ДОГОВОР ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ
Ние,…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
Потвърждаваме обвързаността си с принципите на демокрацията,
пазарната икономика и европейските ценности;
Отчитаме необходимостта от създаване на силна и трайна алтернатива на
ГЕРБ вдясно и гаранция срещу коалиция на голямата лъжа между ГЕРБ и
БСП;
Стремим се ние и децата ни да живеем в силна и независима държава;
Приемаме “Договора за Нова българска Република” и “Програма за Нова
Република”.
Присъединяваме се към надпартийната дясна платформа за “НОВА
РЕПУБЛИКА” в името на Нова българска Република, която ще основем
заедно върху:
−образована нация, в която всеки се развива и успява според заслугите си,
а не според партийното си членство;
−силни институции;
−върховенство на закона и война с корупцията до безусловна
капитулация на мафията;
−малка, непартийна и работеща администрация.
Ще гарантираме нова икономика, която ще стъпи на:
−ниски данъци, които остават близо до хората по места;

−свобода за малкия и семеен бизнес от партиен рекет и партийни обръчи;
−ясни правила и предвидима бизнес среда;
−силни и независими регулатори срещу картелите и монополите;
−политика в интерес на българските семейства и общности и
преодоляване на демографската криза;
−грижа за слабия и страдащия;
−силна връзка между българите в Родината и българите зад граница;
−опазване на природата за идните поколения.
Нашите първи мерки ще бъдат да въведем независим заместник главен
прокурор за борба с корупцията и борба с тероризма, който незабавно да
започне разследване на КТБ, АЕЦ Белене и Агенция Пътна инфраструктура,
незабавно увеличение на заплатите на учителите, университетските
преподаватели и българските учени средно с 20%,
отмяната на данък Уикенд и метла за агентурата на олигархията, която
брани картелите и монополите.
Ние сме и единствените в българската политика, които със сигурност няма
да допуснат БСП и ДПС до участие във властта и да се коалират с
тях - никога и под никаква форма.
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