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Политическа платформа 

Политическата платформа на ПП ”НДСО” е нашият призив за 

обединение на всички патриотични сили с цел : 

1) Разработване и приемане на национална доктрина за устойчиво
развитие на Р.България и пълноценното й интегриране в Европейския
съюз.

2) Научно обосновано управление и налагане на регулативните функции
на държавата за социално справедливо разпределение на БВП.

3) Премахване на частните монополи и осигуряване на граждански
контрол върху държавните монополи.

4) Структурно-определящите подсистеми на националната сигурност да
са под държавно управление.

5) Гарантиране конституционните права на труд, безплатно
здравеопазване и образование.

6) Достигане на европейски жизнен стандарт – достойно заплащане и
пенсионно осигуряване.

7) Спиране на упадъка и преминаване  към устойчиво възраждане на
материалното и духовното развитие на Р.България.

8) Ревизия на приватизационните сделки и отнемане в полза на
държавата на незаконно придобитото имущество.

9) Развитие на науката, съвременната енергетика и
високотехнологичните производства.

10) Развитие на екологично, интегрирано селско стопанство и
конкурентно способен туризъм. 

11) Категорично противопоставяне на опитите за етническо и
религиозно противопоставяне на гражданите на Р.България. 

12) Осигуряване на пълни гаранции от ЕС и НАТО за националната
сигурност на Р.България. 

13) Възстановяване и конституционно утвърждаване на
референдумите, като основна демократична форма за участие на 
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народа(гражданското общество) в управлението на държавата при 
решаване на жизненоважни въпроси. 

14) Постепенно освобождаване на страната от финансовата
зависимост на Международния  валутен фонд, Световната банка и др. 

15) Предприемане на решителни мерки от законодателната и
изпълнителната власт с цел пресичане на различните аморални 
тенденции(престъпност, наркомания, порнография, проституция, 
нерегламентирани от държавата хазартни игри и др.). 

       Убедени сме, че Политическата ни платформа ще достигне до ума и 

сърцата на по-голямата част от българските граждани и че ще бъде добра 

база за така необходимото единение на българския народ ! 

05.04.2011г  Председател на ПП „НДСО”

 гр.София         /проф., д.т.н. Т.Рашев/ 


