ИСКАНИЯ, които "ДНЕС" отстоява пред институциите
В резултат от постъпилите искания от организациите и гражданите, присъединили се към Апела
за гражданска активност на „ДНЕС”, представяме на общественото внимание следните
искания, които „ДНЕС” предяви на управляващите в България и отстоява за тяхното изпълнение
в своята дейност:
1. Справедливост и адекватно наказание за политиците, отговорни за това България днес да е
символ на корупция в Европейския съюз, да няма работеща съдебна система, да не е
способна да усвои средствата от европейските фондове, да не разполага с ефективна,
насочена към доброто на гражданите антикризисна програма и дългосрочна визия за
развитие;
2. Оптимизиране на държавната администрация и намаляване на бюджетните разходи, с цел
подобряване на управлението и преодоляване на последствията от световната
икономическа криза;
3. Възстановяване на изконните български ценности и морал, чрез въвеждане на патриотично
обучение в българските училища – задължителни часове по родолюбие и вероучение;
4. Безкомпромисен контрол и бързи и адекватни наказания за тези, които продават алкохол и
цигари на подрастващите, за дилърите на дрога, педофилите, участниците в организирани
престъпни групи, които се занимават с трафик на хора, разпространение на порнография и
т.н.
5. Създаване на среда, която категорично не приема корупцията като норма на поведение –
съдебна отговорност и адекватни присъди за всички корумпирани. Сигурност и
справедливост за всички български граждани.
6. Изработване, съвместно с представителите на гражданското общество, и прилагане на
адекватни и решителни мерки за преодоляване на последствията от икономическата криза
и обезпечаване устойчивото развитие на българската икономика.
7. Отстояване правото на гражданите за пълна прозрачност и ефективен граждански контрол
при осъществяване на процедурите по възлагане на обществени поръчки, изразходване на
бюджетни средства и средства от европейски фондове. Създаване на работещи механизми
за защита на гражданите от естествените монополи – електроснабдяване, водоснабдяване,
газоснабдяване и топлофикация.
8. Настояване за въвеждане на задължителна административна и наказателна отговорност за
всички длъжностни лица, които са предизвикали щети за държавата, като са нарушили
права на гражданите, гражданските организации или бизнеса.
9. Искане за реформа в съдебната система и безкомпромисна борба с битовата и
организирана престъпност с цел гарантиране на законовия ред, личната сигурност и
неприкосновеност на всеки български гражданин, в това число и приемане на нов
Наказателен кодекс.
10. Свободен достъп на граждани и представители на гражданските организации до
заседанията на общинските съвети и Парламента.

