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ЗА СМИСЪЛА
Ние виждаме смисъ-

ла на политиката в това
по-добри хора да създа-
ват по-добър живот в
по-добър свят.

ЗА  ГРАЖДАНСКОТО

ДОСТОЙНСТВО

Поставяме в центъра
на нашата политика гра-
жданина и неговото до-
стойнство. За нас граж-
данин не е характерис-
тика по местоживеене.
Нашето модерно обще-
ство се състои от граж-
дани. Гражданинът при-
тежава стремеж към до-
стоен живот, към задо-
воляване на своите пот-
ребности. Стремежът
към достоен живот по-
ражда гражданските до-
бродетели:  трудолюби-
ето и грижата за семей-
ството и общността;  ка-
тегоричното отстояване
на човешките права и
свободи;  спазването на
закона и изпълнението
на гражданските задъл-
жения;  уважението и
търпимостта към оста-
налите. Гражданите не
са поданици, не са пуб-
лика на политически
спектакъл, не са пасив-
ни членове на общест-

вото. Ние сме против
комунизма и всеки друг
тоталитарен режим, за-
щото отнемат граждан-
ското достойнство на хо-
рата. Гражданското до-
стойнство и добродете-
лите са основа за доб-
рите човешки взаимо-
отношения, за взаимно-
то уважение и зачита-
нето на личното прост-
ранство, за спазването
на общественото при-
личие. Те ни насърча-
ват за полезни дела.

ЗА   БЛАГОСЪСТО-
ЯНИЕТО

Нарастването на бла-
госъстоянието насърча-
ва гражданската добро-
детел, подобрява качес-
твото на живота, дава
свободно време за се-
мейството и за лично
развитие. Повишаване-
то на благосъстоянието
на всички е безспорни-
ят общ интерес. Скоро-
стта на нарастване на
благосъстоянието е
оценка за управление-
то. Упадъкът на качест-
вото на живота е свиде-
телство за икономичес-
ки упадък и за вредна
политика. Благосъстоя-
ние се постига единст-

вено чрез бързо иконо-
мическо развитие. То
създава по-добър свят и
дава възможност да бъ-
дат решавани неговите
все по-трудни пробле-
ми. Икономическото
развитие е полезно, ко-
гато собствеността е ос-
нова за нарастване на
богатството на семейс-
твото и за проява на ини-
циатива. Затова ние сме
за неприкосновеност и
защита на собственост-
та. Собствеността е не-
прикосновена само то-
гава, когато е гарантира-
но правото на собстве-
ника да се разпорежда
със своето, да го стопа-
нисва и ползва благата
му. Пазарното стопанс-
тво е най-добрата ико-
номическа среда за ико-
номическо развитие. То
е възможно само в ус-
ловията на свободна
конкуренция: между
производителите  за па-
зарите, между хората  за
по-добрите работни ме-
ста, между учените и ин-
женерите  за нови тех-
нологии и открития.
Конкуренцията мотиви-
ра всички за повече и
по-качествен труд и

творчество, за предлага-
не на по-качествени сто-
ки и услуги на по-дос-
тъпна цена. Тя насърча-
ва инициативните да по-
емат риск и да реализи-
рат своите програми. И
така стимулира иконо-
мическото развитие.
Ние сме категорично
срещу монополите. Тя-
хната злоупотреба с го-
сподстващо положение
на пазара унищожава
работни места, изпраз-
ва семейните бюджети и
лишава от перспектива
инициативните и пред-
приемчиви хора.

ЗА СИГУРНОСТТА
Сигурността е усло-

вие, без което благосъс-
тоянието не може да ра-
сте. То се създава и уве-
личава само когато на
хората е гарантирано да
се ползват от своя труд
и собственост, само ко-
гато семейството може
да увеличава и наследя-
ва благата, създадени от
неговите членове. Пър-
ви и основен дълг на де-
мократичната държава
е защита на гражданите
и тяхната собственост.
Ние няма да допуснем
замяна на нашата граж-

данска сигурност с по-
лицейщина, с властови
произвол, с репресиите
на тоталитарен режим
или с протекции от ма-
фиотски босове. За да
гарантират сигурността
си, гражданите приемат
доброволно ограниче-
ния на своите свободи.
Всеки път, в зависимост
от конкретните условия,
между тяхната сигур-
ност и тяхната свобода
има конкретен баланс.
Ние сме за този разумен
баланс, като не сме съг-
ласни да се жертва нито
абсолютно задължител-
ната сигурност, нито
крайно необходимата
свобода.

ЗА СПРАВЕД-
ЛИВОСТТА

Справедливостта е във
върховенството на зако-
на. Тя се постига с равен-
ство на всички пред за-
кона. Справедливостта
заедно със сигурността
са условие за свободата;
няма свобода, където ня-
ма справедливост и си-
гурност. Съдебната сис-
тема дължи справедли-
вост на всеки гражданин,
на всяко лице, включи-
телно на държавните и
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местните институции,
по всеки конкретен спо-
рен казус. Съдът трябва
да осъжда единствено
по закон и да третира
всички лица по еднакъв
начин. Категорично
против сме законът да
бъде различен в зависи-
мост от това за кого се
прилага. Ние знаем, че
законите не са докрай
справедливи. У нас зако-
ните често са направени
така, че да обслужват от-
делни лица, фирми и мо-
ментни управляващи.
Затова настояваме да се
упражнява правото на
гражданите да участват
в процеса на изготвяне
и приемане на законите.
Това право е важна пре-
чка срещу несправедли-
вите закони  такива, кои-
то обслужват корпора-
тивни или групови инте-
реси. Законът трябва да
бъде еднакъв за всички.
Да не прави изключения
за отделни случаи и ли-
ца, освен когато има
широко съгласие да се
дадат специални преи-
мущества за определени
дейности, важни за гра-
жданите, обществото и
държавата.

ЗА СВОБОДАТА
Свободата е гаранти-

рана, когато държавата
е равнопоставена с гра-
жданите и фирмите в
икономическата и адми-
нистративната дейност.
Тя трябва да има точно
толкова права в търгов-
ските и административ-
ните спорове, колкото
гражданите и фирмите.
Никой, включително
властта, не може да за-
мести творчеството и
предприемчивостта на
хората. Само свободно-
то творчество на иници-
ативните и предприем-
чивите, на работливите
и упоритите постига
икономическо разви-
тие. За нас свободата от-
ключва въображението
и таланта на човека; ка-
ра го да експерименти-
ра и натрупва личен и со-
циален опит, да взема са-
мостоятелни решения и
да носи отговорност за
тях. Свободата ни дарява
възможността да избе-
рем своя път, да рискува-
ме и носим отговорност-
та за своя избор, да бъдем
господари на своя живот.

/Очаквайте продълже-

ние в следващия брой./
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Бях  в   Молдова на го-
сти на висш полицай. Та
той ми разказа, как пле-
менника на президента
внесъл светлоотражател-
ни ленти за  товарни пре-
возни средства от Изра-
ел , и след седмица те ста-
нали задължителни за
употреба. Не че имало
нужда от тях, но оправ-
ното момче с широкия
гръб натрупало завидно
количество финикийски
знаци.  След  немного
дни задължението от-
паднало!Дойде ми наум
т ози  весел  фак т  въ в
връзка  със задължени-
ето да караме с вклю-
чени светлини

Депутатите бяха катего-
рични- светло през цяла-
та година. Доста хора се
облажиха от гювеча-вно-
сители на акумулатори,
на крушки, на алтернато-
ри. А най  много кой мис-
лите -  ами В. Златев. Ако
2.8 млн  автомобила карат
на фарове ще иде 33млн
бензин повече. А това че
ще намалеят катасрофите-
вятър работа. В сайта
dadrl.hit.bg  можете да се
запознаете в подробности:

- В Хърватска от 2009 г.
светлините са отменени

-В Австрия са отмене-
ни от 2008 г. поради ръст

на инцидентите от 12.2 %
след въвеждането им.

- В Полша след въвеж-
дането им през 2007  ин-
цидентите скочили с 5.7%.

- В САЩ агенцията зак-
лючава че” светлините ня-
мат статистическа значи-
ма полза”

-  Във  Фи нландия
малко са намалели инци-
дентите с лосове и еле-
ни. Но  запалените свет-
лини не са просто  безс-
мислени,  т е са опас-
ни.Привличайки внима-
нието на  водача,те пра-
вят малко или  мно-
го”невидими” другите
участници в движение-
то. Това е практическо
доказано от увеличения
брой инц иденти  в
САЩс мотоциклетисти ,
с велосипедисти в Анг-
лия и с пешеходци  в Ав-
стрия.Виждаш може би
по добре насрещната
кола,   но не виждаш
пресичащия малчу-
ган.E...за кого се въведе
тази наредба тихо и ско-
ротечно? Драги балчи-
клии, ще кажете че това
се прави по  препоръка
на ЕС. Да, но и норма-
тивите доколко да е кри-
ва краставицата, за да е
права , също дойдоха от
там! Защо ли борбата
с корупциията ,  за ко-
ято ни пилят деноно-
щно влиза през едно-
то  и излиза през дру-
гото. И  дали след из-
вестно време тези из-
мамници няма да отме-
н я т  з акон а .  Д ан о  д а
съм лош пророк!

 Г. ЙОРДАНОВ- Гого
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От доста време мислех
да пиша на тази тема, до-
като вестник „Труд” от 22
август 2012 г., стр.9, със
статията си „Работодате-
лите намаляха с 6 900 за
година” ме провокира да
направя това. Вестникът
използва данните от наб-
люденията на НСИ на ра-
ботната сила. Освен спа-
да на работещите, криза-
та продължава да топи и
работодателите, както пи-
ше вестникът, с близо 7
000 само през тази годи-
на.  В повеч ето случ аи
става въпрос за микро и
малки предприятия и фир-
ми, които имат малки ре-
зерви за преодоляване на
кризата. Статистиката по-
казва още, че намаляват и
самостоятелно заетите,
които не наемат работна
ръка. Броят им се е свил с
близо 8 000 до 2012 г. и
естествено те преминават
също към безработните.

С тази статия, обаче,
НСИ и в-к „Труд” не каз-
ват на хората каква е при-
чината за това явление.
Тя се крие в заглавието на
моята статия.  Аз,  като
президент и управител на
малка, еднолична фирма,
занимаваща се с търговия

на дребно в заведение, от
години изпитвам на соб-
ствения си гръб редица
излишни наредби, закони,
формалности и бумащи-
на, едни с други свърза-
ни с такси, данъци и гло-
би в пълна безсмислица
парично обезщетени.

Сегашното правителст-
во в ламтежа си да има все
повеч е постъпления  в
държавния бюджет, безми-
лостно и безхаберно уни-
щожава малкия и среден
бизнес. То се кичи, че е
дясно правителство, но
това не е дясна политика.
Малкият и среден бизнес
са гръбнакът на икономи-
ката.  Той дава работни
места, заплати, осигуров-
ки, а от там повече хар-
чове и въртене на парите.
Както се казва – богат на-
род, богата държава. За-
това сега с действията си
срещу този бизнес, аз го
наричам държавен рекет,
правителството спъва раз-
витието на страната. Сти-
га Бойко Борисов се е бил
в гърдите за магистрали-
те, те също ще трябват в
една развита страна, но по
тях няма да има стоки за
превозване вече. Сега кон-
тролът и спънките към
малкия бизнес са изключи-
телно големи и излишни.
Та нали тази държава ни е
определила сама върху ба-
зата, която разполагаме,
изчислена от нея, необхо-
димия патентен данък. От
там нататък тя трябва са-
мо да следи дали си плаща
годишния данък тази фир-
ма например. И толкова.
Не са необходими разни
там декларации, касови

апарати, свързани с някак-
ва централа, измишльоти-
ните и сменящите се през
година съвсем излишни бу-
мащини с томове от папки
за т.нар. самоконтрол, с ня-
каква трудова медицина
и.т.н. Всички тези спънки от-
немат време и пари и най-
вече нерви на бизнеса.

Дават срокове за измис-
лени правила, нямащи ни-
що общо с логиката и дей-
ствителността, срокове за
глоби и.т.н. как да не го на-
речеш рекет? В същото
време големите нарушите-
ли и далавераджии, свърза-
ни с картели, не ги закачат.
Как няма да се увеличават,
според НСИ и обезкураже-
ните, които престават да
търсят работа и отпадат от
графата „безработни”.
Броят им е стигнал 238 700
– с над 5 000 повече спря-
мо предната година.  За
мен, обаче, те сами са си
виновни, защото сами до-

карват такива хора на власт.
Трябва да се мисли повече
с главите си преди избори
и да не се хвърля към по-
редния непознат,  който
най-много обещава и дали
са изпълними обещанията.
Да не си продава гласа, а
после да роптае. Обикно-
вено не се четат програ-
мите на дадена политичес-
ка сила, а трябва.

Единствената полити-
ческа сила, която в прог-
рамата си заляга най-ве-
че в защита на дребния и
среден бизнес от излиш-
на бюрокрация и подпо-
мага този бизнес е Демо-
крати за силна България.
Нейният лидер Иван Кос-
тов като министър-пред-
седател е доказал, че мо-
же да го прави. За доказа-
телство – патентният ми
данък при него беше 50
лв.; Симеон го направи 80
и 120 лв., а сега при Бой-
ко е вече 420 лв. Данък

сгр ади и та кса  „смет”
първоначално за фирма
беше 30-40 лв., а сега е
420 лв.Да не говорим за
постоянното увеличение
на ток и вода, а и бензи-
нът стигна 3 лв. Първите
години в обекта ми рабо-
теха 4-ма сервитьори, а
сега със зор,  и то само
през лятото – един. Ня-
кои казват – няма опра-
вия. Има оправия, и то е
само и единствено, ако
всеки искрено се замисли
и само чрез избори отх-
върлим от властта всички
бивши комунисти и тех-
ните подлоги, всички би-
вши служители на Държа-
вна сигурност – полити-
ческата коалиция на БКП
и КГБ. Всички те са и се-
гашни управници и реке-
тьори.

Това е положението.
Точка.

Иван МАЛЕВ
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На 1 септември – съ-
бота от 18 часа в Ху-
дожествената галерия
ще се открие изложба
– живопис на Генади
Гавраилов.  Миналата

година  през  м есец
юли, младият автор за-
радва посетителите с
пейзажи от родния си
град , картини на мор-
ска тематика и натюр-

морти. Тази година
ще можем да видим
още живописни пла-
тна с прекрасни кът-
чета и морска шир.
Този път обаче изло-
жбата е изцяло пос-
ветена на Белия град
и носи името  „Пей-
зажи от Балчик”.

От първата си самос-
тоятелна изява, авторът
участва в още две изло-
жби като член на мест-
ния клуб за художници
„Борис Караджов”.

                 ХГ – Балчик




