ПОЛИТИЧЕСКА ПРОГРАМА – ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2014
Политическа партия „Движение 21“ е общност на активни граждани, които не приемаме в
сегашния им вид отношенията в политиката, в икономиката, в обществото. Смятаме, че е
настъпило време, в което гражданското общество решително ще поеме отговорността да
определя развитието на България.
Стремим се към свобода, справедливост и солидарност в обществото. Обединяват ни
принципите на демокрацията, върховенство на закона, защита на правата на личността,
нейното достойнство и сигурност. Целим равенство на гражданите пред закона, защита на
труда, неприкосновеност на частната собственост, свободна стопанска инициатива при
защита от нелоялна конкуренция, защита за потребителите, достъпно и качествено
образование, грижа за здравето и стандарта на живот, и опазване на природата и околната
среда.
Основната ни цел е изграждането на справедливо общество.
Общество, в което има свобода в личните, обществените, икономическите отношения, без
да се допуска остро социално разслоение. Общество, в което чрез солидарност между
гражданите се осигурява възможност на всички да живеят и да се развиват пълноценно.
Промяната, която целим, изисква активна политическа позиция от страна на гражданите за
отстояване на интересите си. Това именно ще изпълни демократичното управление на
страната със смисъл.

Ще работим за демократичност и прозрачност на политическата система и на органите
на държавна власт.
Политиката трябва да се провежда от името и в интерес на гражданите, а партиите да не са
фасада, зад която са прикрити механизми за прокарване на корупционно-клиентелистки и
олигархични интереси. Хората в България са силно разочаровани и не вярват на политиците
и на политиката като средство за разрешаване на проблемите ни. Ще работим за това,
излъченото от гражданите представителството и провежданите впоследствие политики да
водят до общественополезни резултати. За да бъдат постигнати тези цели, смятаме за
необходимо:
- премахване на фигурата Велико народно събрание. Изменения и допълнения на
Конституцията да се приемат от Народното събрание с квалифицирано мнозинство;
- намаляване броя на народните представители;
- намаляване размера на субсидиите за политическите партии;
- въвеждане на смесена мажоритарно-пропорционална изборна система;
- машинно и електронно гласуване на избори и референдуми;
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- постоянна, добре обучена и независима изборна администрация;
- облекчаване на изискванията за свикване и провеждане на референдуми;
- ефективно законодателство за предотвратяване конфликтите на интереси и за отнемане
на престъпно придобито имущество;
- електронно правителство, включително въвеждане в личните документи на електронен
подпис за контакт и идентифициране в електронната среда пред държавна и общинска
администрация, компании за комунални услуги, финансови институции и др.;
- укрепване на конкурсното начало за подбор на кадри за администрацията, стриктно
придържане към прозрачни професионални критерии и усвояване на добрите практики от
европейските структури;
- гласуване с квалифицирано мнозинство при избор или освобождаване от Народното
събрание на ръководителите на независимите държавни регулаторни и контролни
институции, определени със закон, на членове на Висшия съдебен съвет, както и при
повторно приемане на върнат от президента на републиката закон.

Стремим се към установяване на справедливост, върховенство на закона и сигурност,
гарантирани от държавните институции. Обявяваме се за:
- нов модел на избор и функциониране на Висшия съдебен съвет, като постоянно
функциониращ орган, който има основен състав, пряко избиран от съдиите и разширен
състав, включващ представители на постоянни комисии на Народното събрание,
Министъра на правосъдието и Главния прокурор, които вземат участие в заседания по
въпроси, касаещи бюджета, щата, съдебната карта, обсъждане на законопроекти и др.;
- изваждане на прокуратурата от съдебната система. Промени в структурата, функциите,
правомощията и статута на прокурорите, който да изключва несменяемост. Избор на
главен прокурор от Народното събрание с квалифицирано мнозинство, с 5-годишен
мандат;
- утвърждаване статута на Съвета по сигурността към Министерския съвет като орган за
координиране на дейностите за защита на националната сигурност;
- преразглеждане на отношенията и хармонизиране на действията на всички институции и
органи в системата за сигурност - за да се постигне оптимално използване на наличните
ресурси и да се избягнат разминаване или дублиране в дейността;
- достигане и поддържане на разходите за отбрана на ниво, позволяващо страната да
разполага с военен ресурс, реално гарантиращ сигурността. Технологично обновяване на
отбранителните способности. Нарастване на капиталовите разходи в отбранителния
бюджет, за да се инвестира в съвременни технологии и да се развива модерна армия.
Пълноценно използване капацитета на националната отбранителна индустрия;
- активен парламентарен контрол върху сектора за сигурност, основан на принципите на
доброто управление, при осигуряване на баланс между публичност и секретност;
- създаване на условия за ефективно изпълнение на дейностите на компетентните
държавни органи по противодействие на престъпността, с оглед адекватно решение на
особено тежките проблеми с битовата престъпност, корупцията, организираната
престъпност, прането на пари, трафика на хора, стоки и капитали;
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- прекратяване на практиките на нерегламентирана и безконтролна намеса на службите са
сигурност в личния живот, в икономическите и в обществените отношения на гражданите;
- предаване на всички необходими и посочени в закона документи на Държавна сигурност
и на разузнавателните служби на Българската народна армия на съответната комисия,
която да завърши своевременно възложените ѝ задачи за разкриване, обявяване на
принадлежност и съхраняване на документите.

Целим да постигнем икономическо развитие, водещо до благоденствие на гражданите,
посредством свободно предприемачество и честна конкуренция. Стремежът ни е да бъде
установена благоприятна среда за самостоятелно и независимо развитие на
индивидуалните инициативи, при високо ниво на обществена отговорност от страна на
предприемачите. Ще работим за:
- облекчаване на условията за започване и развиване на бизнес, намаляване на
административните и регулаторните режими за малките и средните предприятия;
- привличане на индустриални инвеститори чрез програма за преференции, изработена
съвместно от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Министерството на
финансите и Агенцията за чуждестранни инвестиции. Координирано и целенасочено
действие, за да се предложи производствена база за компании и най-вече в сектори като
автомобилостроене, машиностроене и електроника;
- подпомагане сдружаването на малки производители, за да отговорят на изискванията на
големите търговци на местния пазар и в чужбина;
- осигуряване на публичен ресурс за изпълнението на програма за саниране на жилища, за
да се повиши енергийната им ефективност, да се подобри градската среда, да се стимулира
икономиката и повиши заетостта;
- средства от европейските фондове за периода 2014-2020 г., както и бюджетно
финансиране да се насочват към програми за конкурентоспособност и иновации на
малките и средни предприятия, с цел модернизиране на промишлеността, създаване на
работни места и увеличаване на износа;
- развитие на приложните изследвания и внедряването на нови технологии за подобряване
на технологичната наситеност на производството и повишаване на производителността на
труда;
- разпространение на цифрови и зелени технологии;
- актуализиране на образователните програми с оглед увеличаване броя на подготвяните в
професионалните гимназии и във висшите училища специалисти в сферата на
информационните технологии;
- честни конкурси и реален достъп на всички до обществени поръчки. Ограничения за
фирми, регистрирани в офшорни зони, да участват в конкурси за обществени поръчки и
получаване на концесии, в сделки и проекти, свързани с използването на публични
средства, държавно или общинско имущество;
- защита от нелоялна конкуренция, картели и монополи;
- разрешаване на проблемите в банковия сектор и недопускане картелизирането му.
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Ще се стремим към развитие на устойчив, конкурентоспособен и експортно ориентиран
аграрен сектор с висок дял биопроизводство. Тази цел трябва да бъде постигана при
опазване и екологосъобразно използване на природните ресурси – земя и гори. Смятаме
за необходимо:
- преодоляване на асиметрията между растениевъдство и животновъдство чрез активно
стимулиране с европейски и с национални средства на програми на животновъдството,
както и на смесени растениевъдно-животновъдни стопанства;
- възстановяване на производството на зеленчуци, плодове, мед, етерични масла и други
традиционни култури;
- подпомагане чрез данъчни и кредитни облекчения на едноличните стопанства и дребните
фермери (особено в полупланинските и планински региони) за производство на
специфични хранителни продукти (бутикови и традиционни) на биологичното земеделие;
- осигуряване на достъп на малките производители до пазарите на дребно. Стимулиране
на кооперирането;
- развитие на транспортната и на пазарната инфраструктура, включително на система от
стокови борси, тържища и пазари, последните оборудвани с хладилници и съоръжения за
първична обработка на продукцията;
- стимулиране създаването на производствени вериги за преработка предимно на местни
суровини с фокус върху производството на продукти с високо качество и висока добавена
стойност;
- инвестиране в селскостопанско образование и наука;
- децентрализиране работата на Фонд земеделие, като се делегират функции и задачи на
структурите му регионално и на общинско ниво;
- координация и допълване в дейностите между различните Оперативни програми,
кореспондиращи с аграрния сектор и селските райони;
- актуализация на нормативната уредба, регулираща арендата, кооперациите, Земеделска
камара от нов тип, Национален гаранционен фонд, отношенията на унаследяване и
ползване на земята;
- съставяне, финансово осигуряване и обвързване с пътна карта за изпълнение на
подсекторни програми за: напояването и преодоляването на водния дефицит; запазване
и повишаване на почвеното плодородие; устойчиво стопанисване и опазване на горите за
запазване на тяхната икономическа, екологическа и социална стойност; отглеждане на
източници на биоенергия и индустриални култури като соя, памук, коноп, лен, захарно
цвекло и др.; запазване на растителното и животинско биоразнообразие в
полупланинските и планински региони.

Качественото образование и научни изследвания, добре развитата система за
придобиване на професионална квалификация и обучение през целия живот са съществена
предпоставка както за индивидуален просперитет, така и за обществено благосъстояние.
Поради това ще се стремим да наложим:
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- повишаване дела на средствата за образование и наука в държавния бюджет, създаване
на данъчни предпоставки за включване на бизнеса в целевото финансиране на учебните
заведения като част от мерки, насочени към повишаване на конкурентоспособността на
българската икономика;
- целенасочена публична подкрепа чрез проектно финансиране на научни изследвания и
технологии, улесняване на връзките между академичния, университетския, отрасловия и
фирмения сектор на националната наука, насърчаване на предприятията, влагащи средства
в обучение, образование и наука.
- съобразяване на учебни програми, практики, материална база и др. с нуждите на трудовия
пазар, осигуряване на практика на учениците от средните професионални училища в
предприятия;
- подобряване на условията на работа, заплащането и професионалната квалификация на
преподавателите. Промяна на критериите и практиките за подбор на преподавателския
състав. Конкурсите да бъдат оповестявани публично в раздел на сайта на Министерството
на образованието и науката;
- географски и икономически достъпни учебни заведения, като гаранция за интегриране на
хора от групи в неравностойно положение, включително от малцинствата;
- повишаване изискванията за акредитация на университетите чрез внедряване на
международни стандарти;
- хармонично съчетаване в рамките на отделните университети на образователния и
научно-изследователския процес, като главно условие за повишаване качеството на
висшето образование;
- създаване на оптимални условия за работа на студентите чрез гарантиране на високо
равнище на преподаването по всички учебни дисциплини. Ориентация към творческо
сътрудничество между преподаватели и студенти;
- създаване на „открита“ педагогическа стратегия на работа в университетите, която да
допринася за подготовка не просто на добри професионалисти, а и на културни хора, които
утвърждават и съхраняват социалните и моралните ценности на университетската общност;
- висше образование, което да формира активни и творчески личности, способни на
хармонично съчетаване на личните си ценности с потребностите на конкретната общност,
регион или нация, активни граждани, познаващи и защитаващи цялостната система от
демократични норми и ценности.

Достъпът до качествена здравна помощ е достижение на съвременното общество,
съотносимо с основните човешки права. Предлагаме няколко мерки, за да бъде
гарантирано това право за всички граждани:
- осигуряване на условия за задържане в страната на добрите здравни професионалисти,
като се дава приоритет на добрата квалификация и компетентността. При изработването
на кадрови стратегия и дейности да се обхванат едновременно всички етапи на обучение
на всички здравни специалисти. Наред университетското образование е необходимо да се
изгради стройна, интегрирана система на следдимпломни квалификации; специализации;
различни форми на надграждане на професионализма;
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- насърчаване на здравните заведения, работещи за повишаване квалификацията на своя
персонал, като при акредитацията да отчита и научно-образователната дейност, която
болницата сама организира. Обезпечаване на постоянна връзка между научните звена:
университети, колежи, научни институти и реалната необходимост на здравната система;
- осигуряване на възможност пациентите да получат адекватна и компетентна помощ при
най-често срещащите се здравни проблеми, чрез максимално продуктивно географско
разпределение на различните видове здравни заведения. Извършване на оцени какъв вид
здравно заведение е най-необходимо в конкретното населено място според структурата на
населението и патологията. Адекватно разпределяне на високо специализираната,
многопрофилната, извънболничната, спешната и неотложна помощи, рехаблитационната
и санаториалната помощ.
- осигуряване на достъп на всеки гражданин до фармацевтична помощ – моделиране на
законовата уредба според реалните условия в страната, а не според съсловни, лобистки и
други претенции, нямащи за първична цел ефективно здравеопазване;
- формиране на среден квалифициран медицински персонал, който да може да осигури
максимално ефективна здравна помощ на място, за да не се подлага на риск човешкия
живот по битови причини – липса на медицински грамотен персонал в населеното място;
- използване на интегрирани ръководства за терапевтично поведение при всички социално
значими заболявания и за всички групи пациенти. Съгласуван и професионален подход към
една и съща патология, независимо от мястото на обгрижване. Уеднаквяване на нивото на
здравна грижа, за премахване риска от некачествена медицинска помощ, поради малкия
размер на населеното място;
- едновременно развитие на ключовите здравни дейности – извънболнична, болнична,
спешна и неотложна помощ. Осигуряване на ефективното им съвместно функциониране,
както и преодоляване на териториалните различия в ефективността на лечение.
- максимално използване на технологичните постижения при обгрижване на пациентите –
създаване и внедряване на електронни здравни грижи. Определяне на набор от дейности
и процедури, които могат да бъдат изпълнени качествено и дистанционно. Електронното
здравеопазване за улесняване както ползвателите на системата – пациентите, така и
изпълнителите – здравните специалисти;
- подобряване събираемостта на здравните осигуровки, като фокусът е върху лицата, чието
осигуряване е поето изцяло от държавните структури. Подобряване на финансовото
обезпечаване, със стремеж за постигане на максимален резултат при сегашните условия,
със сегашния ресурс;
- преоценка и ревизия на използването на съществуващите ресурси – по пера и по
процедури. Оптимизиране на процедурите по „пътя на пациента” – клинични пътеки,
реимбурсиране на лекарствени средства, програми за профилактика, които да доведат до
рационално използване на съществуващия ресурс с оптимална ефективност. Внимателно
преразглеждане на системата на реимбурсиране, за постигане на по-добър баланс между
групите лекарства към ефективно лечение. Същото важи и за клиничните пътеки, тръжните
процедури и други допълнителни медицински дейности;
- търсене на допълнителни ресурси, извън здравните осигуровки, за допълнително
инвестиционно обезпечаване, данъчни облекчения за работодатели, полагащи усилия за
здравно обезпечаване на служителите си;
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- здравна профилактика и обгрижване на специфични групи – деца, подрастващи,
бременни и майки, трудоустроени и социално слаби. Намиране на интегриран подход и
програма за реформи за постигане на тази цел, съвместно с други социални сфери:
образование, социална политика, спорт и физическо развитие.

Виждаме бъдещето на страната ни като част от общото европейско пространство на мир,
стабилност и благоденствие.
Членството в ЕС трябва да се превърне в оползотворена възможност за ускоряване на
икономическото развитие на страната ни чрез достъпа до общия пазар, до европейските
средства за сближаване, увеличаване на конкурентоспособността, за растеж и др. Ще
работим България да допринася за по-нататъшната демократизация на европейските
институции. Ще се застъпваме за по-всеобхватна интеграция на държавите-членки в
политическата, бюджетната, икономическата и социалната области. Също така вярваме, че
процесът на разширяване стимулира провеждането на реформи в държавите и разширява
зоната на стабилност, мир, демокрация и просперитет на ЕС. Ще работим за:
- присъединяване на България към Шенгенското споразумение и постигане на пълна
готовност да бъде поета отговорността за контрола на външните граници на ЕС и за
справяне с натиска на нелегалната емиграция;
- обща енергийна политика на ЕС, подчинена на единна цел: достатъчни доставки на
енергия и достъпни цени при възможно най-слабо замърсяване – чрез ефикасни,
солидарни и амбициозни действия, за да се разнообразят източниците на енергия и
начините за тяхното доставяне;
- европейско подпомагане за създаването на заетост, особено в сектори като зелената
икономика, информационни и комуникационни технологии, креативни индустрии;
- въвеждане на общи социални стандарти за да се преодоляват социалните неравенства,
да се избегне социалният дъмпинг и да се намали броят на „работещите бедни“;
- финансова, бюджетна и данъчна политика, които насърчават инвестиции, преодоляват
регионалните дисбаланси и създават работни места, насочени са към елиминиране на
социалните неравенства и към противодействие на измамите и избягването на данъчното
облагане;
- общи действия на ЕС и на страните членки за борба с организираната престъпност,
корупцията и прането на пари – чрез гарантиране на публичност и прозрачност в
обществените поръчки, бизнес практиките, банковата и финансовата система;
- твърдо установяване на демократичните принципи и на върховенството на закона с
прилагане на категорични санкции при прояви на краен национализъм, антидемократична
пропаганда, дискриминация, ксенофобия и хомофобия;
- откритост, прозрачност и справедливост в процеса на разширяване на ЕС – всички страни
с перспектива за членство следва да се присъединят щом изпълнят условията за това.
- разширяване на регионалното сътрудничество в рамките на Процеса на стабилизиране и
асоцииране – за постигане на помирение, укрепване на стабилността и за подпомагане
интеграцията в ЕС на Западните Балкани.
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Българската външна политика трябва да се основава на националните интереси.
България е значим фактор за утвърждаването на стабилността, добросъседството и
сътрудничеството в Югоизточна Европа и в Черноморския регион. Посредством участието
си в международни организации, членството в Европейския съюз и в Организацията на
Северноатлантическия договор страната ни трябва да съдейства за установяването на мир,
сигурност и устойчиво развитие в глобален мащаб. Ще работим за:
- европейското членство на Черна гора и Македония, вследствие изпълнение на всички
критерии за членство;
- насърчаване на Албания, Босна и Херцеговина и Косово по пътя към европейската
перспектива – при което страните да се придържат към правилата за демокрация, да
решават съществуващите проблеми с ангажимент към европейското бъдеще на страната;
- проевропейския курс на Сърбия за укрепване на демокрацията и на принципа на
правовата държава. България да следи с особено внимание разрешаването на въпросите,
свързани с обучението на роден език за българската общност в Сърбия, възстановяването
на българските войнишки паметници и икономическото възстановяване на районите с
компактно българско население;
- интензивен политически диалог с Турция, както двустранен, така и чрез институциите на
ЕС. За България е важно да има стабилен съсед, който осъществява демократични
реформи. Активното сътрудничество на междудържавно ниво, както и между
организациите на гражданското общество в двете страни е важен фактор за
необратимостта на процеса на демократизацията на Турция и добросъседските й
отношения с България;
- разрешаване на конфликтите в Източна Украйна и в останалата част от ЧерноморскоКавказкия регион при спазване нормите на международното право и запазване на
суверенитета и териториалната цялост на държавите;
- солидарно участие на България в усилията на ЕС и НАТО за предотвратяване на заплахите
за мира и международната сигурност, за борба с тероризма, трансграничната престъпност,
незаконния трафик на хора, оръжие и наркотици.
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