тази цел ще търсим подкрепата на
нашите членове, симпатизанти и на всички български
граждани.
Ние от ПП Българска нова демокрация сме силно
обезпокоени и загрижени от набиращите сила
отрицателни
икономически
тенденции
като
нарастващата инфлация. Допълнителна тревога будят
поредицата скандали в публичния живот на страната,
свързани с престъпността, корупцията и реакциите на
нашите партньори от Европейския съюз. Всичко това
оказва неблагоприятно влияние върху сигурността,
доходите и качеството на живот на всеки българин.
Ние от ПП БНД считаме, че към настоящия момент в
българското общество е натрупана критична маса
енергия и желание за излизане от кризата. Настъпило е
време за възвръщане на доверието на гражданите и
санкционирането на виновниците за настоящото
положение. Твърдо сме решени да не допуснем скритите
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интереси на малцина да накърняват интересите на
българските граждани и техните семейства.
ПП Българска нова демокрация ще предприеме
конкретни стъпки и действия и ще направи всичко
възможно да окуражи българските граждани съвместно
да решим най-неотложните проблеми пред България.
Икономика и финанси
Забавянето на реформите в публичния сектор и
непоследователността в икономическата политика на
управляващата коалиция водят до постепенно, но
неизбежно изчерпване на възможностите за растеж на
икономиката и доходите. Предизвикателствата пред
българската икономика в условията на членство в ЕС и
промените в глобалната икономическа среда поставят
нови проблеми, които не могат да се решават с отлагане
и половинчати мерки. Без бързи реформи за намаляване
на държавните разходи и осигуряване на нормална
среда за бизнес и инвестиции, ефектите от
намаляването на данъците и осигуровките през
последните години бързо ще бъдат изчерпани и
България ще понесе негативите от „тежко приземяване”
– забавяне на растежа, висока инфлация, спад на
чуждестранните инвестиции и цените на местните
активи.
Ние от ПП БНД ще окажем и специална
подкрепа на малките и средни предприятия, които са
движещата сила на всяка пазарна икономика. Смятаме,
че е необходимо бързо провеждане на закъснелите
реформи.
Нужните политически стъпки включват:
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√ Намаляване на разходната част на бюджета,
внедряване на работещи критерии за ефективност
на публичните разходи, освобождаване на
държавата от дейности, които могат да се
изпълняват от частния сектор, спиране на
субсидиите към нереформирани сектори и губещи
предприятия.
√ Прекратяване на порочната практика на формиране
на прекомерно големи бюджетни излишъци, които
да бъдат харчени по непрозрачен начин в края на
всяка календарна година и особено за финансиране
на предстоящи избори. Ние се ангажираме да
подготвим проект за изменение и допълнение в
Закона за държавния бюджет, чрез който
бюджетният излишък да се разходва със санкцията
на Народното събрание.
√ Приемане на пакет антиинфлационни мерки с оглед
покриване на изискванията на ЕС за бързо влизане
във валутен механизъм две (ERM2) и Eврозоната.
√ Продължаване на политиката на намаление на
данъчно-осигурителната тежест и въвеждане на
нулева ставка за реинвестиране на печалбата.
Освобождаване от данък печалба на компании при
реинвестиции с продукция над 50 % за износ.
Намаляване на ДДС върху, лекарствата, детските
храни и книгите.
√ Ефективно ограничаване на лицензионните и
разрешителните режими в местната и централната
администрация.
Дефиниране,
въвеждане
и
използване на работещи механизми за публичночастни
партньорства,
довършване
на
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приватизацията на големи държавни монополи като
Булгаргаз и НЕК.
√ Либерализация на пазара на труда, улесняване на
достъпа на чужденци от трети страни и най-вече на
представители на българските малцинства зад
граница до българския трудов пазар, увеличаване
на дела на частната пенсионна система.
Борба срещу политическата корупция
Борбата с корупция трябва започне с отстраняване на
корупцията по най-високите етажи на властта. Този
процес може да бъде ускорен чрез промяната или
въвеждането на ясни нови правила в четири ключови
сфери - изборния процес, финансирането на
политическите сили, лобизма и конфликта на интереси.
Ако тези промени не бъдат уредени законодателно,
винаги ще се прилагат половинчати мерки, които няма
да доведат до отстраняване на корупционните практики
в политиката.
Корупцията, покровителствана от политически партии, е
все по-често срещано явление у нас. Дефинираните
законодателни инициативи ще спомогнат и партиите в
България да променят начина на своето функциониране.
Наред с това нереформираната съдебна система е
силно възпиращ фактор за нормалното развитие на
икономическите и обществените процеси. Българското
общество има нужда от решителна промяна, която да
пресече корупцията в българската политика. Това се
очаква и от българските граждани, и от европейските ни
партньори. Необходимите стъпки в тази насока са:

4

√ Законодателно регламентиране на обществения
мониторинг на актовете и действията на органите
на съдебната власт.
√ Изработване
на
постоянно
действащ
Избирателен кодекс, определящ начина на
провеждане на всички видове политически
избори, след равноправно обсъждане между
представители на политическите сили, на
гражданския сектор и независими експерти.
√ Промяна на Закона за политическите партии с
цел да се осигури по-голяма прозрачност и
публичност на финансирането на политическите
сили, както и да се уреди по-строг контрол върху
техните финансовите приходи и разходи.
√ Изработване и приемане на Закон за лобизма,
който да изведе на светло отношенията между
корпоративния сектор, организираните интереси
и политиката и да прекрати превръщането на
политическа дейност в бизнес в ущърб на
обществото.
√ Изработване и приемане на Закон срещу
конфликта на интереси, който ясно да дефинира
понятието “свързани лица” и да спомогне за
процеса на създаването на нов тип управленска и
административна култура против порочната
практика за използване на служебното положение
за реализиране на нерегламентирани лични или
семейни интереси.
Сигурност и вътрешен ред
Непрозрачната
и
неефективна
работа
на
правоохранителните органи и институции в България
през последните години доведоха до настоящото
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състояние на системата на сигурност в страната.
Българите се чувстват все по-несигурни в собствената
си страна поради факта, че институцията, призвана да
се бори с всякакви форми на престъпна дейност, се
оказа участник в същата тази престъпна дейност.
Два са основните проблеми, които могат да бъдат
очертани в сектора на сигурността у нас. На първо
място, последните тежки скандали и разразилата се
криза
в
министерството
изкараха
на
показ
задълбочаващият се процес на срастване на
организираната престъпност с държавата. Все поосезаемо става присъствието на престъпни лица и групи,
които действат необезпокоявани и се чувстват над
закона и правилата на обществения ред и сигурност в
България.
Вторият проблем е свързан с липсата на единна
стратегическа визия за развитието на сектора на
сигурността в България. Същевременно се пристъпва
към несинхронизирано и механично провеждане на
дълбоки структурни и административни промени . Този
подход най-вероятно ще доведе до нов хаос в
системата. А засега няма отговор и на въпроса “кой
контролира контролиращите?”
За прекратяване на този порочен процес ние от ПП БНД
предлагаме следните стъпки:
√ Разработване и приемане на нова Концепция и
Стратегия за национална сигурност, които ясно и
конкретно да дефинират българските национални
интереси и приоритетите на вътрешния ред и
в
страната.
Изграждане
и
сигурността
утвърждаване на базата на тези основополагащи
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√

√

√
√

документи на единна политическа визия за сектора
на сигурност, целяща неговата интеграция и
взаимосвързване.
Ясно определяне на задачите и мястото на всяко
едно от звената в системата на сигурността с цел
постигане на взаимодействие и синхрон между тях
след провеждане на бърз и цялостен стратегически
преглед на сектора и анализ на функциите,
задачите и структурите на всички институции и
ведомства в неговите рамки.
Реформата в МВР следва да се проведе и в посока
увеличаване на гражданския контрол,
на
въвеждане на ясни принципи при кадрова политика,
на интегриране на службите, които са ангажирани с
борбата с тежката и организираната престъпност.
Незабавно приемане на закони за Национална
разузнавателна служба (НРС) и Национална служба
за охрана (НСО).
Цялостно регламентиране на използването на
специалните
разузнавателни
средства
нов
специален закон. Засилване на гражданския и
парламентарен контрол върху дейността на
специалните служби и използването на специални
разузнавателни средства (СРС) при набирането на
следствени материали и доказателства.

Здравеопазване, образование и социална сфера
Благоденстващата нация е здравата нация. Тъй дълго
отлаганата реформа в здравната сфера трябва да бъде
основана на прагматичност и ефективност вместо
търсенето на краткосрочни популистки решения. Целта
на държавната политика в здравеопазването е да даде
максимално добра възможност на всеки гражданин да се
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възползва
от
медицината.

съществуващите

достижения

на

Създаването на ефективна образователна система е
необходимата инвестиция за развитието на България в
перспектива. Шансът за успех и благоденствие на всеки
гражданин пряко зависи от качеството на образованието,
до което има достъп. Стремежът към изграждане на
икономика,
основана
на
знанието,
изисква
превръщането на българската образователна система в
гаранция за добрата базисна квалификация и
конкурентоспособност на всеки български ученик и
студент. В противен случай държавата ни ще остане в
страни от глобалните икономически и социални процеси,
а българските граждани ще продължат да предлагат
“мускули” на един отворен европейски пазар, в който се
търсят “мозъци”. Необходима е специална национална
програма за инвестиция в развитието на надарени и
талантливи деца
Отношението към хората с увреждания, възрастните и
децата, лишени от родителски грижи, е критерий за
зрелостта и развитието на едно общество. Държавата и
обществото са отговорни за онези негови членове, които
не могат да справят сами. Те трябва да осигурят
помощта и подкрепата за достойното съществуване на
тези граждани.
В посочени сфери ние от ПП БНД смятаме, че спешно са
нужни следните конкретни стъпки:
√ Възстановяване на договорното начало между
съсловните организации в здравеопазването и
държавните институции като по този начин се
възстанови практиката всички решения да се
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√
√

√

√

√

вземат
след
преговори
между
НЗОК
и
представителите
на
българските
лекари,
зъболекари, медицински сестри и здравни
специалисти.
Разработване и приемане на национални програми
за превенция на обществено значими заболявания.
Въвеждане на регламентираното доплащане в
българската здравна система със защита на
социално слабите като крачка в посока на
намаляване на монопола на НЗОК и активизиране
на доброволните здравноосигурителни фондове.
Преструктуриране и оптимизиране на системата по
пазарни принципи за сметка на досегашните
централизирано-административни
механизми
освобождаване на приватизацията на лечебни
заведения при запазване на публична собственост
върху
болничната
инфраструктура
и
концесиониране на дейността им.
Въвеждане на реална ваучерна система в
българското образование, при която единният
стандарт за финансиране включва всички разходи
за образованието на учениците и се превежда на
училището, в което учат, независимо от това дали
училището е държавно или частно.
Разработване и въвеждане на система на външно
оценяване на постиженията на учениците и
обвързване на резултатите с финансирането за
отделните училища. Комбиниране на тази стъпка с
повишаване на автономията за училищата по
отношение на разходването на техния бюджет,
избор на учебници, определяне съдържанието на
отделните курсове /предмети/ и управление и
заплащане на персонала.
започване на процес по преместване на домовете
за деца с увреждания и специални нужди в нови
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комплекси в близост до големите градове или в
самите тях. Съчетаване на тази стъпка с
изграждане на дневни центрове и законодателни
промени за повишаване на отпусканите средства за
родителите или осиновителите, отглеждащи деца с
увреждания, както и признаване на времето за това
отглеждане за трудов стаж. Въвеждане на нови подобри условия за хората в неравностойно
положение, задоволяващи в по-голяма степен
техните нужди.
Регионална политика и административно
обслужване
През последните години различията в регионите на
страната все повече се задълбочават. Трудовата
миграция към по-големите градове и емиграцията,
намаляването и застаряването на населението доведоха
до обезлюдяването на цели региони. В същото време
основна цел на обединена Европа е да развива
регионите и да провежда политика за тяхното
сближаване.
От една страна недостатъчният капацитет на местната
администрация на много места в страната създава
перфектната среда за разцвет на посредствеността и
възход на корупцията, явления особено пагубни за
развитието на малките населени места. От друга страна
– правата на българските граждани като потребители на
публични услуги много често се нарушават драстично,
независимо дали се предлагат от частни лица и
компании или от държавни и общински служители и
администрации.
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Ние от ПП БНД считаме, че трябва да се гарантира
правото на всеки гражданин да живее, работи и
отглежда децата си в родното си населено място.
Основен приоритет на ПП Българска ново демокрация е
именно политиката за развитие на регионите. Активен
участник в тази политика са самите граждани и наша
главна задача ще бъде мотивирането на гражданските
организации по места за съвместни действия.
Предлагаме следните необходими стъпки за засилване
на активността на гражданското общество, местното
самоуправление и намаляване на държавната намеса в
живота на гражданите, което ще даде тласък и за
развитието на регионите:
√ Създаване на местни граждански консултативни
съвети с цел изграждане на работещи модели за
участие на местните общности при взимането на
решения за развитие на общините и регионите;
√ Създаване и прилагане на модели за повишаване
на активността на местните власти.
√ Развиване на капацитета на администрацията в
услуга на гражданите по места във всеки един
регион на страната. Строго и последователно
прилагане на Закона за държавния служител, както
и ревизия и подобряване на Закона за
обществените
поръчки
в
частта,
засягаща
свързаните лица и конфликта на интереси.
√ Извеждане
на
защитата
на
правата
на
потребителите в основен приоритет чрез засилване
на ролята на Комисията за защита на
конкуренцията (КЗК), Комисията за защита на
потребителите и всички регулаторни и контролни
органи, свързани с тази дейност.
√ Подпомагане и контрол на дейността на КЗК с оглед
на оказване на натиск върху ширещото се
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картелиране на частни корпоративни интереси в
почти всички сфери на икономическия живот,
бъркащо дълбоко в джоба на обикновения
потребител. Строго прилагане на антимонополно
законодателство
по
отношение
на
концесионирането и защитата на конкуренцията.
Политическа партия Българска нова демокрация е
твърдо решена да осъществи предложените цели и
действия в най-кратко мандата време. Ние сме екип,
който е доказал, че умее да преследва и осъществява не
само набелязаното в краткосрочен план, но да
формулираме и работим за осъществяване и на
дългосрочни, национално значими проекти.
Предлагаме на нашите членове, симпатизанти и на
всички български граждани заедно да дефинираме и да
осъществим една нова национална кауза на България.
Последвайте ни!
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