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„Любовта към Отечеството превъзхожда

всички световни добрини”
/ Г.С. Раковски /

"Национално движение за спасение на

Отечеството /НДСО/" е демократична и патриотична

политическа партия на всички родолюбиви български граждани

Тя участва пряко в политическия живот на страната и защитава

интересите на трудещите се. Бори се за социално-справедливо

разпределение на националния вътрешен продукт чрез ефективно

използване на регулативните функции на държавата. Всеки човек трябва да

има своя шанс да живее достойно чрез своя труд. Ние сме за подобряване

условията на труд, за свободата на труда без всякакви ограничения. Ние

сме за труд от високо качество, висока производителност и високо научно-

техническо равнище.

Ние не приемаме продължаването на сегашното развитие на страната.

Промяната, която предлагаме е смяна на неолибералния модел със со-

циалната алтернатива:

– всеобщо и качествено образование за всички;

– достъпно за всеки качествено здравеопазване;

– равнища на доходи, осигуряващи достоен начин на живот.

Тази програма е възможна само въз основа на ясни ценности, основни

идеи и политика, които са във взаимна връзка:

- свобода - възможност всеки сам да определя живота си;

- справедливост - еднакво достойнство за всеки човек;

- солидарност - взаимна обвързаност и взаимопомощ;

- равенство - равни шансове за достоен живот;

- мир - условие и гарант за достоен живот;
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- труд - основно право и фактор за обществена реализация;

- хуманизъм - ценностите, подчинени на интересите на човека;

- хармония между човека и природата.

Нашата стратегическа цел е изграждане на силна социална европейска
държава със стабилен,дългосрочен и научно-обоснован модел за
управление. Това е социална държава на активните, инициативните,
предприемчивите и образованите, които могат да създадат условия за
намаляване на бедността и неравенството, за преодоляване на
поляризацията, за успешна модернизация в условия на стабилност и
сигурност.

Реализацията на стратегическата цел на ПП „НДСО” налага
непосредствено решаване на две основни задачи:
- преустановяване на разпада на държавността и отстраняване на
предпоставките за прерастване на икономическата криза в национална
катастрофа;
- възстановяване на социално-икономическото равновесие отпреди 1990г за
основната част от населението.

С изключително трудната реализация на тази цел се стремим да
възстановим най-добрите достижения от историческото ни развитие,
преодоляване на изоставането и в дългосрочен план – догонване на най-
развитите държави в света. Целта е много амбициозна и за нейната
реализация се изисква обединяване усилията на цялото общество.

За нейното осъществяване ПП „НДСО” ще търси взаимодействие и
коалиране с други политически партии, движения и неправителствени
патриотични организации, отстояващи българските национални интереси.

РЕАЛНИЯТ ПРОЕКТ, КОЙТО ТРЪГВАМЕ ДА РЕАЛИЗИРАМЕ И ТЪРСИМ

СЪМИШЛЕНИЦИ Е:

- реализиране на идеята за общонационално обсъждане и приемане

на БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ДОКТРИНА, ОТ КОЯТО да произтичат

другите стратегически документи, съответстващи на националните

интереси и определяща съответните приоритети;

- създаване на условия за действително реализиране на

републиканско-демократичните ценности и принципи в българския

обществено-политически живот;

- предлагане на следващите парламентарни избори на

НАЦИОНАЛНА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ЛИСТА, отчитаща не партийната



4

принадлежност и преданост, а качествата и способностите на

кандидатите, необходими на обществото и държавата, и съзнателно

поставени в тяхна услуга;

- запазване на възможностите и правото за постоянен контрол,

както и възможността за предсрочно прекратяване на мандата и

отзоваване на народни представители, съветници, министри, кметове,

съдебни наместници, магистрати и др., които не оправдават доверието на

своите избиратели.

Нашето общество може да бъде обединено около общочовешките

ценности, демократични традиции, историческо наследство, единно

възприемане на достиженията на национално-освободителните и

революционните борби на нашия народ, с отчитане приноса на

съвременната цивилизация и на други страни и народи.

България има огромен ресурс за това чрез своите обединяващи

ценности, традиции и памет – „Съединението прави силата” !!!

Пропагандирането, разпространяването и реализирането на

политическите идеи трябва да става в условията на реална демокрация,

плурализъм и в резултат от законни избори.

Необходимо е съхраняване на националното съзнание, култура и

традиции, недопускане на шовинизъм, национално високомерие и

ксенофобия.

Необходимо е национално обединяване, независимо от

принадлежността към различни социални слоеве, образователен,

имуществен и религиозен статус. Това може да се постигне чрез:

- концентриране на усилията за постигане на реален граждански и

политически диалог;

- обединяване около конституционализма, парламентарните

традиции и представителство на широките слоеве от гражданското

общество.
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1. ПОСТИГАНЕ НА ДИНАМИЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ

РАСТЕЖ ЧРЕЗ МАКРОИКОНОМИЧЕСКА И ФИНАНСОВА

СТАБИЛНОСТ

Решаващо условие в стратегическата ни алтернатива за страната ще

бъде да превърнем Р. България, като желано място за живот на днешните и

бъдещите поколения.

Българският народ има един върховен национален идеал – ЧИСТА И

СВЯТА РЕПУБЛИКА! Ние ще отстояваме държавното устройство на

Р.България, като република с парламентарно управление, като

демократична, правова и социална държава.

При поляризиращото влияние на пазарната икономика у нас се зароди

и формира средна класа, но и трайно се обособи социален слой бедни хора,

както и прослойка с високо равнище на богатство. В основата на бедността

стои разрушителното въздействие на неадекватното управление на

пазарните механизми и недостатъчната активност на държавното

въздействие. Ето защо на преден план излиза необходимостта да осигурим

условия за развитието на общество въз основа на ценностите и принципите

на хуманността и солидарността. Убедени сме, че поддържането на

изпреварващи темпове на икономически растеж и постигането на ускорен

ръст на доходите са възможни само, ако силните пазарни стимули и

финансовата стабилност бъдат съчетани с нова политика на стратегическо

прогнозиране, програмиране и индикативно планиране на държавно

равнище. Конкретен израз на програмирането на икономиката следва да

станат ясно дефинирани индустриална и експортна политика. Чрез тях да

се осигури генерирането на високи нива на добавена стойност в индустри-

алния сектор, в преработващата промишленост и в производството на

електроенергия от традиционни и възобновяеми енергийни източници, в

сектора на услугите, в сферите на информационните технологии,
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туризма, селското стопанство и др.

Водещ елемент в икономическата политика следва да бъде

цялостната модернизация на икономиката, главно чрез нова степен на

енергийна конкурентноспособност и адекватна иновационна политика.

Неделима част от стратегията за изпреварващи темпове и

модернизация следва да бъдат повишаване квалификацията на работната

сила, осъвременяване на стимулите за производителен труд и разширяване

на възможностите за гъвкаво пренасочване на трудовите ресурси.

2. ПОВИШАВАНЕ НА ДОХОДИТЕ И ГАРАНТИРАНЕ НА

СПЕСТЯВАНИЯТА ЧРЕЗ СТАБИЛЕН ЛЕВ И ЗАПАЗВАНЕ

ВИСОКАТА ЛИКВИДНОСТ НА БАНКИТЕ

Основното съотношение между труда и капитала се характеризира

със силно занижен дял на работната заплата в стойността на крайния

продукт, далеч под средния за европейските страни. Същевременно е

необходимо да се отчете, че производителността на труда в страната също

изостава в сравнение със средноевропейската.

Работната заплата сега възлиза на една пета част от

средноевропейската, а производителността на труда – приблизително на

една трета част от средноевропейското равнище.

Тези диспропорции означават, че хората на работна заплата в

България трябва да се справят с ценови равнища, които са приблизително

50% от средноевропейските, при разход на труд, възлизащ на не повече от

20% от средните за Европа. Тези данни ясно говорят, че заплащането на

труда у нас е силно подценено. Това е видно и от дела, който се пада на

разходите за труд в БВП – у нас той е едва 30%, докато средно-

европейското ниво е приблизително 45%.

Това изоставане следва да се преодолява чрез ускорено покачване на

реалното заплащане на труда и едновременно с това - чрез инвестиране на
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капитали в квалификацията на работната сила и във високо-технологични

производствени мощности и методи. Изоставането на работната заплата

видимо трудно ще бъде преодоляно в следващите 10-15 години. Това обаче

не сваля отговорността да бъдат търсени нови по-ефективни начини за

изпреварващо нарастване на доходите на трудещите се и сближаване на

жизненото им равнище с това на останалите страни-членки на ЕС.

Необходимо е законово да се уреди социалната функция на минималната

работна заплата, като се прекрати административният начин за нейното

определяне. В съответствие с международните норми, размерът на

минималната работна заплата трябва да зависи от обективни критерии,

като издръжката на живота, състоянието на пазара на труда и

конкурентната способност на икономиката. Социалните партньори трябва

да бъдат включени в процеса за определяне на минималната работна

заплата.

Правото на справедливо възнаграждение трябва да бъде признато

по законодателен път чрез ратифициране на пълен обхват на водещите

международни документи в тази сфера – конвенциите на

Международната организация на труда и ревизираната Европейска

социална харта.

Необходимо е да се въведе по-гъвкав механизъм за определяне на

работната заплата в бюджетния сектор, осигуряващ реалното й нарастване

и представляващ реален стимул за служителите. По този начин ще се

гарантира изпреварващо нарастване на работната заплата в бюджетната

сфера и като резултиращ ефект – повишаване на съпротивителната

способност на държавата срещу корупцията.
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3. ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВЕНИ ЗДРАВНИ УСЛУГИ ЗА

ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ДОХОДИТЕ И

ВЪЭМОЖНОСТИТЕ ИМ

В последните години, в системата на здравеопазването настъпиха

съществени промени. Изменен беше принципът на финансиране на

медицинската дейност, въведоха се нови форми и механизми на финансов

контрол на дейностите за предоставяне на здравни услуги. Вече са в сила

закони, които дават възможност за осъвременяване на формите на

собственост на здравните заведения. Извършени са практически всички

процедури по хармонизиране на българското законодателство с правото в

Европейския съюз. Но основен проблем на здравеопазването, както у нас

така и в световен мащаб е разминаването между ограничените ресурси и

ускорено нарастващите разходи, което се дължи на демографските

промени, на нова по-скъпа медицинска апаратура и методи за лечение. При

това практически беше разрушена старата система на здравеопазване.

Утвърди се монополът с всички негативни последици: силно ограничен

достъп на хората до здравни услуги, особено от по-отдалечените райони,

принизена профилактика и наблюдение върху здравния статус на

населението, завишени цени на лекарствата. Същевременно, хуманизмът

изисква да се гарантира сигурен достъп на всеки български гражданин до

качествена здравна помощ и този императив е безалтернативен!

В изпълнението на тази политика ще насочим усилията си за:

- бюджетиране, осигуряващо ново качество и достъпност до

здравните услуги чрез национална здравна карта, осигуряваща

своевременна и качествена помощ, независимо от местоживеене и

социален статус;

- осигуряване на качество и ефективност на спешната и

извънболничната медицинска помощ чрез преструктуриране на

индивидуалните и груповите практики на общопрактикуващите
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медицински специалисти;

- ефективни профилактични и рехабилитационни дейности с акцент

върху социално-значимите заболявания и особена грижа за здравето на

бременните, новородените, децата и възрастните;

- внедряване на подхода "здраве във всички политики" със

засилваща се роля на отделните министерства за опазване здравето на

нацията, подобряване условията на труд и ограничаване отрицателното

въздействие на околната среда;

- осигуряване на необходимите средства за адекватно заплащане на

реално извършена медицинска дейност във всички сектори на

здравеопазването, за финансиране на болниците по реално доказани

разходи;

- неотложно въвеждане на интегрирана информационна система за

електронен обмен на данни в системата на здравеопазването.

4. ОБРАЗОВАНИЕ, ОРИЕНТИРАНО КЪМ ПРОБЛЕМИТЕ НА

БЪДЕЩЕТО. РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ

И РЕАЛИЗАЦИЯ

Качеството на човешкия капитал, шансовете за реализация в един

свят на знанието и технологиите зависят изключително от

модернизирането на българското образование. Това е от съдбоносно

значение за бъдещето на нацията. Наш върховен приоритет в тази сфера

е - подготовката на младото поколение, на всеки български гражданин да

бъде конкурентноспособна в променящия се свят, в обединена Европа.

Инвестициите в образованието на всяко дете, от най-ранна възраст,

са предпоставка и условие за неговото личностно, индивидуално развитие, а

от друга страна създават условия за равен достъп до качествено

образование за всички деца. Затова ние ще отстояваме задължителното
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училищно образование до 16-годишна възраст и първа степен на гимна-

зиално образование, но не по-късно от навършване на 18 години.

Правото на образование, професионално обучение и продължаването

на образованието през целия живот са наши основни принципи. Те форми-

рат шансовете за бъдещето на всеки гражданин. Те са необходим елемент

за социално-справедливо и икономически успешно общество.

Българският образователен модел изисква добро ниво на владеене на

българския език, развитие на езикови умения, солидна математическа

подготовка и ориентири в осмисляне на цивилизационните процеси,

използване на новите информационни и комуникационни технологии в

училище. Държавата трябва да създаде необходимите законови условия за

насърчаване на бизнеса и работодателите да инвестират в образованието, в

повишаване квалификацията на персонала.

Важно за образованието е целодневното училище. То създава

възможности за по-добро участие на родителите в професионалната им

дейност и обществения живот. Общообразователните училища са

ориентирани към идеала за лична отговорност и самоорганизиране.

Съвременната икономика на знанието поставя изисквания за

нарастващ брой добре обучени висшисти. Успешно завършеното висше

образование подобрява шансовете за индивидуална свобода и подобрява

условията за благополучие в обществото. Университетите трябва да

получат нова перспектива за превръщането им в центрове на знанието, на

изследователската дейност и на науката.

България трябва да има своята цялостна стратегия за повишаване

конкурентноспособността на работната сила, осигурена чрез адекватни

план за действие, конкретни цели, срокове и отговорни институции.
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5. БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА ДА СТАНЕ ПРИОРИТЕТ В

ПОЛИТИКАТА НА ДЪРЖАВАТА. КУЛТУРНИЯТ ПРОДУКТ ДА

ДОСТИГНЕ ДО ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В НАЙ-МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ

МЕСТА

В съвременния глобализиращ се свят културата е изразител на

националната идентичност, разбирана като единство на материално и

нематериално културно наследство и съвременно художествено творчество.

Като носител на националния дух, нравственост и традиции тя е и

средство за диалог между народите и държавите. Устойчивото развитие на

културата е гаранция за формирането на ценностната система на личността

и показател за постигане на по-високо качество на живота.

Културата е инструмент за постигане на единение на нацията, а

културното многообразие и международния диалог възприемаме, като

предизвикателство към глобалния свят, основан на мира, взаимното

разбирателство и защитаването на общи ценности, като стимул за

реализация и за защита правата на човека, и опазване на езиковото

богатство.

Ние намираме в културното наследство ресурс за изграждане и

провеждане на политика на промяна не само на културните процеси, но и

на обществото като цяло на съвременно ниво.

Съвременната културна политика по дефиниция следва да е носител

на постоянна нагласа за диалог и взаимно обогатяване, за осмисляне и

развитие на културните пластове и опори, крепящи крехките устои на

цивилизованото живеене и общуване в света на XXI век.

Ще работим за реализирането на културата като творчески двигател за

растеж и заетост. Ще съдействаме за създаване на цялостен социален и

културен проект, в който културният сектор ще се развива динамично, като

част от икономическите и социалните процеси, насърчавани от държавата.

Ние сме за провеждане на политика за формиране на високи естетичес-
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ки критерии и вкус към непрекъснато повишаване качеството на изявите в

сферата на културата.

Ние считаме, че творците с предприемачески дух и развиващите се

форми на културната индустрия са уникален източник на инвестиции за

бъдещето.

Част от националната култура са съвременните медии. Всички

български граждани трябва да имат достъп до качествени и разнообразни

медийни послания.

6. УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА

МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО ЗЕМЕДЕЛИЕ ЧРЕЗ ЗАЩИТА

ДОХОДИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И

РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ

РАЙОНИ

Ще гарантираме стабилно развитие на селското стопанство, като част

от промените по посока на стратегията за човешко развитие.

Основните ни политики в областта на земеделието ща бъдат:

- устойчиво земеделие, което означава, че секторът трябва да отговори

на търсенето и изискванията на обществото за поддържане на

благосъстоянието на селските райони;

- гарантиране безопасността на храните и на тяхното качество;

- инвестиране в знание и иновации;

- подобряване на агро-бизнес климата чрез оптимизиране на

регулациите в сектора;

- реална равнопоставеност между частната, държавната и

обществената земеделска и горска собственост.

Българската земя се нуждае от особена грижа и закрила преди всичко,

като основа за съществуване и благоденствие на българския народ. Тя е

носителка на неповторима красота, опора на природосъобразната
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стопанска дейност, извор е на национална гордост и самочувствие.

Ще укрепим и разширим законовата защита срещу посегателствата

върху земята, ще наложим строгото им спазване на практика.

Устойчивото управление, рационалното и пълноценното използване

на повърхностните, подземните, минералните и геотермалните води на

територията на Р. България ще бъде наша първостепенна задача.

Грижата за съхраняването и развитието на горите на Р.България, и

запазване на биологичното разнообразие в страната ще бъде наш

приоритет.

Българските земеделци трябва да разчитат и да имат свой

представител, и защитник в лицето на съществуващите политически сили.

7. ГАРАНТИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМОСТТА, НАЦИОНАЛНАТА

ЦЯЛОСТ И НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ. ЗАЩИТА НА

ОСНОВНИТЕ ПРАВА И СВОБОДИ НА БЪЛГАРСКИТЕ

ГРАЖДАНИ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА

Приоритетна задача за страната трябва да бъде формирането на

система за вътрешна сигурност и обществен ред, която да гарантира

спазването на личните права на гражданите, като същевременно се

вписва в международната система за сигурност.

Ние сме за ефективно функциониращи структури и правила,

способни да упражняват реален контрол за опазване правата на

гражданите и законосъобразното функциониране на системите за сигур-

ност.

Българските въоръжени сили следва да притежават необходимите

оперативни способности за изпълнение на своите мисии.

Провежданата отбранителна политика следва да гарантира

суверенитета и независимостта на страната, и защитата на

териториалната й цялост.
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Решаващ фактор за гарантирано прилагане на върховенството

на закона остава съдебната система. Днес законността е подложена

на най-голяма заплаха от корупцията, поразяваща основни структури

на политическата система и сфери на обществения живот. Застрашени

са основни функции на държавата, тя се оказа недостатъчно способна да

осигури достойнството и правата на личността, да създаде условия за

свободно развитие на човека и гражданското общество.

Решени сме да положим адекватни усилия за гарантиране действи-

телна независимост на съдебната власт и подчинеността й само на

закона, като по този начин тя стане по-прозрачна и отговорна,

осигурявайки равен достъп до ефективно правосъдие за всеки български

гражданин.

Най-сериозна заплаха за демократичните норми и практика

безспорно е осезаемото влияние на организираната престъпност. Ние сме

решени на първо място да ограничим икономическата база на

организираната престъпност и да пресечем възможностите й за

въздействие върху държавни служители и магистрати.

България трябва последователно да утвърждава авторитета си на

отговорен и ангажиран член на международната общност със   свой

съществен принос за стабилността, сигурността и сътрудничеството в

Югоизточна Европа и в Черноморския регион.
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