
16 приоритета от  

Програмата за възстановяването и устойчивото развитие на България  

на партия МИР  

Програмата за възстановяването и устойчивото развитие на България на партия МИР 
(Морал, Инициативност, Родолюбие) представлява визия за основни национални цели 
и приоритети за устойчиво развитие на страната в краткосрочен и дългосрочен план. 

Партия МИР предлага национален консенсус и обединение около следните 16 
национални приоритета: 

1. Превръщането на българската икономика в работеща и ефективна чрез 
въвеждане на социално-пазарното стопанство като икономическа основа на 
българското общество. Неговите цели са пълната заетост на капитала и труда 
(т.е. всички да печелят и работници и работодатели), устойчивото 
икономическо развитие, стабилните пари, свободното икономическо 
състояние. 

2. Излизане от демографската криза чрез ефективни икономически мерки за 
финансово подпомагане на младите български семейства.  

3. Безплатно образование и медицинско обслужване, както и гарантиране на 
правото на жилище, на чиста околна среда и на реален средноевропейски 
доход и стандарт на живот за всеки български гражданин. 

4. Създаване на условия за задържане на образованите и подготвени кадри на 
работа  в България  и завръщане на българските икономически емигранти в 
родината чрез държавно стимулиране и данъчни преференции за бизнеса. 

5. Максимално оползотворяването на всички природни дадености на България в 
сферата на туризма, селското стопанство, земеделието, транспорта и 
логистиката. 

6. Борба с корупцията на всички нива чрез съдебна и административна реформа 
и работещо електронно правителство. 

7. Защита на националния интерес и общественото благо чрез провеждане на 
суверенна и балансирана външна политика. 

8. Стратегическо развитие на ядрената енергетика. 
9. Стимулиране на производството, предприемачеството, иновациите, малкия и 

средния бизнес и пряката им връзка с образованието и науката.  
10. Възстановяване на традиционните семейни ценностите и моралните устои на 

българското общество чрез подкрепа на решението на Конституционния съд за 
неприемане на Истанбулската конвенция. 



11. Въвеждането на вероучение в българските учебни заведения и двойно 
увеличение на часовете по математика, природни науки, родинознание и 
български език в учебните програми.  

12. Развитие на българската култура и спорт. 
13. Спиране на войната по пътищата чрез повишаване нивото на пътната 

безопасност в цялата страна. 
14. Иницииране на законодателни промени за гарантиране на прякото участие на 

гражданите в управлението на страната чрез провеждането на местни и 
национални референдуми. 

15. Прекратяване на всички неизгодни концесии за усвояването на природните 
богатства на България. 

16. България и Черноморския регион да бъдат зона на МИРА без чужди военни 
бази, без ядрени оръжия и биолаборатории. 

Партия МИР призовава всички честни, мислещи, дейни и морални българи да се 
обединим около предлаганите от нас първи 16 стъпки, които гарантират връщането на 
нормалността и държавността в България и които ще изведат страната от 
икономическата, демографската, социалната, политическата и моралната криза и ще я 
превърнат с силна социална и индустриална държава, а българския народ проспериращ 
и щастлив. 
Време е за нов модел на развитие и активни граждански действия! 
Един за всички, заедно за България! 

Цялата програма на партия МИР може да прочетете тук: 
https://www.mirbg.bg/programa 

Контакти: 
Сайт: www.mirbg.bg  
Имейл: info@mirbg.bg  
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