ПРОГРАМА
на
ПП“Обединена социалдемокрация“

ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО, ИЗГРАДЕНО В ДЕМОКРАЦИЯ И
ОСНОВАНО НА СОЛИДАРНОСТ
За нас членовете на ПП“Обединена социалдемокрация“ върховенството на закона е
основен цивилизационен принцип, достижение на общественото развитие. Ние ще
прилагаме този принцип без компромиси, защото той е въплъщение на справедливостта и
равнопоставеността. За нас са еднакво неприемливи както директното нарушаване на
закона, така и неговото заобикаляне или превратно тълкуван. Борбата с престъпността битова, стопанска или организирана, справяне с корупцията по високите етажи на властта,
осигуряване на сигурността на гражданите са наши основни приоритети.
Ние приемаме правото на частна собственост и неговата не накърнимост като
фундамент на всяко демократично общество. Правото на човек да се ползва от плодовете на
своя труд и труда на предците си не може да бъде ограничавано или отнемано на социални
утопии. Границите на управление на това право са Конституцията, законите на страната и
интересите на обществото като цяло. Ние подкрепяме тезата, че правата носят със себе си и
задължения - задължения към обществото, държавата, семейството. В такъв смисъл ние
разглеждаме правото на частна собственост като елемент от обществения, икономическия
и социален договор, който всички граждани на обществото са сключили чрез приемането
на Конституцията. В този аспект разглеждаме и друго фундаментално човешко право –
наследяването.
Модерната
социалдемокрация толерира и подпомага частната инициатива на
гражданите. Ние смятаме, че предприемачите, наред с работещите, са тези които създават
материалните блага в обществото. Ние искаме потенциалът на цялата нация да се реализира
именно чрез българското предприемачество и ще работим за нова стратегическа роля на
държавата в социално-икономическия живот - за повишаване на конкурентоспособността
на българската икономика, за стимули за повишаване на производителността, за откриване
на нови партньори и пазари. Самите ние, като част от гражданското общество, се
ангажираме с активната подкрепа на неправителствения сектор. Финансовата помощ от
страна на държавата, разработването на ясни и прозрачни критерии за кандидатстването по
програмите - национални и европейски, взимането на управленски решения с участие на
всички заинтересовани страни, прозрачността на информацията, прехвърлянето на
регулация на редица дейности към съсловните и браншовите организации са наши
основни ангажименти към гражданското общество в страната.

Политиката принадлежи на гражданите
Българската политическа система е в дълбока криза - криза за политическо
представителство, на легитимните политически и управленски действия, криза на
доверието, криза на избирателната система. Обществото е отчуждено и обезверено от
своята политическа класа. Политиката, бизнесът и в някои случаи престъпността създадоха
олигархични структури които искат да контролират гражданското общество, общественото
мнение, медиите, отделния гражданин. Ние се противопоставяме на това статукво. Ние
искаме:
- да върнем политиката на тези, на които принадлежи - на българските граждани;
- да възвърнем вярата, че заедно можем повече;
- да изпитаме отново силата на думите, с които общуваме и тяхното истинско значение;
- да спечелим отново доверието на обществото в политическото представителство, в
държавността и държавните и общински институции.
Финансова стабилност и развитие на икономиката - наш стратегически приоритет
България извървя дълъг път в създаването и поддържането на финансовата стабилност
в страната. Ние не веднъж сме предлагали алтернативни управленски решения в
макроикономическата сфера. Имали сме самочувствието и увереността на някои от
икономическите действия на управляващите в последните години - преждевременният
опит за въвеждане на еврото, антисоциалните измерения на данъчната система, липсата на
пряка връзка между бюджетния излишък и постоянно-нарастващият дефицит във
вътрешната търговия на страната, декапитализираната публична инфраструктура и др.
Ние сме уверени, че просперитет и възможности за всички са възможни. Ние смятаме,
че икономическият растеж трябва да е динамичен, но и справедлив. Ние искаме българската
икономика да бъде интегрирана в глобалната и българските граждани и българската
държава да спечелят от този процес. Ние ще работим икономиката и преразпределението
от държавата да следват основни закони, въплътили в себе си икономическата логика и
социалната справедливост. Това означава икономическият растеж да подобрява жизнения
статус на всички социални слоеве, а не да е инструмент за драстична социална
диференциация и загуба на блага от едни за сметка на увеличаването им за други. България
е член на ЕС, но заема твърдо последното място по доходи и качество на живот.
Развитието на селското стопанство е ключов въпрос за националната икономика. В средно
срочен план българското земеделие има нужда от подкрепата на държавата по приемане
на стабилна регулативна рамка за неговото развитие. Тази политика включва: окрупняване
на земята; продължаване на общата европейска селскостопанска политика и осигуряване
на субсидии на българските фермери; функциониране на единен кадастър и единен пазар
на земята; стимули за развитие на кооперативна собственост; оземляване на безимотни и
малоимотни граждани; икономически механизми за намаляване на пустеещите и
необработваемите земи.
Подпомагане на българските малки и средни предприятия така, че да устоят на
предизвикателствата на конкурентния натиск на европейския и световен пазар е важна
задача пред националната икономика. Държавата има своята съществена роля в този
процес, включително чрез европейските фондове, чрез осигуряването на техническа помощ
за въвеждане на системи за управление на качеството, стандарти за безопасност на труда и
за опадване на околната среда. Без изпълнението на тези изисквания българските
производители няма да могат да реализират своята продукция на европейския пазар.
Основна задача ще бъде и насърчаването на предприятията при закупуване на ново
оборудване и технологии.
Провеждане на политика на пълна заетост. В икономически план това означава
такова най-високо равнище на заетост, което може да бъде постигнато без ускоряване на
инфлацията. В социален план това се изразява във възможности за работа за всички,

отговарящи на способностите и квалификациите им и откриване и поддържане на нови и
по-качествени работни места.
Ограничаване на административната намеса и подкрепа за бизнеса от страна на
държавата - намаляване на разрешителните режими, функциониране на модерна и
ефективна администрация, икономизиране на външната политика и използването й за
средство за достъп до нови пазари и потребители, приоритетно изграждане на публични
услуги и индустрии, базирани на концепцията за информационно общество.
Образованието – достъпно за всички и с нова насоченост, съгласно съвременните
потребности
Приоритетно развитие на образованието и провеждане на реформа, ориентирана
към: осигуряване на възможности за образование и квалификация на всички български
граждани; финансова самостоятелност на учебните заведения; концентрация
и
оптимизация на учебните заведения; укрепване на връзките между бизнеса и
образованието; въвеждане на ефективни финансови механизми за покриване на разходите
на студентите и учениците; развитие на специализираното образование и политиката на
обучение през целия живот.
Регионална политика: Силни региони, независими общини.
Устойчивото икономическо и социално развитие предполага балансирано развитие на
регионите - в своята община, в своя град, в своето село българските граждани да могат да
се ползват с възможности за труд, доходи и икономическа реализация, сравними с тези,
които има в развитите икономически центрове.
Балансираното регионално развитие, също така, предполага едновременно прилагане
на множество взаимосвързани политики на централно и местно ниво. Такива са
политиките, отнасящи се до демографското развитие, окрупняване на земята, наличието
на конкурентноспособно земеделие, енергийната сигурност и обезпеченост,
инфраструктурата, мобилността на работната сила, както и въпросите, свързани със
здравеопазването, образованието, данъчната политика
и технологичните иновации.
Цялостния управленски подход към проблемите е една от най- важните предпоставки за
привличане на инвеститорския интерес в периферни райони, развитие на традиционни
индустрии като туризъм и селско стопанство и създаването и подкрепата на нови
индустрии - с висока норма на добавена стойност и модерна икономическа организация клъстери.
Самоуправляващите се и силни общини предполагат подкрепа и нови насоки на процеса
на децентрализация. Наред с възможността автономно да се определят местните данъци и
такси, за силно местно самоуправление се изисква реално прехвърляне на управленски,
социални и икономически правомощия и ресурси от по-високите към по-ниските нива на
държавна власт, включително и повишаване на ролята на местните общности при
разработване и изпълнение на европейски проекти. До този момент на общините се
прехвърлят само задължения, но не им се предоставя допълнителен финансов ресурс, което
пречи за нормалното функциониране на местната власт. За това ние сме за допълнително
финансиране на общините, като минимум 5% от ДОО на работещите предприятия на
територията на съответната община да остават в общините като местен данък.
Ние искаме селските райони да имат добри перспективи за развитие чрез насърчаване
на възможностите за заетост и подобряване качеството на живот в тях. Съществуващите
демографски и социално-икономически проблеми в селските райони изискват интегриран
подход за тяхното разрешаване. Ето защо разнообразяването на икономическите дейности е
една от възможностите за подобряване на доходите и условията за живот в селските
райони, както и път към създаване на заетост. Наред с традиционни дейности като селско

стопанство и туризъм, нови възможности се откриват с производството на биогорива,
селски туризъм, развитието на пазара на недвижими имоти в селата, заселване на чужди
граждани в тези райони, навлизането на информационни и комуникационни технологии.
За Политиката за Обединение на социалдемокрацията и развитие на България
Социалдемокрацията е основен фактор в европейската интеграция и изграждане на
обединена Европа. Сред приоритетите на европейското обединение стоят общите
социални стандарти, екология, трудови права и заетост, образование и информация,
културната идентичност.
Защо в България икономическите промени са половинчати и разделени във времето Защото бяха подчинени на конфронтацията - партийна, социална и икономическа.
При отделните правителства липсват елементарна приемственост и стабилност. За 25
години няма правителство с дългосрочен план за развитие на България.
Политическите сблъсъци са подчинени на преразпределителния механизъм за трупане
на огромни печалби на влиятелни кръгове от политически елит.
Посредством съвременен механизъм преливането на огромни печалби от държавен
към частен сектор обхвана всички етажи на властта. Ценни отрасли и региони са закрити
или затворени.
В политически план страната ни е изпаднала в дългогодишен вакуум на идеи и
програми.
България може да бъде успешна, само ако осъзнае тези нови тенденции в света и се
адаптира към тях.
Той доведе до слаба икономика, ниски доходи, огромни разделения и неравенства, слаба
държава. Справедливите и икономически ефективни модели на реституция на
собствеността, приватизация, европейските фондове помогнаха на много от страните от
Централна и Източна Европа да просперират. В България обаче тяхното изкривяване
доведе до корупция, разрушаване на икономическата инфраструктура, задълбочаване на
неравенствата. Това показва, че всяка една идея или цел може да се опорочи, ако не се
приложи правилно.
Проблемите ни са системни. Затова решенията у нас трябва да се търсят в принципите,
по които работи държавата, а не просто в алтернативните политики. България, българското
общество, българските граждани имат основание да изискват по-ефективно действащи
институции, по-добре работеща икономика и по-висок жизнен стандарт. Но затова е
необходимо не просто поредната политическа алтернатива.
Необходимо е страната ни да си постави цели, да намери политическо съгласие по
тях, а обществото да се мобилизира за осъществяването им. Тогава можем да постигнем
много повече, отколкото си представяме. България е член на Европейския съюз и НАТО.
Това членство предполага ясна ценностна ориентация и принципи. Не бива да допуснем да
се отклоним от тези ценности и принципи. Но същевременно свободата, демокрацията,
справедливостта, човешките права и достойнството не са даденост, наложена от някого. Те
трябва да се отстояват и развиват ежедневно от българските политици и обществото.
На България повече от всякога е необходимо държавническо мислене и лидерство,
които да дадат перспективата за развитието на страната, да гарантират политическата,
икономическата, законова стабилност и социално развитие. Необходимо е обществено
съгласие и мобилизация около основните стратегически цели - демографско и социално
развитие, икономическа структура, основни приоритети в международните отношения.
България трябва да бъде солиден предвидим участник в международните отношения,
който има авторитет и активна роля.
Българската доктрина трябва да се опира на максимално оползотворяване на
възможностите, които ни представя членството в ЕС, да участваме в определянето на
политиките. Същевременно, партньорските ни отношения и сътрудничество в ЕС и НАТО

не е пречка за развитие на активни, пълноценни и взаимноизгодни двустранни отношения
със Русия, страните от региона, които са важни актуални и перспективни икономически
партньори.
Страната ни не трябва сама да се дистанцира от европейските процеси, а напротив да бъде активен участник в тях. ЕС дава много допълнителни възможности за развитие,
които не бихме имали извън основната група страни в съюза. Ние трябва да налагаме на
ЕС визия, солидарност и политическа воля, които да се съобразяват с интересите на
българските граждани.
Ние сме за силна, обединена Европа, но разбрана не като някаква „свръхдържава", а като
съюз от равноправни нации и национални държави - силен с гражданите и гражданските
общества, които го изграждат, с многообразието от култури и национални идентичности,
които го формират, с общата си стратегическа линия, която провежда, с примера, които
дава в съвременния свят.
Пътя на българската обединена социалдемокрация към другата, новата преобразената
България е и най-важната задача. Обединената социалдемокрация се обявява за
хармоничното съчетаване интересите на личността и обществото, за национално единство,
съгласие и социална равнопоставеност. Тя разглежда плурализма на мненията в
обществото като средство за постигане на следените тези:
-

единство на нацията, утвърждаване на държавността и доверие в институциите;

-

демографско развитие и подобряване на социалните условия не на книга, а реално с
обхват на всички социални групи;

-

качествено нова структура и динамика на националната икономика, елиминация на
монополите и зависимостта от неправилната агрополитика и арендата;

-

подпомагане и насърчаване на малкия и среден бизнес с целево отчитане на всяко
ново работно място;

-

осигуряване на национално устойчиво развитие на общините с изграждане и
развитие на рационална инфраструктура, децентрализация на местната власт, нов
справедлив закон за местните данъци и такси /минимум 5% от ДОО на работещите
предприятия на територията на съответната община да остават в общините като
местен данък/;

-

интегриране на плановете на държавата с НАТО и ЕС, отчитайки приносът ни, както
и интересът съхранявайки българската идентичност и национални интереси;

-

прагматична, балансирана външна политика, подобряване на отношенията с Русия и
страните от ОНД на базата на равнопоставеност, взаимнозачитане и взаимоуважение;

-

конкретна и действена работа за изграждане на цялостен модел по разработка и
приемане на Национална доктрина на развитието на Република България.

Обединената социалдемокрация ще инициира да се разработи цялостна, последователна
и трайна програма за национална политика. Обединена социалдемокрация е против
решаване на едни национални проблеми за сметка на други.

