КАКВО ОЗНАЧАВА СИГУРНОСТ
И СТАБИЛНОСТ ЗА ВАС,
РАБОТОДАТЕЛИ

КАКВО ОЗНАЧАВА СИГУРНОСТ
И СТАБИЛНОСТ ЗА ТЕБ,
БЪЛГАРСКИЯ ГРАЖДАНИН

•Стабилна бизнес среда
•Овладяна инфлация
•Осигурени доставки на енергоносители
•Компенсации за засегнатите

•Стабилизиране на институциите

от кризата отрасли

на разумни цени

•Повишаване стойността на бизнес активите

•Реална защита на страната, на всяко

при въвеждане на еврото – 2024

и утвърждаване на държавността

•Сигурни доходи, защитени от инфлацията
•Осигурена енергия и продоволствие
селище и на всеки дом

В 47 НС ДПС като опозиция се бори успешно срещу:

•Нарушаването на Конституцията и законите от управляващите
•Езика на омразата и реваншизма
•Хаоса и рушенето на държавността
•Безпринципната кадрова политика
ВЪПРЕКИ, ЧЕ БЕШЕ ОПОЗИЦИЯ В 47 НС, ЧРЕЗ СВОЯ ОПИТ
И ЕКПЕРТНОСТ
ДПС ПОКАЗА:

•

ДПС ОСИГУРИ:

•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

Твърдо отстояване на евроатлантическия път
на България
Воля за диалог
Визия за решаване на кризите
Непримиримост към политическото
лицемерие, лъжата и реваншизма
Експертност

Актуализация на пенсиите и запазване на компенсациите
Нулево ДДС за хляба и брашното
300 млн. лв. компенсации за българските земеделци
Запазване цената на ел. енергията за хората
100% компенсации за цената над 250 лв./Мгвтч.
на ел. енергията за бизнеса
180 млн. лв. за увеличение заплатите на служителите
в МВР
100 млн. лв. допълнително за инвестиции на общините
30 млн. лв. за повишаване заплатите на общинските
служители
150 млн. лв. в подкрепа на училищното образование
50 млн. лв. компенсация за отопляващите се с
дървесина и пелети
36,5 млн. лв. за автобусните линии в планинските райони

•
•
•
•
•

ДПС ПРЕДЛАГА:

•

Съставяне на ценностно хомогенно и категорично
евроатлантическо мнозинство в 48 НС
Диалог между политическите партии за съгласие
и приемане на приоритетите за развитие на страната
Приемане на антикризисна програма
Възстановяване на доверието в институциите
и координацията между тях, за да работят за благото
на гражданите

•
•
•

