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ПП „Нова Зора” участва като коалиционен партньор на БСП в изборите за народни
представители в последните три народни събрания, поради голямото съвпадение с
политическите програми на партията, приемани на трите редовни конгреси от 2009 г. до
днес. Ние сме образно казано предвидимият партньор в създаваните коалиции с БСП
през годините и съвсем естествено е поведението на партията да създава
необходимото доверие сред широката маса социалисти. В изборите за 45-то Народно
събрание ПП „Нова Зора“ се включи активно в събирането на необходимите 2500
подписи за регистрация на коалицията „БСП за България”. Нашето участие се изрази в
представянето на 600 подписа, събрани с лекота сред нашите членове и симпатизанти
само за 5 дни, в София и страната.

На 25.01.2021 г. бе взето решение за образуване на коалицията, а на 08.02. 2021 г., в гр.
София, бе подписан договор за създаване на Коалиция „БСП за България”, за участие в
изборите за 45-то Народно събрание. Той бе подписан от страна на БСП, от Корнелия
Нинова; за „Комунистическа партия на България”, от Александър Паунов; за ПП „Нова
Зора” от Минчо Минчев; за ПП „Политически клуб „Екогласност” от Емил Георгиев и за
ПП „Политически клуб ”Тракия” от Стефан Начев. По-долу се опираме на някои от
основните положения залегнали в споразумението. Коалицията е политически съюз,
създаден за участие и спечелване на изборите за 45-то Народно събрание; за
провеждането на изборите за президент и вицепрезидент на Република България; за
изборите за общински съветници и кметова и изборите за членове на Европейския
парламент, на основата съгласувана на програмите като водеща в случая е
предизборната платформа на БСП. Основната цел на Коалицията е осъществяване на
политика за възраждане на българската икономика и преодоляване на демографската
криза, борба с бедността и неравенството. Коалицията участва в изборите с общи листи.
Предвижда се и кандидатите за президент и вицепрезидент на Република България, да
бъдат общи, както и листите за общински съветници и кметове, и за членове на
Европейския парламент. В договора е записано, че издигнатите кандидати от отделните
партии следва да бъдат с високи политически, морални и лични качества. Народните
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представители, избрани с листата на Коалицията образуват заедно една парламентарна
група, в състава на 45-то Народно събрание в което тя осъществява своята дейност,
съгласно законите на Р. България и в съответствие с приетия Правилник за работата
на 45-то НС. Парламентарната група приема обща законодателна програма и
осъществява дейността си в съответствие с идеите, принципите, предизборната
платформа и общата политика на коалицията. В договора се подчертава, че поетите
задължения за съвместно участие в изборите и политическо взаимодействие на
парламентарно ниво, в изпълнителната и местната власт, не следва да накърняват
идейната, политическата и организационната самостоятелност на членовете на
Коалицията. Изтъква се, че членовете на Коалицията, както и всички народни
представители от парламентарната група на коалицията, представителите на партиите
в местната и изпълнителната власт, не следва да допускат публични квалификации и
нападки, отнасящи се до коалиционните партньори, членове на техните ръководства
или народни представители. При съставяне на правителство на Коалиция „БСП за
България”, в него ще бъдат привличани кадри на партиите от Коалицията за заемане на
ръководни и експертни длъжности в държавната администрация на централно и
регионално ниво. В заключение се посочва, че Коалицията е отворена за
сътрудничество и взаимодействие с други партии, сдружения на гражданското
общество и неправителствени организации, които приемат принципите и разпоредбите
на настоящия договор. Приемането им става с решение на Политическия консултативен
съвет (ПКС) на коалицията, взето с мнозинство от 2/3 от членовете.

С Решение № 2039/12.02.2021 г. Централната избирателна комисия регистрира
Коалиция „БСП за България” за участие в изборите за народни представители на
45-тото народно събрание. При жребия за номерата на партиите и коалициите, бе
изтеглен № 4 .

Централното ръководство на партията и структурите на ПП „Нова Зора” участваха
активно в издигането на кандидати за народни представители и членове на районните
и секционните избирателни комисии. В избирателните списъци са включени двама наши
кандидати – в София в 25-и избирателен район с водач Корнелия Нинова е проф.
Тодор Мишев. Той е на 12-о място в избирателната листа. Инж. д-р ик.н. Злати Тодоров
е № 6 в листата на 15-и избирателен район – Плевен с водач проф. Румен Гечев. Много
членове на ПП „Нова Зора“ се включиха и в състава на избирателните секции, а други
пък, в деня на изборите, насрочени за 04.04.2021 г., ще следят за честността на вота
като наблюдатели.

С рекламна дипляна коалицията оповести основните цели от предизборната си
програма, за осъществяването на които ще се бори в следващия парламент:
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В ОБЛАСТТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО:

Цел: Здравеопазването не е стока. Болниците ще бъдат лечебни заведения, а не
търговски дружества. Ефективно и качествено здравеопазване за всеки български
гражданин.

Спешна помощ, доболнично лечение и болнична помощ във всеки един регион;

Лична електронна здравна карта за всеки български гражданин;

Навременно медицинско обслужване, 24 часа в денонощието;

Безплатни лекарства за деца до 14 години;

Намален ДДС на лекарствата на 9 %;

Мораториум върху продажбата на държавните и общинските болници.

ОТНОСНО СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА:

Цел: Човешкото достойнство, гражданските права и интереси на трудовите хора, децата
и младите, социално слабите и пенсионерите трябва да бъдат защитени.

Еднократна помощ при раждане на първо дете – 500 лв., за втора – 1000 лв., за трето -
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1500 лв., за всяко следващо – 200 лв. Еднократна помощ в размер на 6500 лв. за всяко
второ и трето дете на осигурени за минимум 24 месеца назад родители;

Увеличаване размера на майчинството през втората година до размера на минималната
работна заплата - от 380 лв. на 650 лв. през 2021 г. (60 000 майки);

За работещите родители – необлагаем минимум от 500 лв. месечно за всяко дете,
ненавършило 18 г. (755 946 семейства);

Безплатни детски градини и ясли (219 000 деца);

Преизчисляване на всички пенсии, което ще доведе до увеличаването им от 20 до 30%.

В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА И КУЛТУРАТА

Цел: Образовани, знаещи и можещи български граждани, които обичат Родината.

Устойчиво повишаване на средствата за образование и наука с минимален праг 5% от
БВП;

1% от БВП за култура;

Бюджетно финансиране само на държавни и общински училища;

Един учебник по предмет за всеки клас в цялата страна;
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Безплатни учебници за всички ученици от 1 до 12 клас;

Достъпно и разбираемо съдържание на учебниците;

Прекратяване на подмяната на българската култура и история в учебниците;

Ежегодно увеличение на учителските заплати. Утвърждаване на учителската професия
като регулирана професия;

Увеличаване на държавното финансиране за университети за научни изследвания и
иновации.

ИКОНОМИКА:

Цел: Ускоряване на икономическия растеж, увеличаване на доходите, потреблението,
инвестициите и износа, намаляване на неравенствата;

Обвързване на икономиката с образованието, науката и високите технологии;

Финансов щит за малките и средните предприятия чрез подкрепа на Българската банка
за развитие;

Програма за съучастие на държавата в микро-малките и средни предприятия, за нови
предприемачи. Условие: откриване на повече от 5 работни места и запазването им за 15
месеца;
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Намаляване на административната тежест и бюрокрацията чрез създаване на шест
електронни регистъра: Електронен поземлен регистър, Единна информационна
система, обединяваща пазарите на селскостопанска продукция с платформа за
електронна търговия, Национална електронна система по заетостта, свързваща всички
бюра по труда в страната, Единен електронен данъчен регистър, Електронна здравна
карта и здравно досие, Единна електронна образователна система.

Опростяване процедурите за дребните търговци и производители (декларации и
отчети);

Развитие на индустриалните зони и превръщането им в притегателен център за
инвестиции и иновативни технологии;

Подкрепа на българското, родното производство.

ФИНАНСИ

Цел: Устойчиво социално-икономическо развитие и финансова стабилност.

- Намаляване ставките на ДДС за храни и лекарства;

- Въвеждане на семейното подоходно облагане, от което 755 946 семейства ще плащат
по-ниски данъци;

- Премахване на плоския данък и въвеждане на прогресивно подоходно облагане, в
резултат на което 3,6 милиона заети ще плащат данък както до сега, а по-високо
облагане ще има само за 120 000 граждани с най- високи доходи;
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- Запазване на корпоративен данък от 10 %;

Фискална децентрализация за общините. Част от данъка върху доходите на
физическите лица остава в общините.

Поставените цел и средствата за тяхното постигане напълно съответстват на основните
постановки в програмата на ПП „Нова Зора”, приета на третия редовен конгрес,
проведен през 2018 г. и провежданата политика от Централното изпълнително бюро и
Централния политически съвет на партията. Това се доказва и от последователната
политика, отразявана на страниците на в-к „Нова Зора” до настоящия момент.

Ние сме уверени, че Коалиция „БСП за България” ще направи всичко необходимо като
мобилизация, за да разясни на българските граждани своите цели и задачи. И ще
спечелим изборите. В тази напрегната обстановка, породена основно от развихрилата
се истерия около пандемията с вируса Ковид-19, както и с неистовия стремеж на ПП
ГЕРБ да остане във властта и през следващите четири години. ПП „Нова Зора” работи и
ще даде своя цялостен принос за необходимата за държавата ни промяна!

БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО!

25-и МИР - София. Водач на листата на Коалиция “БСП за България” - Корнелия
Нинова;

Проф. д-р ист. н. Тодор Мишев, представител на ПП “Нова Зора” - № 12 в листата.

15-и МИР - Плевен. Водач на листата на Коалиция “БСП за България” - проф. д-р ик. н.
Румен Гечев;
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Инж. д-р ик. н. Злати Тодоров, представител на ПП “Нова Зора” - № 6 в листата.

Адв. Тодор ПРЕДОВ

д-р по право,

зам.-председател на

ПП „Нова Зора”
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