„МОДЕРНА БЪЛГАРИЯ”

Излез от матрицата. Да сменим системата!
С предсрочните избори искат да ни прожектират стария политически филм и да
възпроизведат партийното статукво въпреки гражданската воля за промяна. Този
път не трябва да го допускаме! Защото сме 2013-та година, а тя е различна от 23те години в матрицата на прехода.
2013-та е годината, в която хората най-сетне спряха да вярват на голи обещания и
на „спасители”.
2013-та е годината, в която гражданите си поискаха обратно контрола върху
властта, узурпирана от олигархията и монополите.
2013-та е годината, в която не трябва да се подвеждаме по лукаво изписаните
партийни платформи с обещания за хиляди работни места, високи заплати и
големи пенсии без гаранции, че ще бъдат изпълнени и без възможности за реален
граждански контрол.
Партийните машини с многомилионни държавни субсидии и обръчите от
олигарси, на които служат, имат една цел – да си запазят топлите кресла във
властта, да разпределят безконтролно ресурсите на България. Партиите се
уплашиха от гнева и изчерпаното до дъно доверие на хората. Панически налепиха
граждански етикети върху партийните си листи. Надничат даже иззад някои
набързо скалъпени уж „граждански” алтернативи.
Нима вече не е ясно за всеки, че неговата заплата или пенсия, малкият му бизнес,
грижите за здравето и за образованието, страдат заради лошото и безконтролно
управление на ресурсите на България, които се крадат и разпиляват? Това е
истинската причина да живеем все по-зле. А не дали управлява ляво или дясно
правителство. Та нали се изредиха всякакви правителства – леви, десни,
центристки. Сменяхме „стари муцуни” с „нови лица”. Даже влизането в ЕС и НАТО
не означаваше автоматично, че ресурсите на страната ще се управляват в интерес
на хората. В резултат, когато удари световната икономическа криза, страната ни
потъна в мизерия и безперспективност, надминаващи проблемите на европейски
държави във финансов колапс като Гърция, Кипър, Испания
Партиите и днес предлагат познатия набор от обещания. Нищо обаче няма да се
промени към добро, ако не посочим корена на злото – безконтролната власт,
оплетена в пипалата на олигархията, която се разпорежда с ресурсите на
държавата. Трябва да излезем от матрицата. Да сменим олигархичния модел на
управление с власт под граждански контрол. Когато властта не постига видими
резултати за хората, трябва да има лостове за контрол, а не да бъде оставяна да
краде и замита следите си чак до следващите избори.
Как да стане това? Трябва да се създадат механизми, които да поставят
политиците, законите и ресурсите на България под реален граждански контрол.

Ето накратко какво предлага Гражданската листа „Модерна България”:

Граждански контрол върху властта:
Демократичен механизъм за отзоваване на депутати, общински съветници
и кметове.
Строги мерки срещу лобистките закони – публичен регистър на
източниците на финансиране на всички фирми и организации, които участват в
парламентарни комисии и правят законодателни предложения. Забрана за
депутати, министри, зам. министри и членове на регулаторни органи в срок от две
години от прекратяване на мандата им да започват работа частни корпорации и
фирми, относно които са вземали законодателни и управленски решения, за да не
търгуват властта си срещу високо платени служби в частния сектор.
Право на жалба пред Конституционния съд срещу закони, които нарушават
гражданските права.
Всеки административен ръководител в съдебната власт след назначението
му от ВСС да преминава през пряк вот на избирателите от съответния район, за да
потвърди поста си.
Децентрализация на властта към общините и регионите.
Отваряне на изборите към гражданското общество – възможност за
издигане на граждански листи с подписка от избиратели.
Задължително преференциално гласуване в листите за депутати; всяко
населено място да избира свои представители в общинския съвет, за да са
отговорни пряко пред гражданите.

Граждански контрол върху ресурсите на България:
- радикална прозрачност на бюджетните разходи – в един специализиран сайт да
се публикуват своевременно всички харчове на администрацията и фирмите, с
които има договори;
- концесиите за естествен монопол като ВиК да се вземат само чрез местен
референдум с предварително оповестен концесионен договор;
- периодична държавна ревизия под граждански контрол на концесиите на
природни богатства;

Граждански контрол за освобождаване на малкия и
среден бизнес от рекета на администрацията:
Пълна прозрачност на дейността и решенията на администрацията и
независимите регулаторни и контролни органи, включително НАП, митници,
ДКЕВР: всички решения и актове на административния орган - в интернет
Парламентарен контрол върху изпълнителните агенции, регулаторните и
контролни органи, вкл. чрез извършване на проверки върху дейността им.
Публично оповестяване на информацията за задълженията на държавата и
общините към бизнеса, за да се избегне селективното погасяване на задължения
към приближени до властта фирми.

Въвеждане на по-добри правила за обезщетяване на граждани и фирми от
неправомерни действия или бездействие на държавна администрация и
независими контролни органи.
Ревизия на цялото бизнес законодателство - премахване двойни стандарти
при прилагане на административните изисквания.
Предоставяне на омбудсмана на функции за арбитраж при спорове на
граждани и фирми с държавната администрация, с обвързващи администрацията
решения – тъй като съдебните спорове с държавната администрация са бавни и
тежки процедури.

Контрол върху монополите:
- Отнемане на всички законови привилегии на монополите, като такса „сградна
инсталация” на топлофикациите, необоснованите такси, които събират ЕРП-та и
пр.
- Жалбата на потребител срещу вземане на монополист да спира изпълнението, да
не текат лихви докато не се реши спора с потребителя за верността на
начислената сметка;
- Решенията на органите, които регулират монополите за определяне на цени на
услуги за граждани да се приемат само след публична съгласувателна процедура с
участие на широки обществени кръгове въз основа на съдържателна
икономическа информация;
- Ясно и рестриктивно определяне на обстоятелствата, които съставляват
търговска, служебна или професионална тайна, за да се намали възможността,
регулаторните органи да прикриват действията си от обществото.
- Стимули за домакинствата и бизнеса, които искат енергийна независимост от
монополите.

С какво сме различни от останалите?
Различни сме с това, че смятаме за непочтено да се апелира за гласа на
българския избирател без конкретни ГАРАНЦИИ, че утре този, за когото
гласува няма да забрави обещанията и да се грижи само за себе си. Не
правете тази грешка. Не гледайте обещанията. Търсете гаранциите и
контрола.
Ние, кандидатите на Гражданската листа „Модерна България”:
НЕ ОБЕЩАВАМЕ ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ, А ДЕЙСТВАМЕ, ЗА ДА ГО ИМА
– от началото на февруари, преди още да се знае, че ще има предсрочни избори,
събираме подписка за референдум за въвеждане на отзоваване на политици и
право на жалба пред КС - вече повече от 120 хиляди подписа.
ЩЕ ПОДЛЕЖИМ НА РЕАЛЕН ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ – подписахме и
публикувахме предварително оставките си и се съгласихме на драконовски мерки
за проверка на доверието към тези от нас, които бъдат избрани за депутати –
догодина по същото време всеки безусловно ще излезе на вот за потвърждаване
на поста чрез електронната платформа www.otzovavane.org И си тръгва, ако не
получи подкрепа, съответна на половината от гласовете, с които е бил избран.

НЕ ИСКАМЕ ДЪРЖАВНА СУБСИДИЯ - не търсим гигантските държавни
субсидии, които получават партиите с повече от 1 %. Затова не си „намерихме”
отделна партия, а се явяваме със собственото си име – „Модерна България”.
Съзнателно избрахме юридическа формула, при която се отказваме от държавна
субсидия при преминаване на единия процент.
СТОИМ ЗАД ИДЕИТЕ СИ ЗА СМЯНА НА СИСТЕМАТА ОТ 24 ЮНИ 2012 г., А
НЕ СМЕ ОТ ТЕЗИ, КОИТО СЕ ВЪЗПОЛЗВАТ ОТ ПРОТЕСТИТЕ И ТЕПЪРВА СИ
ТЪРСЯТ КАУЗА ЗА ТЕЗИ ИЗБОРИ. Непартийното Движение „Модерна България”
се създаде на 24 юни 2012 г. с ясна кауза – Гражданският манифест за смяна на
системата, който съдържа конкретни мерки за поставяне на политици и закони
под граждански контрол. Не сме се събирали стихийно и от „кол и въже”.
Гражданските кандидати са личности с авторитет, университетски
преподаватели, експерти, общественици, студенти.

НЕ ИСКАМЕ ПОВЕЧЕ
ДА ЖИВЕЕМ В МАТРИЦАТА НА ПРЕХОДА!
ДА СМЕНИМ СИСТЕМАТА!

