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КОДЕКС  НА ЧЕСТТА НА СИНЯТА ЗВЕЗДА 
 

Кодексът на честта на синята звезда включва следните заложени цели, права и свободи на 
гражданите на Република България в своята програма  и цели за реализация при бъдещо влизане във 
властта като част от управлението на България, включително, но не само: 

 

1. Съдебна реформа с ясни и измерими цели, ангажименти и задачи за изпълнение от страна на 
правителството, прокуратурата и полицията за всяко тримесечие от 2019 година и ясен таргет, който да 
бъде изпълнен на края й.  

2. Защита правата и свободите на жените в България от вербална, физическа агресия, публични 
репресии и садизъм на национално и обществено ниво било то публично в социална или 
професионална среда или обект на домашно насилие. 

3. Защита правата на адвокатите в България – да не се допускат незаконни призовавания в съда като 
свидетели на адвокати и правозащитници, незаконни похвати и репресивни техники срещу адвокатите 
, в това число, но не само незаконно влизане в офисите и канторите им и нарушаване на адвокатската 
тайна и др. 

4. Защита на предприемаческото начало и наличието и предоставянето адекватни условия за 

предприемачество, помощ и защита от държавата ни в условия на капитализъм и демокрация. 
5. Незабавна оставка на Пламен Георгиев и Цветан Цветанов като форма да обществена отговорност по 

случая незаконната вендета срещу Десислава Иванчева. Незабавна оставка на Владислав Горанов 

като форма на обществена отговорност по случая със своето не свое жилище и липсата адекватни 
икономически иновации и политики в България по време на неговото управление на Министерство на 
Икономиката. 

6. Създаване закон за лобизма в България, който да урегулира отношенията бизнес политика на високо 
политическо ниво и равнище и ясно очертаване на неговите граници. Създаване професия Лобист, 

която да регулира отношенията бизнес – политика като техен посредник и преговарящ между 
страните. 

7. Двойно увеличение на заплатите във всички държавни сектори, както и на осигурителния праг в 
частния сектор като за целта Българският частен бизнес бива безвъзмездно субсидиран със 100% от 
размера на увеличението за адаптационен период от 3 до 5 години според размера на предприятието.  

8. Увеличаване на всички пенсии с 15%.  
9. Безплатно здравеопазване за жени над 63 и мъже над 65 години и деца до 18 години.  
10. 250 000 подписа събрани за до 6 месеца да важат за валиден референдум по всички касаещи 

гражданите и обществото ни въпроси.  
11. Кандидатстване към ЕС по програма за облагородяване на районите, културните и природните 

забележителности в цяла България с цел реставрация, облагородяване и разработване културни, 
исторически и природни забележителности в цяла България, облагородяване на районите, 
подпомагане развитието на локалната им микроикономика, частния бизнес и предприемачеството в 
подпомогнатите територии. 
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Ще се радваме всеки последовател на движението да подпише петициите за:  
 

ЗАЩИТА ПРАВАТА НА АДВОКАТИТЕ В БЪЛГАРИЯ 

ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЖЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ 

ЗАЩИТА НА ДИГИТАЛНАТА СВОБОДА И ЛИЧНО ПРОСТРАНСТВО НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ 

ЗАЩИТА НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО 

 

С помощта на тези 4 петиции, Вашето съдействие и подкрепа в съорганизация със засегнати страни по 
всяка една от петициите Синя Звезда ще подаде групови искове в Страсбург в защита на Българските 
граждани от тиранията, своеволията, комунистическите репресии и закононарушенията, на които бяха 
подложени огромни обществени групи представляващи ад 70% от Българското свободно Европейско 
общество през 2018 година в Република България. 

 

Малко история и етимология на Синята Звезда/ Blue Hook Star може да прочетете тук. Ние определено не 
сме Капитан Кук, но също така определено сме тръгнали на лов за боклуци, рушветаджии, комунисти и 
безделници и разбира се на На Абортаж СЕГА! 
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Очакваме Вашите предложения за допълнения към Кодекса на Честта:  
….................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

...........................................................................................................................

Всяко предложение ще бъде подложено на вътрешно обсъждане и ще 
бъде обект на разглеждане.  
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