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КАКВО ЦЕЛИМ?
В този критичен за бъдещето на страната ни исторически
момент са необходими радикални, болезнени реформи за:
– възстановяване на справедливостта в обществото;
– постигане на заможност за всички българи;
– справяне с организираната и битовата престъпност;
– пресичане на катастрофалните тенденции в демографското развитие на България;
– връщане към възрожденската мечта за образован, просветен и културен народ;
– драстично подобряване на здравословния статус на всички българи;
– стимулиране на икономическата и гражданската активност на цялото общество;
– възраждане на западналите и обезлюдени региони;
– поставяне управлението на държавата на съвършено нови
основи чрез внедряване на пряка демокрация;
– изработване на визия за българския идеал;
– отстояване на българския интерес в рамките на ЕС и
външна политика, отворена към всички посоки;
– оптимизиране на отбранителните възможности на България посредством тясна връзка между високо квалифициран
офицерски състав и добре обучено население.

ЗАЩО ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ?
СЛАБОСТИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛНАТА
ДЕМОКРАЦИЯ
1. Избраните народни представители почти винаги преследват свои цели, понякога в пълно противоречие с интересите
на хората, които са гласували за тях и които нямат никакви възможности да им въздействат.
2. Независимостта на трите основни вида власти (законодателна, изпълнителна и съдебна) не е осигурена, защото те се
избират една друга. Още по-малко пък са в състояние да упражняват взаимен контрол, защото да си обект на контрол от равнопоставен на теб субект, е логически нонсенс. Това може да направи само онова гражданско тяло, от което произтича властта.
А това е Суверенът – целокупното гражданство с избирателни
права. На практика трите вида власти почти навсякъде са едно
цяло, което е подчинено на партиите. Така че имаме вариант на
скрита партокрация.
3. При представителната демокрация Суверенът по принцип прави еднократен избор на свои представители и с това се
изчерпват неговите възможности за политическо въздействие.
Той не може да взема политически решения, да дава насоки в
политиката както в най-общ план, така и в отделните сектори, не
може да се произнася нито по конкретни казуси, нито по стратегически и дългосрочни политики.
Всъщност, ние не смятаме, че представителната демокрация е
истинска демокрация. За нас тя е прикрита олигархия, управлявана
иззад кулисите от това, което напоследък масово се нарича „дълбока
държава“ (Deep State). А истинската демокрация ще е онова, което
ние се каним да внедрим. Адекватното название на съвременната
политическа система, разпространена в развития свят, би трябвало
да е „криптоолигархия с елементи на демокрация“.
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ПРЯКАТА ДЕМОКРАЦИЯ –
ВИСША ФОРМА НА ДЕМОКРАЦИЯТА
И така, пряката демокрация е механизъм, чрез който Суверенът:
1. Избира своите представители в изпълнителната, законодателната и съдебната власт, контролира дейността им и ако
трябва, ги отзовава;
2. Определя решенията по най-важните вътрешни и външни проблеми на страната (примерно промените в структурата
и устройството на ЕС; степента на интеграция в ЕС и НАТО,
отношение към ГМО или шистовия газ, и т.н.);
3. Утвърждава ключови закони или положения в тях (например за бюджета, за просветата, за здравеопазването, за донорството, за заменките, и т.н.); отменя стари или новоприети закони
поради несъответствието им с неговата воля; инициира написването на нови закони, за които има широко обществено съгласие.
Пряката демокрация по никакъв начин не отменя нито партиите, нито парламента – те са обществените тела, призвани да
формулират и осъществяват политиките. Тя не означава, че Суверенът обсъжда и приема всеки закон или поправка в закон. Тя
обаче подчинява партиите, парламента и магистратите на волята
на Суверена и ги лишава от възможността да се превръщат в клики, защитаващи частни или корпоративни интереси в ущърб на
Суверена.
Изборите се провеждат с отделни бюлетини (виртуални и
реални) за Министерски съвет, Народно събрание и висшите
длъжности в съдебната система. Гласуването се провежда основно по електронен път, като всеки гражданин получава свой
електронен подпис и електронен сертификат. Това ние наричаме „електронна пряка демокрация“ (Digital Direct Democracy –
DDD). За тези, които не притежават компютри или не боравят с
тях, в кметствата трябва да бъде устроена „тъмна стаичка” с найпросто устройство за машинно гласуване.
Основни положения
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ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Управлението на българската държава трябва да се осъществява от малка, стегната система за държавно управление:
1. Народно събрание със 90 народни представители – по
10 за 6-те области (вж. по-долу), 15 – за София-град и 15 – за
българската диаспора в чужбина. Подобно разделение ще излезе
донякъде извън идеалното разпределение на депутатските мандати според еднакъв брой гласове, но ще придаде допълнителна
тежест на регионите и ще бъде знак за уважение към тях и техните интереси;
2. Министерски съвет с 11 министерства, чиито министри
да бъдат обявявани преди изборите;
3. 30-членен експертен консултативен съвет към МС, 30%
от чиито членове да бъдат политически назначени, а останалите
70% – чрез конкурс;
4. 7 областни управи (по три за Южна и Северна България,
и 1 – за София-град)
5. 140 областни чиновници – по 20 за всяка областите – назначавани от областните управители;
6. Общински администрации с не повече от 10 000 души
общо, пряко избираеми по общини.
Структурите на държавното управление максимално се
опростяват. Централната администрация на изпълнителната
власт се състои от следните звена: министерства (11), държавни агенции (19).
От сегашните структури, радващи се на частична или
пълна самостоятелност, каквито са:
1. Държавните агенции (13);
2. Държавните комисии (5);
3. Изпълнителните агенции (29);
4. Административните структури, създадени със закон (45);
5. Административните структури, създадени с постановление на Министерския съвет (15), като автономни звена остават
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да функционират 19 структури със статута на държавни агенции.
Всички останали или се съкращават, или се трансформират като
дирекции или отдели към съответните министерства.

ВЪНШНИ РАБОТИ
Акцентите в сферата на външните отношения са следните:
1. Установяване на дружески, партньорски отношения с
максимален брой страни по всички азимути и всички континенти.
2. Поставяне на акцент в отношенията ни с всички страни
предимно върху търговско-икономическите връзки.
3. Рязко оптимизиране на дейностите в тях.
4. Безусловно спазване принципа на професионализма.
5. Въвеждане и неотклонно спазване на принципа за паритет в броя на дипломатическия корпус и сътрудниците към посолствата и консулствата с всяка страна.
ЕС
ЕС е българският стратегически партньор. От 13 години
България е пълноправен, но не равноправен член в него. Във
връзка с това е добре да припомним, че всеки съюз се сключва с
една най-важна цел: да се увеличат ползите и намалят вредите за
държавата-членка. За България обаче това все още не се наблюдава, затова ще се стремим да бъдем лоялен, предвидим, инициативен и диалогичен, но равноправен партньор. Ще положим усилия за реформирането на ЕС и избягването на центробежните
тенденции.
Съседни страни
Добрите отношения със съседните страни са ключов елемент
на външната политика. С две от тях – Румъния и Гърция – ние
сме партньори по ЕС и политиката, която водим, съответства на
европейските стандарти.
Отношенията ни с Турция трябва да се поддържат на високо
ниво, но да следват стриктно принципите на суверенитет и ненамеса.
Основни положения
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САЩ
Отношенията ни със САЩ напоследък са приели формата
на подчиненост от тип „сюзерен-васал“ от домодерната епоха.
Предвиждаме да поставим тези отношения на равноправна основа и да ги задълбочи.
Русия
Предвиждаме значително разширяване и задълбочаване на
отношенията ни с Русия, които не се развиват в съгласие с националния ни интерес.

ВЪТРЕШНИ РАБОТИ
Акцентите в сферата на вътрешните работи са следните:
1. Намаляване числеността на управленските служби в МВР
и драстично увеличаване на тяхната ефективност, без това да засяга редовите полицаи, пожарникари, жандармеристи, граничари и др.
2. Поставяне като абсолютен приоритет борбата с битовата
престъпност както в градовете, така и във всяко населено място.
3. Издигане в рамките на друг абсолютен приоритет на борбата с трафика и разпространението на наркотици и психотропни вещества.
4. Рязко подобрение на работата на икономическата полиция.
5. Драстична промяна в методите на контрол на автомобилното движение. Акцент върху работата с технически средства,
поставяне повсеместно на камери в цялата страна и създаване на
ефективна система за събиране на глобите.
6. Нулева толерантност към всякакви нарушения на обществения ред.
7. Превръщане на полицията в помощник и закрилник на
всеки гражданин, а не в плашило и бездушна институция.
8. Цялостно преоборудване на техниката (стационарна и
мобилна) на всички звена в МВР.
9. Значително повишаване квалификацията на всички звена
в МВР чрез усвояване на най-модерните методи и технологии.
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10. Осигуряване на адекватно заплащане и пълна социална
сигурност на всички служители на МВР и техните семейства.
11. Агресивна борба с корупцията в рамките на МВР чрез
административни, технически и законодателни средства.
12. Усъвършенстване на разследващата дейност чрез внедряването на най-модерни методи, технически средства, информационни системи.
13. Усъвършенстване на структурата и взаимодействието
на службите. Извеждане на Националната следствена служба от
подчинение на прокуратурата и въвеждане фигурата на съдияследователя.

ПРАВОСЪДИЕ
Акцентите в сферата на правосъдието са следните:
1. Промени в структурата на съдебната власт за повишаване
на нейната независимост.
2. Постигане на реално разделение на трите власти и отсичане на всяка възможност от взаимно вмешателство.
3. Значително ускоряване на съдебния процес.
4. Недопускане на възможността за многократно отлагане
на дела и протакането им до прекратяването им по давност.
5. Осигуряване на съдиите свобода за даване на справедливи решения и присъди, изграждане на система за недопускане на
външно вмешателство в съдебния процес.
6. Борба с корупцията в съдилищата.
7. Повишаване квалификацията на съдиите.
Специално внимание обръщаме върху:
1. Конституционна реформа на съдебната власт за избор
на Председателите на Върховния касационен съд, Върховния
административен съд и Главният прокурор с преки избори от
Суверена, както и възможност за отзоваването им преди края
на мандата.
2. Изменения в Наказателно-процесуалния кодекс за: 1.
максимално опростяване на правилата за събиране на доказаОсновни положения

9

телства, 2. ограничаване на възможността за бавене на делата, 3.
създаване на правила за работещо „бързо производство“ при определени видове престъпления, и т.н.
3. Въвеждане на електронното правосъдие, при което всички заинтересовани страни да имат възможността да разглеждат
по електронен път цялото дело, да получават призовки по имейл
(ненамирането на страните на адрес няма да е причина за протакане на процесите), да правят това отвсякъде и без лично присъствие, да получават въз основа на тази информация качествени
и навременни съвети и консултации, за да защитят в максимална
степен своите интереси.
А съдиите и прокурорите, които бавят делата и мотивите си
неоправдано, да бъдат видни за всички и да носят отговорност.

ОТБРАНА
Акцентите в сферата на отбраната са следните:
1. Превръщане на Българската армия отново в боеспособна.
2. Определяне на правилния геостратегически противник –
по наша преценка той с много по-голяма вероятност е Турция,
а не Русия.
3. Изработване на „План Б“ в случай на разпадане на ЕС.
4. Превъоръжаване на армията в срок от 2 мандата.
5. Повече участие на обществото и по-конкретно младежта
в армейската дейност.
Предвиждаме следните реформи в отбраната:
1. Въвеждане на задължителна военна подготовка за всички млади мъже на възраст между 20 и 30 години по подобие на
швейцарския модел на отбрана: ежегодно в продължение на 4
години, а след това два пъти през 3 години да преминават 1015 дневни курсове за обучение и преподготовка. Да им бъдат
зачислени лично оръжие, униформа и средства за защита от
химическо и биологическо оръжие. Същите задължително
да преминат психологически тестове. Негодните за военна
служба да преминават курсове по първа помощ.
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2. Организиране на оперативно взаимодействие между
ВМС, ВВС и Граничната полиция за предотвратяване на тероризъм, контрабанда, незаконен улов на риба в български териториални води, нелегален трафик на хора и на товари.
3. Изграждане на нов тип сили за бързо реагиране - необходимо е подразделения от силите за специални операции на
ВМС, ВВС и Сухопътните войски да поддържат готовност да
бъдат дислоцирани в зоните за несигурност или пиратски действия, съвместно с международни сили с мандат на ООН, за мироналагане и мироподдържане.
4. Превъоръжаване на армията с най-модерна военна техника – главно артилерия, танкове, БТР, РСЗО и ПВО/ПРО.
5. Внедряване на нови средства за водене на военни действия – дронове, изкуствен интелект, радиоелектронна борба
(РЕБ).

ФИНАНСИ
Публичните финанси обхващат както процесите по събиране на налози, така и преразпределяне на събраното с оглед на покриване на определени обществени нужди, свързани са с понятия като бюджет, брутен вътрешен продукт, публичен дълг и др.
БВП
По данни на НСИ за 30 години (от 1989 г., когато у нас започнаха промените, до 2019 г.) БВП по сравними цени се е повишил с ок. 50%, а покупателната способност на хората е едва
ок. 72% от тази през 1989 г., като на пенсионерите не надхвърля
67%. Това показва само едно: политика на безмилостно ограбване и на свръхобогатяване на тънка прослойка за сметка на хората, както и голям отток на капитали.
БЮДЖЕТЪТ
Ние държим да имаме балансирани бюджети. Но поне в първите две години на мандата ни предвиждаме ударно инвестиране
на държавата в няколко стратегически отрасли в конкуренция
със съществуващите частни фирми:
Основни положения
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1. Голяма търговска банка;
2. Национална застрахователна компания;
3. Електроразпределително дружество за цялата страна;
4. Телекомуникационна компания с GSM оператор;
5. Верига от супермаркети;
6. Верига от бензиностанции;
7. Крупни селскостопански държавни борси из цялата страна.
Тази наша политика на умерен етатизъм ще осигури намаляване на оттока на капитали от страната и ще осигурим допълнителен значителен доход за бюджета, оформяйки на практика
втори бюджет.
ДАНЪЦИ
Не смятаме да внасяме радикални проблеми в данъчната система, но има две неща, които непременно ще променим:
1. Ще увеличим ДДС с 5 пункта до 25%, като увеличението ще отива изцяло и целево за здравеопазване, а същевременно
вноските за здравно осигуряване ще бъдат отменени, а НОИ –
основно реформиран (вж. глава „Здравеопазване“, част „Здравна
реформа“, 1.4).
2. Ще увеличим корпоративния данък с 5 пункта до 15%.

ОБРАЗОВАНИЕ
Предвиждаме радикални реформи там, където това е необходимо.
Предучилищно образование
Осигуряване за децата на всички работещи родители модерни детски ясли и градини. Тъй като в България вече има много
добра традиция в това отношение, ние смятаме да я доразвием,
без да внасяме революционни преобразувания.
Средно образование
Ще извършим значителни промени в следните области:
1. Учебно съдържание – преосмисляне на задължителните
знания и умения при завършване на основното и средното образование.
12

ПЛАТФОРМА НА ПАРТИЯ „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“

2. Система за проверка и оценка на знанията – въвеждане
на система от изпити било в края на сроковете, било на текуща
основа, които да се оценяват от външни проверители.
3. Методика на преподаване – новите методи да се развиват
в три основни насоки:
• Онагледяване на учебното съдържание чрез използването
на електронни дъски;
• Интерактивно преподаване на учебния материал, при което учителят не е разказвач, а медиатор, помагащ на учениците си
да обработят и синтезират предварително подадена информация;
• Работа в екип.
4. Радикални промени в подготовката – педагогическа, психологическа и научна – на учителите.
Висше образование
1. Редуциране на държавните университети до 7, но покриващи целия спектър от знания.
2. Драстично завишаване изискванията към университетите в Закона за висшето образование и към дейността на Националната агенция за оценяване и акредитация.
3. Строителство на нови университетски комплекси с учебни сгради, студентски кампуси, спортни съоръжения, паркова
среда, лаборатории, научни звена и др.
4. Редуциране на досегашните ок. 230 000 студенти по държавна поръчка (начин за прикриване на младежката безработица) до не повече от 100 000 – 120 000.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
Акцентите в сферата на здравеопазването са следните:
1. Поставяне на пациента, а не на изгодата, паричните потоци и търговията, в центъра на здравната система.
2. Достъпно здравеопазване за всеки български гражданин
– хуманистичните идеали на нашето съвремие изискват това.
3. Повече профилактика! От предимно лечение към предимно профилактика.
Основни положения
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4. Да се спазва принципът на континюитета! Да запазим и
умножим доброто наследство, да го подобрим и усъвършенстваме с нашите реформи и да го предадем за надграждане на идващите след нас.
За постигането на тези принципи са необходими следните
действия:
1. Ликвидиране на Здравната каса, целево увеличаване с 5%
на ДДС и създаване на специално управление в Министерството на финансите, занимаващо се с финансирането на здравеопазването.
2. Създаване на здравна база данни, електронна здравна
карта и електронна рецепта.
3. Разделяне на държавното и частното здравеопазване.
4. Възстановяване на поликлиниките.
5. Трансформиране функциите на общопрактикуващите
лекари с акцент върху профилактиката (задължителен годишен
преглед) и посещенията по домовете на хронично болните, инвалидите, болните с временна нетрудоспособност.
6. Изграждане на болнични заведения, покриващи цялата
страна:
• 8 суперболници по всички медицински профили,
• Болници за специализирано лечение,
• Болници за продължително лечение,
• Диспансери и санаториуми,
• Центрове за палиативни грижи,
• Мобилни медицински центрове
7. Установяване на адекватни правила за възнагражденията
на лекарите и медицинския персонал: те не могат да бъдат под
средната за страната заплата, умножена по две (т.е. към днешна
дата – под 2500 лева). Това на медицинските сестри – под средната за страната заплата, умножена с коефициент 1.5.
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ЗЕМЕДЕЛИЕ
Основният ни план е да впрегнем цялата мощ на държавата
за прекратяване процеса на отмиране на селата и постепенното
им възстановяване. Успоредно с това целим да увеличим неколкократно обемите на произвежданата натурална и преработена
селскостопанска продукция.
За целта през първия си мандат възнамеряваме да възстановим 70 мъртви села (започвайки с 10 през първата
година и увеличавайки броя им с по 5 всяка година), привличайки в тях средно по 500 души и изграждайки съвременни селскостопански комплекси в четири основни направления:
1. Зеленчукопроизводство и овощарство, включително
свръхмодерни парникови комплекси.
2. Животновъдство и производство на млечни продукти.
3. Консервна и хранителна промишленост.
4. Рибарство и аквакултури.
За да наречем едно село възстановено, ние предвиждаме
следните дейности:
1. Цялостно обновяване на жилищния фонд чрез построяването на нови фамилни къщи с дворове. Къщите ще се предоставят на новодошлите семейства срещу нисък наем и ще се
предават в собственост след 20 години работа в местното предприятие.
2. Изграждане на модерна селищна инфраструктура.
3. Изграждане на модерни селскостопански предприятия:
ферми, птицеферми, парници, консервни комбинати, месни
комбинати, мандри и др.
4. Осъществяване на хидромелиоративни мероприятия за
превръщането на поне 20% от землищата в поливни площи.
5. Изграждане на стопански двор с хангари и работилници
за съхраняване и обслужване на селскостопанската техника.
6. Изграждане на социална инфраструктура: училища, оборудван лекарски кабинет на общопрактикуващ лекар и медиОсновни положения
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цинска сестра, пощенски клон, кметство, читалище, помещения
за магазини и заведения, безплатна интернет връзка.
7. Изграждане на качествени междуселищни пътища.

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
те:

Акцентите в областта на социалната политика са следни-

1. Осигуряване на нормални условия за живот и развитие
на всеки български гражданин от раждането му до старостта.
2. Създаване на условия за функционирането на семейството като основна единица на обществото.
3. Насочване на помощите към реално нуждаещите се. Култивиране на социална отговорност и постигане на социална
справедливост.
4. Решително подобряване статуса на пенсионерите.
5. Изработване на дългосрочна стратегия за борба с безработицата.
1. Специално внимание към майчинството и отглеждането на децата:
а) увеличаване срока и стойността на паричното обезщетение при бременност и раждане;
б) Усилено строителство на детски ясли и градини в градовете, където има недостиг.
2. Помощ за хората, останали без работа, претърпели злополука или пострадали от природно бедствие:
• обезщетения,
• програми за субсидиране на стартапи, продължаващо обучение, субсидии за започване на малък бизнес за младежта,
• подкрепа за претърпелите злополука и инвалидизираните: екзоскелети, изкуствени хуманоидни крайници, изкуствени
органи и др.
3. Условия за нормален и активен живот на пенсионерите:
• повишаване на всички пенсии с 60% за първия ни мандат
и с още 60% през втория;
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• най-малките пенсии по старост с трудов стаж, по-малък от
20 години, трябва да покриват екзистенц-минимума.
4. Приюти за всички десоциализирани хора.
5. Центрове за лечение на зависимите от психотропни вещества.
6. Законодателни и административни мерки срещу злоупотребите със средствата за социални нужди.
7. Стремеж към постигане на възможно най-висока социална справедливост.

ЕНЕРГЕТИКА
Основните акценти в областта на енергетиката са следните:
1. Осмислен преход към енергетиката на ХХІ век.
2. Осигуряване на енергийната стабилност и независимост
на България.
3. Прилагане на ултрамодерни енергийни технологии.
4. Нови ясни правила при ценообразуването в енергетиката.
5. Печалбите от енергетиката – основно в държавната хазна.
Реформите в областта на енергетиката, съобразени със
стратегията на ЕС за енергетика без въглероден отпечатък,
са следните:
1. Акцент върху ядрената енергетика:
• Дострояване на АЕЦ „Белене“,
• Откриване процедурите за още една атомна, по възможност на бързи неутрони, защото този тип централи почти не оставят ядрени отпадъци. Ядрените централи ще бъдат използвани и за захранването на голям масив парници.
2. Използване на сероводорода от Черно море за производство на водород и електроенергия. Български технологии за целта съществуват.
3. Производство и задоволяване на вътрешния пазар с фотоволтаични елементи. Нашият фокус е производството на
енергия за нуждите на всяко семейство – по покриви, стени, фотоволтаични стъкла на прозорците и др.
Основни положения

17

4. Нова енергийна регулация с единни цени за всички производители.
5. Учредяване на държавно електроразпределително дружество за цялата страна в конкуренция със съществуващите.
6. Преустройване на „Марица-изток – 2“ в газова ТЕЦ
като буфер в пиковете и спадовете на електропотреблението в
България.
7. Възстановяване територията на мини „Марица-изток“ –
рекултивиране на земите, засаждане на гора и осигуряване на алтернативен поминък за хората там.
8. Условия за ползване на електромобили – масово инсталиране на зарядни устройства по улиците на големите градове,
строителство на зарядни станции по пътищата и стимулиране
купуването на електромобили.

ТУРИЗЪМ
Реформите в областта на туризма целят превръщането на
България в елитна туристическа дестинация.
Предвидените за целта мерки са следните:
А. Големи морски и планински курорти
1. Национализиране на земята и инфраструктурата на големите морски и планински курорти за контрол върху тяхното
развитие и хармонизиране на околното пространство.
2. Изработване на градоустройствени планове на големите
морски и планински курорти и събаряне на част от хотелите.
Б. Културен и исторически туризъм
Историческото наследство от Новокаменната епоха до днес
е едно от най-големите богатства на нашата страна. То е в състояние да залегне в основата на огромна туристическа индустрия,
съперничеща на тази в Гърция и Италия.
В. Поклоннически туризъм
В България има засвидетелствани над 500 манастира, повечето от които са в руини. С активно инвестиране от страна на държавата могат да бъдат съживени поне 250 манастира и да бъдат
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превърнати в допълнителна база за интензивен целогодишен туризъм.
Г. Балнео и спа-туризъм
Предвиждаме строителството на поне 20 санаториални комплекса с капацитет от 300 до 500 души на подходящи места и в
големите балнеоложки центрове, датиращи от древността.
Д. Ловен туризъм
България все още изобилства с всякакъв вид дивеч, а ловният туризъм привлича най-богатите туристи в световен мащаб и
издига изключително много реномето на страната. Предвиждаме строителството на нови дивечовъдни стопанства.
Е. Подводен и селски туризъм
Тези два вида туризъм са обединени в една точка, защото са
територия за частната инициатива. Държавата от своя страна ще
помага със законова и нормативна регламентация, евтини кредити и грантове, международна реклама.

МИЛИАРДНИ ПРОГРАМИ
Нарекли сме „милиардни програми“ нашите планове да осъществим производства, които може да не са от мащаба на 1 милиард, а може и значително да надхвърлят този обем, но смятаме, че са важни за развитието на нашата държава.
Социална програма
През първия мандат възнамеряваме да осигурим за всички
пенсионери безплатно всеки ден по едно хлебче от лимец (200 г),
кофичка кисело мляко и литър минерална вода – все продукти,
характерни за нашата земя и изхранвали живеещите на нея хора в
течение на хилядолетия.
Тези продукти осигуряват всички необходими вещества за
добро хранене и гарантират живота на консумиращите ги. Ще
правим това, защото намираме, че пенсиите на възрастните хора
са обидно малки и често ги поставят на границата на живота и
смъртта поради недохранване.
Основни положения
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Индустриални програми
Насочили сме се към високотехнологични производства,
подбрани било поради това, че сме имали някакви традиции в
тях, било заради голямата и дългосрочна перспектива, било заради очаквания стопански и финансов ефект, било заради огромното научно предизвикателство.
Смятаме чрез тях да повишим в пъти производствената култура у нас, както и да привлечем значителна част от българската
емиграция да се завърне в родината.
Ето и списъка с производствата:
1. Роботика
2. Дронове за търговски доставки /за военни цели /за селскостопански дейности /за събиране на метеорологически данни.
3. Производство на човешки органи от стволови клетки.
4. Космическа индустрия - храни, космически отпадъци.
5. Производство на прозрачни фотоволтаични стъкла.
6. 3D принтиране на къщи и стопански постройки.
7. Производство на български бранд електромобили.
8. Производство на автомобилни гуми.
9. Производство на електроенергия и водород от сероводорода в Черно море.
10. Иницииране и участие в проекта за влак-стрела Шанхай-Франкфурт.
Ние, хората от
„Пряка демокрация“,
вярваме в това.

20

ПЛАТФОРМА НА ПАРТИЯ „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“

