
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

в подкрепа на искане за установяване на нов 

политически дневен ред  

 

 

 

 

 

 

Петиция, организирана и подкрепена от ДВИЖЕНИЕ СВОБОДНИ. 

www.svobodni.bg 

http://www.svobodni.bg/


 
 
 
 
Аз,.............................................................................................................................................................................................,  

(име, презиме, фамилия) 

роден/а на ..................................................г., живущ/а в гр./с. ............................................................................................,  
                                                (дата/месец/година)                                                                                                                                (населено място) 

e-mail ........................................................................................................................................, с настоящото декларирам 

подкрепата си за следните конкретни искания към българската държавна власт: 

I. Електронно гласуване, пълна прозрачност на дейността на държавната администрация чрез дигитализация на 

всички нейни услуги, оптимизация и опростяване на публичните административни процедури. 

II. Премахване на ДДС върху стоки от първа необходимост като основни хранителни продукти и лекарства, както 

и въвеждане на нулев данък върху дохода при семеен доход, по-нисък от две минимални работни заплати. 

III. Въвеждане на абсолютен таван от 10% за лихвите по кредитите, опрощаване на лоши кредити на бедстващи 

хора, наказателна отговорност за нехуманни практики от страна на частните съдебни изпълнители и 

колекторските фирми, въвеждане на таван на разходите при изпълнителните дела. 

IV. Тотален мораториум върху нови концесии за добив на полезни изкопаеми и шистов газ до доказване на тяхната 

безопасност и екологичност и до въвеждането на концесионни такси в размер на минимум 30% от 

реализираните приходи, както и пълен одит на всички настоящи концесии. Дългосрочна забрана на износа на 

суровини за сметка на готова продукция.  

V. Категорична забрана за внос на отпадъци. 

VI. Премахване имунитета на народните представители, както и ограничаване броя на мандатите на един и същи 

народен представител до максимум 2.  

VII. Функционално и реално разделение на трите власти - законодателна, изпълнителна и съдебна. Гарантиране 

на справедливост за всички български граждани чрез въвеждане на хоризонтална структура в прокуратурата, 

премахване или ограничаване на длъжността „главен прокурор“ и жестоки санкции за корупция и търговия с 

влияние в съдебната власт. 

VIII. Спешно създаване на независим контролиращ орган с експертно и гражданско участие, който да наложи 

безкомпромисен организационен и финансов контрол върху изпълнението на обществените поръчки. 

IX. Тотален мораториум върху строителството в зони с голямо екологично значение и по крайбрежната ивица. 

X. Въвеждане на механизми за обявяване за нищожни решенията на Народното събрание и Министерски съвет, 

които противоречат на интересите на българския народ. 

XI. ……………………………………………………………………………………………………….…….............................………

………………………………………………………………………………………………………………………..........................

…………………………………………………………………………………….……………………………………………...........

....................………………………………………………………………………………………………...……………….......…… 

XII. ………........................................................................................................…..............…....................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................ 

 



 
 

 

Заставам твърдо и непоколебимо зад следните приоритети, които да формират дългосрочната стратегия за 

развитие на България и за които следва да работи всяко българско правителство: 

 
Справедливост и борба с корупцията 

Измиване позорното име на България като най-корумпираната страна в Европейския съюз. Гарантиране на защита 

или възмездие за всеки гражданин в зависимост от делата му, а не от неговия социален статус, партийна 

принадлежност, контакти или позиция в обществото. Зачитане труда и достойнството на всеки българин чрез 

почтено разходване на публичните средства, събрани от българския данъкоплатец. 

 
Икономика 

Превръщане в абсолютен приоритет производството на български продукти с висока добавена стойност за сметка 

на работата на ишлеме и „аутсорсинг“ услугите. Стимулиране на всички форми на споделена и кръгова икономика 

и поставяне на България редом до визионерски, екологични и прогресивни икономики като Швейцария, Холандия, 

Швеция, Дания и др. Въвеждане на нови подходи за възраждане на българските села, както и ускорено и масирано 

урбанизиране на територии около големите градове по примера на други европейски столици. 

 
Земеделие 

Решителна трансформация на сектора към 100% устойчиво земеделие в рамките на 15 години с фокус върху 

български земеделски продукти, търговски марки и стоки с висока добавена стойност, които да бъдат разпознаваеми 

и търсени на международния пазар. Позициониране на България като „Градината“ и „Аптеката“ на Европа 

благодарение на нейните уникални природни дадености и комбинация от плодородна почва, вода и слънце. 

 
Околна среда и природни ресурси 

Безапелационно следване на принципа, че природата може да бъде най-големият дълготраен актив на България в 

икономически, социален и геополитически план, но само ако тя бъде съхранена. Връщане контрола върху нейните 

ценни природни ресурси, от които всеки българин притежава равни идеални части. Утвърждаването на България 

като страна, която има волята и самочувствието да воюва за своята ресурсна и енергийна независимост. 

 
Образование 

Възраждане на авторитета на българското училище и цялостно осъвременяване на учебния процес съгласно най-

модерните педагогически стандарти - наред с доказано добрите традиционни практики в България. Въвеждане на 

реформи, включващи финансиране на училищата не според броя ученици, а според постигнатите резултати, 

създаване на експериментални училища, колежи и университети в конкурентни за България сектори, където на 

българчетата да бъде даден равен старт с техните връстници в Европа, а най-талантливите от тях да получат 

възможност за развитие на световно ниво. 

 
Здравеопазване 

Радикални мерки срещу източването и злоупотребите в Здравната каса и пренасочване на средствата за лечение и 

безплатни лекарства за деца, пенсионери, хронично болни и други уязвими групи. Създаване на значителни стимули  

 



 
 

 

за младите медици в България. Поставяне на човека в центъра на здравната система, достъпна и задължителна 

здравна превенция за населението, вкл. в училищата. 

 
Демография 

Категорични и смели действия, целящи обръщане на катастрофалната тенденция за тотален демографски срив на 

българската нация поради емиграция, застаряване, висока смъртност и други структурни демографски промени чрез 

привличане на български специалисти и инвеститори от чужбина, разкриване на целеви и атрактивни работни места 

за млади специалисти, дългосрочни програми за превантивна медицина и др. 

 
Геополитика 

Трайно утвърждаване на България като значим фактор в Югоизточна Европа, недопускане и противодействие на 

всякакви опити за поставяне интересите на страната в зависимост от която и да е чужда държава, отхвърляне на 

остарели външнополитически модели и идеологически противопоставяния и започване на нов етап в българската 

външна политика, в която единствени водещи принципи са свободата и благополучието на всеки български 

гражданин. 

 

 

ЗАЯВЯВАМ ЖЕЛАНИЕ ДА БЪДА ВПИСАН КАТО ЧЛЕН НА СДРУЖЕНИЕ „ДВИЖЕНИЕ СВОБОДНИ“: 

 

☐   ДА                                               ☐   НЕ 

 
С подписването на настоящата декларация давам съгласието си личните ми данни да бъдат използвани единствено за целите на членството ми в 
ДВИЖЕНИЕ СВОБОДНИ и/или за отчитане резултатите от настоящата петиция в съответствие с политиката за защита на личните данни на 

ДВИЖЕНИЕ СВОБОДНИ. 

 
 
 
 
 
 

Дата:.....................................                                                                                   Подпис:.................................... 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

БЛАГОДАРИМ ВИ! 

 
Как да помогнете на ДВИЖЕНИЕ СВОБОДНИ? 
✓ Подкрепете нашите искания, като попълните и подпишете тази декларация. Можете да я 

сканирате и да ни я изпратите на имейл contact@svobodni.bg или да ни я изпратите в оригинал по 

пощата или куриер на следния адрес: гр. София, п.к. 1408,  бул. Витоша №180, ет. 2, ап. 1А,  

тел. 0876220550, за Движение СВОБОДНИ 

✓ Разпространете тази декларация. Файл можете да намерите на сайта на ДВИЖЕНИЕ СВОБОДНИ: 

www.svobodni.bg 

✓ Членството в ДВИЖЕНИЕ СВОБОДНИ не е обвързано с плащането на членски внос, но ако 

желаете, можете да направите дарение на сдружението. За повече информация се свържете с нас. 

 

mailto:contact@svobodni.bg
http://www.svobodni.bg/

