ПОЛИТИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ НА
ПП „КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ“
Ние, Изпълнителният съвет на ПП „Коалиция за Теб България“, изпълнени с
решимост за справедливост в обществото, свобода на словото и равенство пред закона, не
приемаме олигархичния модел на управление, превърнал се в последните години в
олигархично - мафиотски, който обезличава държавността, обсебва институциите и
застрашава основите на демократичната и правова държава.
Върховенството на закона, разделението на властите и основни конституционни
права и свободи на гражданите се нарушават в стремежа на управляващите да
утвърждават модела на тоталитарни и еднолични решения, взимани от министър
председателят, с които се обслужват тесен кръг олигарси, за сметка на обществения и
държавен интерес.
Прокуратурата е превърната в оръжие срещу всеки, който не приема да живее по
наложения му начин. Съдът не е способен да изпълнява основното си предназначение – да
осигурява справедливост в обществото и да бъде гарант за правова държава. Логично тези
институции се ползват с нищожно доверие сред обществото. Днес живеем в „Пленена
държава”, която обслужва интересите и функционира за определен кръг политици и
олигарси, които са я окупирали.
Години наред слушаме обещания за административни реформи и внушения за
просперираща икономика и здрава икономическа среда. Виждаме как един и същи кръг от
политици се редуват в различни конфигурации в качеството си на управляващи и
опозиция, но основната им цел е запазване на влиянието и властта, обръщайки гръб на
важните за обществото икономика, земеделие, сигурност, здравеопазване и образование.
Свидетели сме как се управлява без ясна политическа програма, приоритети и секторни
политики. Не се създават условия за функциониране на демократичния правов ред и
гаранции за неприкосновеността на частната собственост, в резултат на което са
закономерност следните събития:
 Разграбването на КТБ - четвъртата по големина банка, както и част от активите на
банката, с активното съдействие на прокуратурата и бездействието на БНБ, ДАНС
и МВР.
 Фалирането на ЗК”Олимпик”, предшествано от бездушната пасивност на
Комисията за финансов надзор в продължение на месеци.
 Пълна тъмнина и непрозрачност при сделката на електроразпределение ЧЕЗ
„България ” АД, сделка от съществено значение за националната сигурност.
 Сривът на търговският регистър. Преустановяването на неговата дейност е само
видимата част от причинените неудобства за икономическия и правен живот на
страната. Какъв ще бъде мащабът и размерът на вредите за фирмите и държавата,
ще разбираме в бъдеще.
Не можем да пропуснем и провалените политики, определящи стратегическото
развитие на Република България в последните десетилетия:
 Обещаното влизане в предверието на „Еврозоната” от правителството на Борисов 1
не се състоя.

 Изграждането на електронно управление, заявено като приоритет от
правителството на Борисов - 2 и поето лично, като ангажимент от вицепремиера
Румяна Бъчварова, за което са изразходвани повече от 2 милиарда лева, е в
необозримото бъдеще.
 Изцяло е девалвирала и провалена политиката за присъединяване на България към
„Шенгенското споразумение”.
 Обявената с шумна медийна кампания административна реформа, с цел
разсредоточаване на централните администрации и министерствата от столицата в
областни градове, е забравена от управляващите, а опитите за поредици от реформи
в МВР, започнати от министрите Румен Петков, Цветан Цветанов и Румяна
Бъчварова, оставиха хаос и разруха, за които настоящото политическо ръководство
мълчи и бездейства.
Корупцията е превърната в държавна политика, потвърждение са думите на
правосъдния министър Цецка Цачева, публично обявил, че „не всяка корупция е
престъпление”. Ежедневните корупционни скандали се неглижират с лекота от
управляващите, без отговорности и последици.
В тази отровена среда не може да се ражда и развива пълноценно поколение, което
да осигури просперитета на Република България и нейното бъдеще. Не можем да гледаме
безучастно как кадърните и переспективни българи напускат нашата Родина.
Решително и категорично се противопоставяме на безпринципните договорки на
управляващите политически партии в парламента, които превърнаха политиката в
търговия, а заемането на висша държавна длъжност в брокерство и комисионерство, което
не се основава на образование, качества и управленски опит.
Изпълнителният съвет на ПП ”Коалиция за Теб България” апелира към всички
граждани на Република България, неправителствени организации, сдружения и лидери на
извънпарламентарни политически партии категорично да се противопоставим на пагубния
и насилствено наложен статут на „Пленена държава”, при който нацията неминуемо се
води към национална катастрофа. Политическият изход от ситуацията налага само едно
решение – ОСТАВКА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА БОЙКО БОРИСОВ - 3!
Водени от отговорността пред бъдещите поколения, следвайки заветите на Левски
и Ботев, вярваме че имаме енергия и сме съхранили силното си родолюбие към Република
България. Изпълнителният съвет на ПП ”Коалиция за теб България”, декларира волята си
за политически промени, промени, в които държавността и демократичния правов ред се
изграждат върху:
•
върховенството на закона;
•
действителното разделение на властите – законодателна, изпълнителна и съдебна;
•
независимост на съдебната власт;
•
гарантиране на гражданските права и свободи на всеки;
•
свободни институции, работещи в интерес на обществото.
Ние, гражданите и гражданското общество обявяваме, че сме обединени в ПП
”Коалиция за теб България” за промяна на сегашния политически модел на управление на
страната.
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