
ПРОГРАМА НА „ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ“

1. България – зона на мира. 
Неутралитет и ненамеса във военни конфликти. Независима енергийна политика, базирана 
на икономическата логика и интересите на хората. Възстановяване на отношенията с 
Русия. Защита на националната памет и традиции. Запазване на лева като национална 
валута. Без чужди военни бази на територията на България. Отпор срещу компромисите за 
приемане на Северна Македония в ЕС.
2. Отмяна на статута на тър2. Отмяна на статута на търговски дружества на болниците. 
Премахване на доплащането, ДДС върху лекарствата и таксата за посещение при лекар. 
Драстични мерки срещу източването на Здравната каса. Забрана за принудителна 
ваксинация и зелените сертификати. Не на здравния фашизъм на Световната здравна 
организация.
3. Драстично увеличение на пенсиите 
чрез незабавнчрез незабавното им преизчисляване и повишаване коефициента за прослужено време на 
1,5. Ежегодна индексация. Възможност за доброволно пенсиониране при навършени 55 
години за жените и 60 за мъжете. Зачитане на времето на наборна служба за трудов стаж 
първа категория. Държавни хосписи за всички нуждаещи. Безплатно пътуване на 
пенсионерите в градския транспорт с лична карта. Сурови мерки за посегателства срещу 
възрастните хора.
4. Увеличение на доходите 
съобразно съобразно годишните инфлационни процеси. Въвеждането на необлагаем минимум от 
1000 лева. Държавни вериги от аптеки, бензиностанции, хранителни магазини и банки. 
Държавни борси за селскостопанска продукция. Стимулиране на българското 
производство. Възстановяване на селското стопанство и външните пазари на България, 
включително Китай и Русия.
5. Строг държавен контрол 
върху монопвърху монополните дружества – ток, вода, парно, банки, горива. Сурови мерки срещу 
спекулантите. Наказателна отговорност за картел и за раздаване на необезпечени кредити. 
Незабавни мерки за осигуряване на енергийната сигурност на страната. Сключване на 
дългосрочни договори за газ и петрол съобразно тяхната цена и икономическата изгода за 
България.
6. Действени мерки за повишаване на жизнения стандарт 
и връщане на младии връщане на младите хора в България. Семейно подоходно облагане. Безплатни детски 
градини и ясли. Увеличение на детските надбавки и индексация съобразно инфлацията. 
Не на „джендър идеологията“, и Истанбулската конвенция“ и осиновяванията на деца от 
еднополови двойки. Подпомагане на родителите в нужда.
7. Свикване на референдуми 
по всички важни въпроси. Отмяна на депутатския имунитет и възможност за отзоваване. 
Премахване на партийните субсидии. Мажоритарни избори.



8. Пълна ревизия на концесионните и приватизационните сделки. 
Връщане на подземните богатства – вода, злато и други полезни изкопаеми, в патримониума на 
държавата. Опазване на българския чернозем от замърсявания при проучване и добив на 
природни богатства.
9. Решителни мерки срещу корупцията. 
НаказаНаказателна отговорност за решения на колективни органи, увреждащи държавата и правата на 
човека. Сурови действия срещу престъпността. Проверка на имуществото на политици, магистрати 
и висши държавни чиновници. Конфискация на незаконно придобитото. Забрана за чужди 
правителства и фондации да финансират политически партии, медии и неправителствени 
организации.
10. Спиране грабежа на частните съдебни изпълнители и 
колекторските фирми. 
Нов Закон за съдебната Нов Закон за съдебната власт и промени в досъдебната фаза в Наказателно-процесуалния 
кодекс. Намаляване на съдебните такси. Наказателна отговорност за магистрати, постановили 
съдебни актове в нарушение на Закона. Възможност за предсрочно отзоваване на Главния 
прокурор и други висши магистрати.
11. Действени мерки за опазване на околната среда
 и бъл и българската природа, за чистотата на въздуха, водите и храните. Забрана за ГМО, шистов газ, 
5G мрежите до доказване на тяхната безопасност, както и вноса и изгарянето на токсични 
отпадъци. Забрана на хидрогенираните мазнини и вредни хранителни добавки и въвеждане на 
задължителен стандарт за основните хранителни продукти.
12. Забрана за застрояването 
в парковв парковете, междублоковите пространства и природните резервати. Безвъзмездно прехвърляне 
на земята под и около жилищните кооперации на гражданите. Не на принудителната 
паспортизация на жилищата.
13. Водата е национално богатство. 
Закон, който незабавно да прекрати  порочната практика загубите на водните дружества да се 
калкулират в сметките на гражданите, с което драстично ще бъде намалена цената на водата за 
хората.
14. В центъра на образо14. В центъра на образователната система 
застава възпитанието в човечност и родолюбие. Отмяна на финансирането чрез делегираните 
бюджети, при което се набляга на количеството и напълно се игнорира качеството. Гражданско 
образование от първи клас, възпитаващо децата да бъдат активни членове на обществото, да 
могат да съставят и защитят отношение по общи проблеми и да участват в решаването им. 
Отделяне на 2% от БВП за образование. Безплатни унифицирани учебници до завършване на 12 
клас. Забрана достъпа на финансирани от чужди държави НПО-та във всички учебни заведения.
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