ПРЕДИЗБОРНА ПЛАТФОРМА
ПК ТРАКИЯ

Кризата в икономиката е сигурен индикатор за водената политика,
доколкото политиката е инструмент за развитие на икономиката. Всеки
непредубеден наблюдател е забелязал, че вътрешната политика на
управляващото мнозинство бе подчинена на външната. И понеже външната
ни политика се пишеше извън България, то и коефициентът пред много от
взетите правителствени решения не беше националният интерес.
В резултат с всеки изминал ден държавата ставаше все по-малко
хуманна – висока смъртност, ниска раждаемост, висока безработица, ниско
заплащане, висока престъпност и корупция, ниска ефективност на
правораздаването.
Кризата назря с това, че законодателната власт не произвеждаше
нужните за обществото закони в интерес на същото, както и че
изпълнителната със своите решения и структури не ги прилагаше в тази
посока и с тази сила, съобразно нуждите и заявените предизборни
обещания.
Разделението на работещи и безработни стана синоним на богати и
бедни, на здрави и болни, на образовани и неуки, до момента когато и за
работещите стана невъзможно да плащат битовите си сметки и да подържат
елементарен жизнен стандарт. Кризата стана катастрофа, народът излезе
на улицата, правителството абдикира и стана част от кризата.
Игнорирането на законодателната и съдебни власти, абсолютизирането
на изпълнителната, където за всички беше ясно, че решенията се вземат от
премиера и тесен кръг около него, навеждаха на мисълта, че в страната
течеше тиха пълзяща подмяна на залегналите в Конституцията принципи на
демократичното общество за разделение и независимост на властите,
върховенство на закона и граждански контрол.
Преди да променим Конституцията, нека да я прочетем и приложим в
практиката заложените в нея норми.
Бъдещата политика изисква:
 Предсказуема демократична държава, която се ръководи от
националните си интереси и води балансирана външна
политика.
 Икономически активна държава на базата на равнопоставеност
на собствеността – държавна, общинска, кооперативна и
частна
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Социално ангажирана държава, която да поставя човека в
центъра и да скъса с неолиберализма и абсолютизираната роля
на пазара.

ВЪНШНА ПОЛИТИКА И НАЦИОНАЛНО САМОСЪЗНАНИЕ
Наред с проблемите, които обществото трябва да реши след
проваленото еправление на ГЕРБ, ПК Тракия на тези избори ще отстоява
приоритетите, обединяващи тракийци като част от българския народ. Те са
в основата и на най-старата българска обществена организация – Съюза на
Тракийските Дружества в България – създадена преди 117 години с
активното участие на националния ни герой Капитан Петко войвода.
Днес когато страната ни е пълноправен член на ЕС и активно участва в
интеграционните процеси на Балканите и в Европа, ПК Тракия (СТДБ) ще
изисква от държавата:
 На Балканите България да следва последователна политика на
мир, добросъседство и сътрудничество със своите съседи. Да
подкрепя, по степен на готовност, тяхното влизане в ЕС, но
успоредно с това в двустранните отношения с Турция да
защитава
националните
интереси
за
отстояване
на
историческата истина и за защита на имуществените права на
бежанците от ИзточнаТракия и Мала Азия.
 Да продължи политиката на интеграция между отделните
религиозни и етнически групи с оглед пълноценното им
включване в обществено-политическия живот на страната. Да
се противопоставя на всички опити за обособяване на отделни
групи български граждани в районите със смесено население.
 Да се обяви категорично срещу използването на обидното
прозвище „помаци” и опитите българите, изповядващи исляма,
да бъдат обособявани като изкуствено създадена етническа
група на територията на Република България. Ние призоваваме
да престанат манипулациите с ислямизираните българи, които
са подложени на непрестанен натиск от страна на задгранични
и местни емисари с цел тяхното турцизиране и изкуственото им
превръщане в т.н. „помашки етнос“.
 В условията на глобализиращия се свят да работи за укрепване
позициите, ролята и мястото на славянството и православното
християнство, като значими фактори за съхраняване на
българската национална идентичност.
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ИКОНОМИКА, ЕКОЛОГИЯ И ФИНАНСИ
Наложеният отвън неолиберален модел на саморегулиращ се, свободен
пазар, при абсолютизиране на частната собственост, показа, че е
антихуманен, деградира ценностната система и деформира обществото.
Пазарът е необходим, но той трябва да подлежи на контрол; частната
собственост съществува, но равнопоставено с държавната, общинската и
кооперативната. Държавата трябва да активизира своята роля на
собственик, стопанин, инвеститор и регулатор.
Догонващото развитие изисква реиндустриализация в сектори с висока
добавена стойност и висок експортен потенциал. Промените трябва да
включват:
 Незабавно разплащане на дължимите от държавата средства по
обществени поръчки и възстановяване на дължимото ДДС.
Изготвяне на комплекс от мерки за реанимиране на малкия и
среден бизнес, както и подкрепа на кооперативната форма на
сдружаване.
 Гарантиране на държавния интерес чрез ревизия на действащите
концесионни договори за откриване и експлоатация на природни
богатства в недрата, на територията и прилежащата част от Черно
море. Използване потенциала на минералните и геотермални води,
като основен фактор за целогодишен здравен и лечебен туризъм.
Всичко това с грижа към природата и околната среда.
 Ново антимонополно законодателство и ревизия на законите за
държавните регулатори.
 Създаване на Национален Инвестиционен Фонд за финансиране на
конкурсен принцип на инвестиционни проекти по целеви програми.
 Увеличаване капацитета и изискванията към търговските
представителства в чужбина по активиране на търговските
отношения и привличане на инвестиции (с акцент страните от
БРИКС и Черноморския басейн). Активно ползване механизма на
публично-частното партньорство при изграждане на съвместни
предприятия.
 Обявяване на Еврорегион «Тракия», което е в хармония със
стратегията на ЕС – «Европа на регионите». Изграждането му ще
даде възможност за разгръщане на широки интеграционни
стопански, обществени и културни проекти; ще доведе до
развитие и просперитет на всички населени места в него, в това
число и на тези, които не попадат в съвременните държавни
граници на България, но са родните места на хиляди тракийци.
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ИНОВАЦИИ

3

Образованието е ценност и право на всеки гражданин, което трябва да
се изведе като стратегически приоритет на държавата. Инвестициите в
образованието, науката и иновациите имат решаващо значение за
конкурентоспособността на икономиката и за развитието на България.
Само чрез образователни магистрали, позволяващи обучение и
повишаване на квалификацията през целия живот може да се осъществи
задачата за догонващо икономическо развитие на страната. Реформата
изисква:
 Нарастващо финансиране и ефективно разходване на средствата
за
обществено
образование
(начално,
средно,
висше);
професионално образование, обвързано с националните и
регионални приоритети; справедлива оценка на учителския и
преподавателския труд, обвързана с квалификация, натоварване и
опит; дигитализиране на учебниците и внедряване на електронни
образователни платформи.
 Патриотично възпитание чрез включване в учебните планове на
часове, в които децата да се запознават с историята и героите на
Илинденско-Преображенското въстание и тракийското движение.
Включване на часове за практическо обучение за поведение и
оцеляване по време на бедствия, аварии и кризи.
 Възобновяване ролята и развитие на БАН като комплексен център
за научни изследвания. Институционално финансиране и
насърчаване на фундаменталните изследвания, както и развитие
на хуманитарните и обществени науки.
 Стимулиране изграждането на научно-приложни центрове, в които
да се комерсиализират фундаменталните научни постижения.
Учредяване на обществен съвет за високи технологии и
определяне на приоритетни области за развитие със силен
иновационен потенциал и пазарно въздействие. Възстановяване
на Националния Иновационен Фонд за финансиране на конкурсен
принцип на патентозащитими разработки.
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ
Здравето на българите е основен приоритет, от който завиди
запазването и развитието на нацията. Всеки гражданин по Конституция има
неотменимо право на достъпно и качествено медицинско обслужване и
лечение. За да се реализира е нужно:
 Специално внимание към медицинските кадри и към тяхната
квалификация, труд и адекватно заплащане. Въвеждане на
система за стимулиране за работа в труднодостъпни и отдалечени
от областните центрове райони.
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Възстановяване на поликлиничното обслужване чрез стимулиране
на групови медицински практики; създаване на достатъчен брой
мобилни медицински единици за спешна помощ и доболнично
обслужване на граждание, особенно в районите без болници;
въвеждане на електронен здравен паспорт; внедряване на
технологични средства за дистанционна диагностика.
Нормативна забрана ползването на средствата, акумулирани от
здравни вноски, за цели извън здравеопазването. Регулиране на
фармацевтичния пазар и цените на лекарствата, както и редукция
на частта заплащана за лекарства от хронично болните.
ДЕМОГРАФСКА, СОЦИАЛНА И МЛАДЕЖКА ПОЛИТИКИ

Необходимо е да се изпълни със съдържание определението за социална
държава в преамбюла на Конституцията. Център на политиката трябва да
бъде човекът и неговото бъдеще. Необходими са гаранции за сигурност и
стабилност, както и за справедливост при разпределение тежестите от
кризата. Социалната отговорност изисква борбата с бедността и защита на
социално-слабите групи чрез:
 Социализация на малцинствените групи, хората с увреждания и
инвалиди; антиинфлационна политика на индексиране на
минималната работна заплата, какно и регулиране ръста на
цените на монополните доставчици на комунални услуги.
 Преустановяване
покачването
на
пенсионната
възраст;
периодично индексиране на пенсиите и преизчисляване на
старите такива.
 Мерки за стимулиране на раждането и отглеждането на деца;
ускорено изграждане на детски градини.
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