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ПЛАТФОРМА „СВОБОДНИ“ 

 

 

Патрик Смитьойс 

 

„България ме смаза от пръв поглед с нейната красота. Изумително 

разнообразие. Каква красива природа! Толкова много възможности, такъв 

огромен потенциал. Всичко ви е дадено. Да знаете.“ 

* * * 

 „България трябва само да заеме позицията си на градината и аптеката на 

Европа и целият свят ще говори за нас с уважение.“ 

* * * 

„Най-ценното от това, което научих през моите обиколки в България е, че хората, 

за които мислим, че ги няма - ги има. И те са много. Много са свободомислещите 

хора с мисия и визия.“ 

* * * 

„Най-важното е България да преоткрива себе си. Да открием какво ни е новото 

място в Европа и с какво можем да сме полезни – или по-скоро с какво можем 

да сме пред всички останали. България има страхотен потенциал. Виждам го 

всеки ден.“ 
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Мисия 

Нашата мисия е да възродим и разгърнем потенциала на България, използвайки 

нейните уникални природни и човешки богатства, на базата на социална 

справедливост и чрез умерено консервативно управление, което да съхрани 

нейното културно-историческо наследство, традиции и национална идентичност 

в процеса на съвременната глобализация.  

 

Визия 

Ние, от политическа партия „СВОБОДНИ“, се уповаваме на четири основни 

принципа: умерен консерватизъм, социална справедливост, иновативно 

развитие и отговорност към българската земя, като се позиционираме в центъра 

на политическата сцена, търсейки златната среда между „ляво“-„дясно“. 

 

 

Умерен консерватизъм 

„Не e ли е по-разумно да живеем в един шарен свят,  

в който всяка държава е свободна да дефинира  

своите социални, морални и културни ценности,  

без други държави да се опитват да им налагат своите?  

Да търгуваме с другите, да им ходим на гости, да разменяме идеи,  

но най-вече винаги да се радваме, когато се прибираме у дома?“ 

● отстояване на цивилизационната, културната и националната идентичност 

на България  

● закрила на семейството като основна градивна единица на обществото 

● ясно дефиниране на мястото на България в процеса на глобализацията и 

защита на националните интереси във всички сфери на обществения живот 

● възраждане на българската сила и духовност, на желанието за лична и 

обществена свобода 

● издигане на образованието в национален приоритет, включващо 

възпитаване на децата и младите хора в обществен дълг и стремеж за 

личностно развитие 

 

 

Социална справедливост 

„Успехът, ако го мерим в пари,  

често изключва най-ценното качество –  

стремежа към развитие напред за цялото общество. „ 
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● изграждане на социална държава, подкрепяща талантливите, успешните и 

предприемчиви българи, но и защитаваща най-уязвимите групи от 

населението 

● овладяване на корупцията и престъпността и изчистване името на България 

като най-корумпираната, най-бедната и с най-голямото социално 

неравенство страна в ЕС, най-бързо изчезващата нация на планетата, на 

едно от последните места по свобода на словото  

● осигуряване на спокоен и балансиран начин на живот за всички българи 

чрез повишаване стандартите за качество на жизнено важни стоки и услуги 

като храна, здравни грижи и образование  

● справяне с безпрецедентния демографски срив чрез създаване на условия 

за по-висока раждаемост на българите, за включване на малцинствата в 

икономическия живот и за връщане на българите зад граница 

● осигуряване на ефективно и достъпно здравеопазване, здравна 

информираност и превенция 

● ефективна борба срещу двойния стандарт при храните 

 

 

Иновативно развитие 

„В България трябва да ни стане ясно – във всяка сфера и на всяко ниво -   

че можем да сме иноватори, а не просто работници. Въпрос е на възпитание и 

дългосрочно насърчаване от правителство, което го е грижа за хората„  

 

• фокус върху сектори, в които България притежава иновационен потенциал 

• икономика, градяща се на добри примери отвън в съчетание с местните 

дадености и предимства 

• преминаване от „аутсорсинг“ икономика към икономика „на иновациите“ 

• изваждане на иновациите от високо технологичния сектор и въвеждането им 

в традиционно нереформирани сектори като земеделие и лека 

промишленост 

• въвеждане на модерни иновативни подходи в образованието във всички 

учебни заведения 

• прозрачност и дигитализация на държавното управление във всички негови 

звена 

 

 

  

Отговорност към българската земя 

„България се намира на трето място в света по наличие на 

 лечебни билки, след Индия и Мексико. Ние сме 6 милиона останали на  

най-благословената земя на Европа.  

Никъде няма такава комбинация от почва, слънце и вода. „  
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• възстановяване на прекъснатата връзка със земята, от която всеки българин 

притежава равни идеални части 

• възраждане на традиционното българско земеделие като основен отрасъл 

с дългосрочни икономически, социални и екологични ползи  

• връщане собствеността на българите върху техните природни ресурси и 

използване на потенциала им по справедлив, отговорен и устойчив начин 

• опазване чистотата на природата за идните поколения 

• популяризиране уникалните дадености и предимства на българската земя 

пред Европа и света 

 

 

 

 

„СВОБОДНИ“ – осем национални  приоритета 

 

„България ще успее и ще процъфтява, когато започне да произвежда това, което 

най-добре умее, а не това, което може по-евтино от нашите братя в 

северозападна Европа. Трябва да научим, че сме иноватори, а не работници. 

Трябва да мислим, а не да действаме на автопилот, защото някой ни е внушил, 

че само толкова можем.“ 

* * * 

„Всеки ден се срещам с борбени и интелигентни хора. Идеалисти, специалисти, 

експерти във всяка важна за България сфера. Много пъти съм го казал. Вярно. Но 

това е най-важното: да се знае, че хората ги има.“ 

* * * 

„Аз като предприемач отлично разбирам от пари, конкуренция, маркетинг, 

брандинг, пазарна икономика и всичк, свързано с нея. Разбирам, че хората 

трябва да ядат и да живеят един достоен живот. И в България тепърва ни чака голям 

напредък в това отношение. Но в един момент ще се окаже, че природата и 

природните ресурси са най-ценният актив на България. Хората от цял свят ще ни 

потърсят за тях. Ще искат да живеят тук, защото не сме прецакали това, което у 

тях са го изяли.“ 

* * * 

„България ще изплува и ще стане много успешна държава. Един пример за целия 

свят. Това е мечтата ми. Дано съм жив да видя как България е изскочила от 

абсолютното дъно, за да стане пример за Европа. Вярвам, че ние можем да 

построим – ако искаме – едно устойчиво общество, което живее в хармония със 

земята си.“ 
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1. Икономически скок и устойчиво пазарно позициониране 

 

„Другата лъжа е, че големите събития се състоят  

от много последователни малки стъпки.  

Няма време за малки стъпки. 

Всички тези малки стъпки заедно стават един километричен скок.“ 

 

Основната ни цел е влизане на България в клуба на най-развитите страни чрез 

експериментална и гъвкава политика, основана на успешни чужди примери, но 

най-вече на нашите уникални дадености и предимства.  

В преследване на тази цел ние се ангажираме да работим върху следните 

мерки: 

● стимулиране производството на продукти и услуги с висока добавена 

стойност за обществото, както и местни продукти и услуги с висока 

конкурентоспособност за сметка на работата на ишлеме и „аутсорсинг“ 

услугите, т.е. фокусираме се върху това, което можем по-добре от 

другите 

● инвестиции в интелектуална собственост и активна държавна подкрепа в 

популяризиране на фирми със собствени продукти на чужди пазари 

● стимулиране на всички форми на споделена и кръгова икономика 

● засилване ролята на държавата в приоритизирането на икономическите 

отрасли по региони спрямо техния потенциал и дадености 

● активна държавна помощ за онези предприятия и индустрии, които поради 

географското ни положение и природни ресурси имат полза от 

позиционирането си именно в България 

● намаляване на бюрократичната тежест за бизнеса чрез оптимизиране и 

опростяване на публичните административни процедури, както и чрез 

съкращаване броя на държавните служители с 50% срещу осигуряване на 

адекватна компенсация и обезщетение за 10 год. напред при 

същевременно увеличаване на заплатите на оставащите служители с 30% 

и вдигане на критерия за качеството на работата им 

● преход към дигитална икономика и дигитално общество по модела на 

Естония – дигитализация на всички публични административни услуги, вкл. 

електронното плащане на данъци, електронно гласуване и др.   

● създаване на Държавен фонд за международна търговия по примера на 

други европейски дръжави, който да гарантира задълженията и 

вземанията на българските предприятия 

● ускорено и масирано урбанизиране на територии около София, Варна, 

Бургас, Пловдив и Русе чрез улеснени процедури за ново строителство и 

улеснени процедури за преструктуриране и оползотворяване на 

съществуващи изоставени предприятия и имоти  

● развитие на модерен и бърз железопътен транспорт, свързващ в 

агломерации големите градове с други околни населени места  
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● сътрудничество между държавата, бизнеса и младите специалисти от 

различни сфери чрез предоставяне на материална база и мехнизми за 

сътрудничество с цел стартирането на нови бизнеси 

● отделяне на значителен държавен ресурс и провеждане на активна PR 

кампания с цел изчистване имиджа на България пред международната 

общност  

 

 

2. Социална защита и ефективни социални услуги 

„Никъде по света няма такъв трагичен тормоз  

върху най-уязвимата част на обществото.  

От известно време в България има нов човешки вид,  

този на „вечния длъжник“ 

 

Нашата втора цел е преодоляване на крайната бедност в България, 

елиминиране на модели като „работещия беден“ и „вечния длъжник“ и 

осигуряване на по-добро качество на живот за българските граждани. 

Ние предлагаме и декларираме готовността си да извършим следните социални 

реформи: 

● премахване на ДДС върху стоки и услуги от първа необходимост като 

храна, вода и лекарства  

● приемане на Закон за личните финанси по модела на другите 

европейски държави с цел саниране на личните кредити и излизане от 

порочния кръг на постоянна задлъжнялост 

● приемане на Закон за бързите кредити,  вкл. въвеждане на абсолютен 

таван от 10% за лихвите по кредитите и съпътстващите скрити такси, 

държавно участие в опрощаването на лоши кредити на бедстващи хора, 

съдебно преследване и наказателна отговорност за нехуманни практики 

от страна на фирмите за бързи кредити и колекторските фирми, 

въвеждане на таван на разходите при изпълнителните дела 

● въвеждане на семейното подоходно облагане и нулев данък под 

определено ниво на семеен доход  

● ревизиране и реформиране на пенсионната система по утвърдени 

европейски практики 

● забрана на паралелния износ на лекарства при наличности под 90% от 

нуждите на българския пазар и улесняване процедурите по паралелен 

внос  

● програма за безплатна здравна превенция на населението във всички 

населени места като най-ефективната мярка за поддръжане на добър 

здравен статус и добро качество на живот 

● въвеждане на изискване българските и чуждестранните студенти по 

медицина да работят в България за известен период от време след 

завършването си 
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3. Устойчиво земеделие с висока конкурентоспособност 

 

„България има много неща, които другаде в Европа са кът.  

Феноменален климат, плодородна и чиста земя, слънце и вода в изобилие. 

България може да храни половин Европа,  

но в момента не е в състояние да храни дори себе си.“ 

  

Фокус на нашите политики ще бъде позиционирането на България като 

Градината и Аптеката на Европа чрез възраждане на земеделието като 

приоритетен отрасъл с голям експортен потенциал и чрез целенасочена 

държавна политика за производството на високо-доходни земеделски продукти. 

Конкретните действия, които ще предприемем в тази насока са: 

● стимулиране на отглеждането на  култури с висока добавена стойност за 

сметка на монокултурното земеделие и въвеждане на минимални квоти, 

с които те да присъстват на пазара  

● възраждане на традиционните за нашия природно-географски потенциал 

поминъци и насърчаване на земеделието по региони според 

климатичните дадености и почвените заложби 

● произвеждане на качествени, чисти и разпознаваеми на чуждия пазар 

храни и превръщане на България в една от водещите био държави в света 

като основен стопански отрасъл с висока доходност  

● определяне на стандарти за вносните стоки, елиминиране на двойния 

стандарт при храните и налагане на строги санкции за неизпълнение 

● създаване на държавен стандарт за гарантиране на качеството в три 

степени (1. Произведено в България,  2. Произведено в България по устойчив 

начин,  3. Българско биологично производство)  и осъществяване на строг 

мониторнг върху продуктите  

● стимулиране на малките собственици на земя да се сдружават в 

кооперации и/или създаване на кооперации с държавна помощ, в които 

собствениците да имат възможност да участват  

● стимулиране и подкрепа на дребните фермери и на жизнени фамилни 

стопанства чрез гарантиране на минимални изкупни цени за продукцията  

● въвеждане на задължителна квота от минимум 50% за търговските обекти 

(вкл. чуждите търговски вериги) за продажбата на български 

селскостопански продукти със специално място за дребните 

производители 

● стартиране на поредица от инициативи с държавно участие за 

производството на фармацевтични продукти и екстракти от български 

лечебни билки  

● развитие на морското земеделие и затваряне на цикъла в производството 

на риба и морски дарове.  

● реформиране на процедурите и методите за усвояването на субсидии– 

въвеждане на субсидии, които се изплащат на базата на реализираната 

на пазара продукция и платените дължими данъци  
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● фокусиране върху външни пазари, в които наблюдава недостиг на 

собствена продукция и се намират на относително близко разстояние  

(Близкия Изток, Северна Африка, Русия и пр.) 

 

 

4. Защита собствеността върху природните ресурси и справедливи концесии 

 

„Никъде по света народът не вижда толкова нищожен дивидент от 

богатствата си, които частните фирми изнасят. Заедно трябва да решим 

дали и как ще се възползваме от нашия собствен природен капитал и как 

ще бъдат инвестирани приходите от експлоатацията му. “ 

 

Този приоритет цели връщане самочувствието на България като държава с ценни 

природни ресурси, които тя да ползва разумно и устойчиво за благоденствието 

на собствените си граждани. 

Ние вярваме, че правилните стъпки в тази посока, са: 

● защита на дългосрочните интереси на държавата относно правата над 

природните ресурси чрез предоговаряне или премахване на концесиите; 

опция за 33% участие и с право на вето на държавата или общините в 

дружествата-концесионери 

● инкриминиране неплащането на концесионни такси за ползването на 

природни ресурси 

 

 

5. Модерно и прогресивно образование 

 

„Българското образование се крепи само и единствено  

на едни последни, силни, съвестни учители,  

които работят без никакви условия,  

просто отказват да предадат децата си.  

За мен тези хора са истинските герои на днешното време.“ 

 

Наш абсолютен дългосрочен приоритет е осигуряването на равен старт на 

българските деца с децата от развитите европейски страни и оползотворяване 

на техния природен потенциал, което да даде база за дългосрочното устойчиво 

развитие и благоденствие на българската нация. 

Реформите, на които ние ще дадем ход, са: 

● създаване на Национална стратегия за образованието, която да цели 

осъвременяване на учебния процес, методиката на обучение, учебната 

програма и учебното съдържание съгласно най-модерните 

педагогически стандарти с цел повишаване мотивацията на учениците и 

ангажирането им с актуални за времето им теми 

● поставяне на акцент върху възпитанието на децата и младежите като част 

от образователния процес -  възпитаване в етика и морал, в чувство за 

общност и обществен дълг 
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● задължително повишаване на квалификацията на учителите и на уменията 

за прилагане на иновативни подходи на преподаване 

● държавна политика за възстановяване достойнството на българския учител 

● фокусиране върху качеството на образованието в българските 

университети за сметка на количеството и приоритетно развиване на 

академични направления, в които България има конкурентни предимства  

● стимулиране създаването на експериментални училища, залагащи на 

иноватини модели и методики на обучение. Техните резултати да бъдат 

водещи при създаването на директивите на българското образование като 

цяло. 

● създаване на държавни стимули за изявени ученици и студенти с особено 

добри постижания 

● повишаване критериите за получаване на диплома за висше образование 

с цел генериране на по-качествен и трудоспособен човешки ресурс 

● създаване на модерни университетски кампуси в по-малки населени 

места около големите градове и осигуряване на възможност за мобилно 

висше образование  

● реконструкция и осъвременяване на амортизираните учебни бази  

● превръщане на България в културна дестинация чрез предоставяне на 

сграден фонд и инфраструктура за създаване на културни средища с 

участие на най-добрите световни артисти, художници и културни дейци 

● извършване на периодична оценка на качеството и състоянието на 

човешкия потенциал в страната и адаптиране на мерките спрямо нуждите 

на пазара 

 

 

6. Технологичен и иновационен център на Балканите  

„Софийското поле като Европейската силиконова 

долина…  

Дали съм полудял? Не съм. Въпрос на воля и визия.“ 

 

Целта е превръщане на България в иновационен и софтуерен център на Южна и 

Централна Европа по отношение на водещите технологични иновации: 

нанотехнологии, биотехнологии, квантови компютри и блокчейн, изкуствен 

интелект, 3D принтинг и др. 

В тази сфера ние ще надградим постигнатото чрез: 

● изграждане в Софийското поле на Държавен софтуерен университет, 

който да се превърне във водеща институция за компютърни науки и 

иновации, определяща посоката и тенденциите за развитие на сектора и 

привличаща изявени студенти и преподаватели от цял свят 

● реабилитиране ролята на БАН чрез фокусиране на ресурсите и 

експертния потенциал в няколко приоритетни за държавата направления 

като фармация, енергетика, иновации в земеделието, хранителни 

технологии, биотехнологии и др. и създаване на Академия за млади учени 

в рамките на БАН 
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● улесняване и оптимизиране услугите за получаване на патент (вкл. други 

форми на защита на интелектуалната собственост) и привличане на  

иноватори от чужди държави 

● сътрудничество с IT сектора за изграждане на дигитална държавна  

администрация: е-управление, е-данъци, електронно гласуване, е-

статистика, дигитална лична карта с достъп до всички публични услуги, е-

здраве, онлайн услуги за публична сигурност и произшествия, блокчейн 

технология за всички бази данни 

● сътрудничество на държавата с водещи технологични икономики, научни 

центрове и компании в Европа, Америка и Азия с цел създаване на 

материална база и инфраструктура в България за наука и иновации 

● съдействие при осигуряването на бързи транспортни връзки със 

световните технологични центрове 

● организиране на форуми с държавно участие, информационни и 

образователни кампании сред обществеността и най-вече сред децата 

от най-ранна възраст относно значението и ролята на високите технологии 

в живота на човека от 21 век; обучение на учителите и университетските 

преподаватели и интердисциплинарно застъпване на темата в учебните 

програми.  

● създаване на директна въздушна линия Сан Франциско – София – 

Бангалор с цел задълбочаване на отношенията с два от водещите 

технологинчни хъбове в света  

 

7. Морално управление и гарантиране на основни права и свободи 

„От най-незащитените в обществото ни се 

краде най-лесно.Не искаме да сме 

държава, синоним на корупция и мутри.“ 

 

Абсолютна необходимост  в България е създаването на здравословна среда за 

личен и колективен просперитет чрез предприемане на радикални и конкретни 

мерки за борба с корупцията по всичките етажи на държавната 

администрация, както и въвеждане на строги мерки за закрила на населението 

от посегателства върху техните права и свободи. 

Мерките, които ние поемаме ангажимента да изпълним, са: 

● стартиране на официална процедура с искане за неотложно съдействие 

от ЕС за реален надзор и мониторинг на съдебната система, активно 

сътрудничество с европейския главен прокурор Лаура Кьовеши, и 

осигуряване на наблюдатели в правосъдието - магистрати с доказан опит, 

упражняващи  реален съдебен контрол 

● прекъсване на порочните практики и зависимости в усвояването и 

разпределянето на европейските фондове и създаване на алтернативни 

стимули за бизнеса 
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● създаване на Национален план за борба с корупцията, вкл. промени в 

структурата и организацията на прокуратурата и в процедурата по избора 

на главен прокурор  

● промени в ЗОП, които да гарантират прозрачността на обществените 

поръчки чрез ефективна и разбираема платформа за огласяване на 

конректни изсквания, срокове и процедури  

● провеждане на конкурси с високи критерии за образование и 

професионален ценз при кандидатстване за административна длъжност 

● регулация на медийната среда и връщане свободата на словото – 

възстановяване функцията на БНТ като обективна и независима държавна 

медия с подчертано образователна функция, както и урегулиране 

собствеността и дейността на частните медийни канали; механизми за 

гарантиране чистотата на информацията 

● създаване на Национален екшън план за борба с битовата престъпност 

за закрила на населението от посегателствата върху имуществото и 

живота, особено на самотно живеещите хора в малките населени места 

● въвеждане на нови регулации относно правото на самозащита и защита 

на личното  пространство  

 

 

8. Преодоляване на демографския срив 

„Светът е пълен с невероятно талантливи и надарени българи. 

Над 50% от работоспособните хора напуснаха държавата.  

Доста от тях са успели навън,  

но много други не могат да си намерят място под слънцето. 

Най-просто казано: те са бежанци.“ 

 

От есенциална важност е възстановяване на демографските характеристики на 

страната ни, на качеството и структурата на човешките ресурси като основна 

градивна единица на всяко проспериращо общество. 

Изпълнението на тази трудна задача изисква комплексен подход – чрез 

реализиране на всички останали приоритети, но също и: 

● въвеждане на електронно гласуване за обхващане на българите в чужбина 

или ползване на европейския модел - гласуване по пощата или с 

пълномощно 

● стимулиране на завръщането на българските емигранти чрез дългосрочни 

данъчни облекчения и стимули, в т.ч. пълно освобождаване от данъци за 10 

год. при значими инвестиции в страната 

● създаване на онлайн платформа за българите в чужбина като връзка 

между нашите сънародници и техния бизнес в България и чужбина 

● привличане на чужденци с успешния модел за балансиран живот, 

включително чужди кадри за бизнес и икономиката 
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От няколко години съм в търсене на някакво бъдеще за страната, която толкова 

обичам. За мен и моето семейство. Установих, че най-същественото, което 

липсва, е чувството за свобода. 

Но свободата е като любовта. Милиони книги са написани, всяка втора песен 

говори за нея, но те не могат да те накарат да се влюбиш. И ако не си бил 

истински влюбен през живота си, всички тези милиони песни, филми и книги не 

могат да ти дадат дори бледа представа за самото усещане. Така е и със 

свободата. 

Ще завърша с думите на един от вас. Думи, на които попаднах случайно във 

Фейсбук. Те ми дадоха отново надеждата, че светлата мрежа от мислещи и 

съзнаващи хора в България я има. Разбрах за пореден път, че дори и невидима с 

просто око, връзката между нас е реална. Трябва само да се намерим, а после 

заедно и смело да стъпим на новия път, към новата и просперираща България. 

„Свободен е онзи, който живее под натиска на дълга да осъществява онова, 

което има Смисъл.“ 

 

Патрик Смитьойс 

Свободен 

 


