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 ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА КРИЗАТА, ЗА РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ! 
       
      Уважаеми български граждани, 
      Никога през последните години очакванията на мнозинството българи, включително на 
младите, не са били толкова несигурни и изпълнени с безпокойство за настоящето и 
бъдещето. Непредубедените разбират, че България губи перспектива. Задават си въпроса 
какво очаква нашата нация и какво ни събира в една държава. Повече от десетилетие 
народът ни плаща цената на хаотични и конюнктурни решения. Плаща с национални и 
европейски средства, с дългосрочни заеми, които премиерът, олицетворяващ тази власт, 
раздава като лични подаръци. Част от действията и бездействията на правителството се 
заплащат дори със загуба на здраве и живот. Липсва дългосрочно виждане за развитие на 
България, не достига компетентност, но има предостатъчно злоупотреби с власт.  

Резултатът е: 
• много нереализирани възможности, неспирни ремонти на ремонтите, масово 

обогатяване на участници във властта и приближени до нея;  
• духовна и морална криза, разочарование, примирение и загуба на перспектива, 

обхванали големи слоеве от българския народ; 
• пропаст между България и развитите страни в Европа, между най-богатите и най-

бедните в страната - 65% от хората у нас не разполагат с необходимите средства за 
покриване на разходите за сносен живот; 

• отказ от целенасочена държавна политика в стратегическите и конкурентни за 
българската икономика сектори;  

• финансово обезкръвяване на много от областите и общините, на пограничните 
райони и на повечето населени места в тях; 

• разпространение на корупцията и злоупотребите с власт; 
• свеждане на демокрацията до политическа технология, в която отговорността е 

принизена; 
• устойчиво висока емиграция на хиляди младежи и девойки, на учени, лекари и 

медицински сестри, инженери и др. квалифицирани специалисти. 
      Коронавирусната епидемия от 2020 г. показа, че публичният сектор не е готов да се 
справя с кризи от голям мащаб. Здравната криза катализира дълбока икономическа 
рецесия. Кризата се превърна и в политическа, съпроводена с многобройни и 
продължителни протести сред българите в страната и в Европа. 
      Епидемията само оголи и изостри дълго натрупваните проблеми. За известен период в 
края на миналата година България застана начело на печалната статистика по процент 
починали в Европа. Години наред обаче сме страната с най-ниски доходи, най-голямо 
неравенство в Европейския съюз и най-бързо стопяващата се нация! Държавата ни е все 
по-зависима от глобални финансови и други външни фактори! България, макар да членува 
в Европейския съюз и НАТО, все повече изпада към световната периферия и изостава в 
своето икономическо, технологично и социално развитие!  
      Това е равносметката на пореден и почти загубен за България управленски мандат.  
 
      Нашият избор обаче не е нито да емигрираме от България, нито вътре в себе си, защото 
смятаме, че заедно можем да променим това положение. Да поемем по нов път, който не се 
чертае от олигархията, а от отговорни представители на народа. Път на напредък на 
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страната, който да ни избави от бедността и дълбоките неравенства – за достоен живот на 
всеки човек. 
       Това не са просто поредни избори, а решаващ избор за смяна на модела на управление 
като предпоставка за цялостна модернизация и развитие на нашата родина.              
       Ние от БСП за България се обръщаме към всички, които смятат, че на България е 
необходимо ново, различно от сегашното управление.  
       Време е да се справим с арогантността и егоизма на една политическа върхушка, която 
подобно на своя лидер се представя за незаменима! 
       Време е да я отстраним от властта, за да премахнем порочният и вреден модел на 
управление, който създава корупция, посредственост и беззаконие! Ние сме негова 
решителна и последователна опозиция и алтернатива!              
  
       Наша непосредствена цел е да овладеем и преодолеем кризата, предизвикана от 
Ковид-19. На първо място поставяме опазването на живота и здравето на всеки човек!   
        Веднага след формиране на правителството ще предложим спешен икономически, 
социален и финансов план за бързо спиране на кризата и възстановяване до края на 2022 г. 
(с помощта на Националния план за възстановяване и с Програмите на ЕС за финансово 
подпомагане) на засегнатите социални групи и на бизнеса – домакинства, малки и средни 
фирми и икономиката като цяло.  
        В този план се включва масово ваксиниране на желаещите български граждани до 
края на годината. За целта ще осигурим необходимите количества от различни ваксини, 
избирани само по медицински и финансови показатели, без идеологически ограничения. 
        Справянето с епидемията и нейните последици е необходимо, но недостатъчно 
условие за подобряване на жизнения стандарт и за цялостната модернизация на България.   
 
         По-амбициозната и дългосрочна цел, която си поставяме, е цялостно ускорено 
развитие и модернизация на България в един нестабилен, рисков и динамично 
променящ се свят.  
         Не „началствата” отвън, а самите ние трябва да вземаме решенията за собствената си 
съдба, за нашите дългосрочни национални интереси! Грижата за живота на планетата, 
запазването на мира, преодоляването на икономическите кризи и социалната поляризация, 
илюзията за общество от изолирани един от друг индивиди в дигиталната среда извеждат 
на нова основа и актуализират цивилизационната дилема капитализъм – социализъм. Ние 
имаме воля и капацитет да започнем да променяме това тежко състояние с визия за 
бъдещето, с висока обществена активност и с конкретни ангажименти. За това разчитаме 
на способни и морални личности, които да поемат управлението на България. 
                       
         Наш приоритет е укрепването и развитието на българската държава, като 
държава на устойчиво ускорено развитие и на социална справедливост. 
         Устойчивото развитие съчетава икономическите, социалните и екологичните 
императиви на нашето време. България обаче се нуждае от ускорено и в същото време 
стабилно и качествено развитие. Трябва ни реален, а не само „облечен” във финансови 
показатели растеж, растеж, който достига до всеки сектор на българската икономика, до 
всяко едно домакинство и гражданин на България. Това е трудна за изпълнение задача, 
която изисква дълбоки промени в социално-икономическата система, създадена в резултат 
на прехода към капитализъм.  
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Работим за държава, която: 
• се отнася с уважение към гражданите на страната и тяхното мнение, която 

организира свободни и честни избори, освободени от купен и корпоративен вот, от 
вот, основан върху страх или корист, с достоверно отчетени изборни резултати, 
като неотменима характеристика на демокрацията; 

• създава правен ред, който препятства корупцията и не допуска недосегаеми 
институции и лица, за да стане политиката „екологична”, а не „токсична”; 

• гарантира живота, здравето и сигурността на всеки български гражданин, 
защитавайки неговите права и свободи; 

• служи както на икономическото, така и на социалното развитие, като се ангажира 
предимно с интересите на огромното мнозинство, а не с най-богатите и с близките 
до властта;  

• провежда нова политика на доходите, която води към намаляване на бедността, на 
икономическото и социалното неравенство и регионалните дисбаланси; 

• ограничава безработицата и икономическата емиграция от България; 
• формира нов икономически модел, насочен към стимулиране на иновациите, 

максимално оползотворяване и опазване на природните ресурси и повишаване на 
производителността на труда;  

• оптимизира структурата на изпълнителната власт и премахва дублиращите се 
функции и органи;   

• внедрява реално е-управление, което в рамките на четири години да стане 
доминираща форма на предоставяне на публични услуги;  

• създава независим национален орган за борба с финансовите престъпления, 
източването и „бягството“ от данъци, прането на пари, контрабандата. 

       Във всяка област на държавното управление ние поставяме ясни цели и предлагаме 
поредица от мерки за тяхното постигане. Предлагаме решения с грижа за хората! 
 
                    ДОСТЪПНО И КАЧЕСТВЕНО ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА 

      Нашите цели в здравеопазването са: 
• Гарантиране на достъпна и качествена медицинска помощ и безплатно 

ползване на медицинско обслужване на здравно осигурените лица; 
• Значително намаляване на дела на личните средства, които гражданите 

доплащат за поддържане на своето здраве и за лечение; 
• Преодоляване недостига на медицински специалисти и подобряване на техния 

социален статус. 
 

       Начинът да постигнем тези цели е да балансираме и осигурим ресурсно здравната 
система чрез подобряване на регулацията и контрола от страна на държавата. Това 
означава: 
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1. За здравноосигурените лица – ефективно функционираща система на здравни 
грижи и достъп до безплатна и навременна медицинска помощ през цялото 
денонощие, без никакви допълнителни плащания;  

2. За лицата, които не са в състояние да се осигуряват здравно – държавно 
гарантиран базов пакет от медицински услуги, заплащани с публични средства; 

3. За болниците: 
• Преразглеждане на нивата на компетентност на лечебните заведения с цел тяхната 

дейност да е по-близо до хората, рационално използване на наличните медицински 
специалисти и запазване на общинските болници; 

• Увеличаване на ресурсите на държавната болнична помощ и заведения;  
• Премахване на търговският статут на болниците, които работят с НЗОК; 
• Въвеждане на „защитено лечебно заведение“ за отдалечените и планинските райони 

и поддържане на медицински пунктове в населените места, в които периодично да 
правят прегледи медицински специалисти ; 

4. За работещите в здравната система – нов подход в управлението на човешките 
ресурси с цел кадрово обезпечаване на системата на здравеопазване. 

• Приемане на Наредба за формиране на работните заплати в държавните и 
общинските лечебни заведения, гарантираща достойни базови заплати за всички 
ангажирани в системата на здравеопазването.  

• Реално остойностяване на труда с участието на БЛС, обвързано с резултати, 
качество, квалификация и опит и премахване на лобистките и корупционните 
практики. 

• Безплатно обучение и целеви стипендии за студентите и специализантите по 
държавна поръчка в медицинските университети срещу ангажимент за работа 5 
години в лечебно заведение на територията на Република България. 

• Финансирани от държавата специализации в чужбина в области на медицината с 
висока обществена необходимост за специалности, в които страната има 
недостатъчен капацитет, срещу ангажимент за работа в държавни болници 
минимум 5 години; 

5. Изграждане на здравната система на регионален принцип със 
съответстващата й национална здравна карта:  

• Вертикална и хоризонтална интеграция – във всеки регион лечебните заведения, 
независимо от формата на собственост работят в единна структура – областни 
спешни медицински центрове, областни центрове за извънболнична медицинска 
помощ, областни болнични лечебни заведения (за активно и специализирано 
лечение), областни центрове за интегрирани здравно-социални услуги.  

• Определена на база потребностите достъпна, своевременна и качествена 
медицинска помощ, като се създаде нормативна рамка за териториалното 
разпределение и нивото на медицинската компетентност на лечебните заведения, 
които могат да предоставят медицинска помощ при съответните критерии: по време 
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– 30 мин. (в рамките на „златния час“); по отстояние – до 50 км при непрекъснато 
покритие за 24 часа през денонощието, с включване и на аптечна мрежа;  

6. Възстановяване на доверието в здравноосигурителната система:  
• Премахване на лимитите на лечебните заведения. 
• Засилване на контрола върху разходите и въвеждане на строги и прозрачни правила 

в Националната здравноосигурителна каса, които включват равностойно 
остойностяване на едни и същи диагнози и лечение. 

• Повишаване на ефективността на използване на бюджета на НЗОК чрез 
опростяване и усъвършенстване на нейната администрация и премахване на 
финансовите загуби; инвестиране в нови дигитални средства.  

• Пълна прозрачност на публичните разходи в здравеопазването, без търговска тайни 
при сделки с публичен ресурс.  

• Поддръжка и развитие на мрежа от хосписи чрез публично-частно партньорство. 
• Стимулираща политика на развитие и подпомагане на здравни и медицински 

заведения, включително в областта на най-напредналите медицински и здравни 
изследвания (лаборатории, центрове, институти). 

• Ускорено изграждане и внедряването на съвременна национална електронна 
здравна информационна система, включително за свободния капацитет на 
лечебните заведения, за тяхната специализация, за обслужващите лекари по 
специалности и др. 

7. За оптимална икономическа и ценова национална политика в областта на 
лекарствата и медикаментите: 

• Въвеждане на 9% ставка на ДДС върху лекарствените продукти и медицинските 
изделия. Преглед и усъвършенстване на системата от критерии за ценообразуване на 
всички медикаменти, за да стане целият процес напълно прозрачен. 

• Ежегодно държавно определяне на цените на лекарствата от реимбурсния списък и 
на медицинските изделия както за болниците, така и за аптеките (това премахва 
обществените поръчки за лекарства и медицински изделия). 

• Организиране на минимум 50% вътрешно производство от консумирания обем на  
лекарства, чието годишно реимбурсиране е повече от 7.5 милиона лева.  

• Политика на намаляване на цените на скъпите лекарства чрез увеличаване на 
пропорцията на генеричните такива; чрез продажбата на взаимосвързани групи от 
реимбурсни лекарства и медикаменти. 

• Осигуряване във вътрешния пазар на уравновесени европейски цени на признати нови 
важни лекарства.   

8. Решително подобряване на качеството на здравните и медицински услуги и  
специално на превенцията: 

• Въвеждане на лична електронна здравна карта, свързана с личната карта, 
обединяваща цялата информация (медицинска и финансова) за всеки пациент. 
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• Приоритетно развитие на доболничната диагностика и превенция, основана на 
новите технологии и методи за разкриване на рисковете. 

• Въвеждане на безплатен (реимбурсиран) годишен комплексен диагностичен 
преглед (по нормативно определена система от биомаркери) на всеки български 
гражданин над 45 годишна възраст.   

• Разширяване на училищното здравеопазване и увеличение с 15% на средствата, които 
се отпускат на общините за издръжка на училищните лекари и кабинети.  

• Въвеждане на политика на превенция във всички училища (зъболечение, 
напълнявания, късогледство и други потенциални болести в юношеската възраст); 

• Забрана за инсталиране на реле-антени, емитиращи електромагнитни вълни в 
непосредствена близост до жилища или до училища.    

• Кадровото осигуряване на спешната медицинска помощ и снабдяване със 
съвременни транспортни средства, включително въздушен медицински транспорт и 
оборудване. 

• Ускорено развитие наред с базовите медицински специалности на досега 
подценявани специалности като инфекциозните заболявания, пулмологията, 
микробиологията, вирусологията и имунологията, геронтологията, които 
епидемичната обстановка показа, че имат важно значение за здравната система. 

• Създаване на Национален план за борба с Алцхеймер на основата на откритата 
европейска програма в това направление.  

9. Качествено подобряване на условията на труд на професионалистите в системата 
на здравеопазването 

• Преостойностяване на труда за медицинска консултация на общопрактикуващите 
лекари, така че да се ангажират в по-голяма степен в превенцията на болести, в 
разкриването на симптоматика и в полаганите здравни грижи.  

• Подпомагане на болничния персонал, който работи при трудни и рискови условия, 
чрез система от кариерни и финансови стимули.  
 

10. Увеличаване на физическата активност на населението чрез развитие на масовия 
спорт и улесняване на достъпа до ползване на спортни съоръжения. 

 
 
                           ВСЕОБХВАТНО И КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ  
 
           Образованието и науката за нас са в основата на създаване на общество с равни 
възможности за развитие на всеки, за солидарност, хуманизъм и родолюбие. 
           Нашите цели в образованието са: 

• Достъпно образование, което съчетава придобиването на знания с възпитание; 
• Намаляване на броя на отпадащите от основно и средно образование; 
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• Цялостно обвързване на образованието и науката с приоритетните 
дългосрочни насоки за развитие и модернизация на икономиката и на 
обществото като цяло. 

 
1. Начално и средно образование: 
• Броят на учениците да не влияе в толкова голяма върху предоставяните средства на 

училищата. Устойчиво повишаване на средствата за образование и наука с 
минимален праг от 5% от БВП.   

• Създаване на среда за обучение, отговаряща на съвременните стандарти. 
Изравняване на материалните условия във всички училища. 

• Въвеждане на мораториум върху затварянето на училища в отдалечени селски и 
планински райони.   

• Реално ангажиране на всички отговорни институции за максимално обхващане в 
образователните институции на подлежащите на задължително образование. 

• Създаване на единен електронен регистър, обвързан със системата на ГРАО, 
проследяващ образователния статус на всяко дете и ученик.   

• Пресичане на подмяната на българската култура и история и засилване на 
възпитателната функция на училището в духа на националните ценности.   

• Стимулиране на училищата, които развиват определени извънкласни дейности и  
полагат допълнителна грижа за децата или искат да въведат униформено облекло.     

• Пълен преглед на учебните програми и учебното съдържание и съобразяването му с 
възрастовите и психологически особености на децата и учениците, за да се постигне 
не само натрупване на знания, а разбиране и прилагане на наученото. 

• Един учебник по предмет за всеки клас. 
• Провеждане на официална годишна класация на най-добрите училища с публично 

финансиране според успехите на техните ученици и тяхното професионално 
развитие.  

• Въвеждане на политика на нулева толерантност към всички видове хулигански прояви и 
грубо отношение от страна на учениците едни спрямо други или към техните учители. 

• Ангажимент на държавата за подкрепа и развитие на българските неделни училища 
в чужбина. 

• Утвърждаване на учителската професия като регулирана професия – професия с 
висока обществена значимост, поставена под закрилата и контрола на държавата. 

•  Продължаване на процеса на повишаване на възнагражденията на учителите 
(особено работещите в непривлекателни райони) и на техния обществен авторитет. 

• Усъвършенстване на системата на продължаваща квалификация на педагогическите 
кадри с цел повишаване на качеството на преподаването. 

 
2. Осигуряване на необходимите специалисти за развитие на страната:  
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• Изработване на Национална карта „Образование–икономика“ за училищната мрежа, 
изработена от държавата с участие на общините и бизнеса, която в дългосрочен 
план да отговаря на потребностите на обществото, икономиката и пазара на труда 
по региони. 

• Създаване на национална гимназия за компютърни науки и високи технологии.  
• Намаляване и поетапно премахване на студентските такси в държавните висши 

училища, като се отчитат приоритетните потребности от специалисти. 
• Усъвършенстване на системата за финансово стимулиране и кредитиране на 

студентите и докторантите, особено в приоритетни за държавата професионални 
направления. 

• Създаване на динамична и добре работеща система на обучение в електронна среда. 
 

3. За качествено висше образование и наука:  
• Стимулиране на университетите да съчетават обучението с високо качество на  

научните изследвания и развойна дейност; завишено държавно финансиране за 
университети с постижения в научните изследвания и иновации и с доказани 
резултати с цел развитието им като изследователски университети. 

• Въвеждане в университетите на практическа ориентация на студентите още от 
втори и трети курс на обучението, чрез подпомагане на контактите им с бъдещи 
специализирани работодатели.   

• Осигуряване на 0,9% от БВП за държавно финансиране на висше образование и 
университетски научни изследвания през годините на мандата; актуализиране на 
базовия норматив за издръжка на обучението на студент, за да се увеличи 
двукратно. 

• Повишаване на заплащането на академичния състав на ВУ и на учените от БАН и 
ССА съобразно тяхната квалификация, като се премахнат част от сегашните 
условия, които пренебрегват съществуващи права на преподавателите и нарушават 
автономията на висшите училища. 

• Повишаване на стипендиите за докторанти, както и средствата за иновационни 
лаборатории и научно-изследователски центрове с цел спиране на емигрирането на 
млади умове, както и привличането на чужди учени.  

• Популяризиране на българските висши училища и на българската рейтингова 
система в европейското и регионалното пространство за привличане на повече 
студенти, особено от български произход за обучение в България. 
 

4. Инвестиции в материалната академична среда:  
• Осигуряване на средства за ефективни капиталови разходи. Поетапно реновиране 

на съществуващи учебни зали и общежития и строеж на нови, с обособяване на 
места за библиотеки и отдих, изграждане и поддръжка на спортни съоръжения. 
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• Развитие на центровете за върхови технологии и върхова наука, развойните 
центрове и центрове за технологичен трансфер; възможност на бизнеса да работи с 
тях; spin-off фирми. 

• Обединяване на фонд „Научни изследвания” с фонд „Иновации” с цел бърз 
икономически растеж, основан на постиженията на науката и технологии;  
стимулиране на  съвместни научни изследвания с индустрията; насърчаване на 
научните изследвания във фундаменталните науки. 

 
 
                      ЗАПАЗВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА  

          Нашите цели в културата са: 
• Да допринася за възприемане на етични стандарти за достойнството на човека 

и  за съпричастност между хората; 

• Да съчетава общочовешките постижения в духовната област с продължаване 
на българските национални традиции; 

• Да съдейства за развитие на отношенията с народите и държавите, с които 
имаме общи езикови и духовни връзки.   

 
1. Необходими стъпки за укрепване и развитие на българската култура: 
• Утвърждаване на принципа на демократизъм в културата и медиите без 

вмешателство в тяхната дейност, за да се гарантира свободата на словото и 
художественото творчество.  

• Устойчиво културно развитие, гарантирано чрез бюджета с не по-малко от 1% от 
БВП. 

• Приемане на законова уредба за случаите на задължителна употреба на официалния 
български език и писменост. 

• Развитие на творческия потенциал чрез увеличаване на средствата за обучение и 
възпитание в патриотичен дух на кадрите в областта на културата. 

• Равнопоставеност на творците от държавните, общинските и частните културни 
организации при подпомагане на художествените им проекти. 

• Активно ангажиране на читалищата в процеса за възпитание на подрастващите и 
разширяване на тяхната дейност чрез финансово стимулиране на работещите в тях.  

• Опазване и развитие на културните и художествените ценности и историческо 
наследство на българската нация. Укрепване на музейната и библиотечна мрежа 
чрез разширяване на целевите национални програми за подкрепа на художественото 
слово „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” 
и „Глобални библиотеки” и осигуряване на реален и виртуален достъп до техните 
фондове и обогатяването на техните фондове с необходимата литература. 



10 
 

• Поддържане на партньорство на изпълнителната власт с творческите съюзи, 
неправителствения сектор и икономическите субекти за постигане на национално 
споделените цели и отговорности за съхраняване и развитие на българската култура. 

• Подпомагане на реконструкцията, разширяването и обогатяването на материалната 
база на културните институти и на националните медии и превръщане на 
сценичните и виртуалните пространства в част от съвременната общоевропейска 
културна инфраструктура.  

• Систематична работа с финансовите инструменти на ЕС и ЮНЕСКО. Включване в 
оперативна програма „Регионално развитие” на повече обекти по приоритет 
„Устойчиво и интегрирано градско развитие” и по приоритет „Устойчиво развитие 
на туризма”. 

• Поддържане и модернизиране на националния културен календар чрез 
международни, национални, регионални и общински фестивали, творчески 
работилници,  събори на изкуствата, народното творчество и занаятите. 

 
2. Усъвършенстване на механизмите за запазване на нашето културно 

наследство: 
• Създаване на пълен и подробен инвентар на културното богатство на България; 
• Реализиране на програма за дигитализиране на всички данни (аудио-визуални, музейно 

съдържание и др.)  за културното ни богатство и включването им в портал, който да 
даде възможност за улесняване на публичния достъп до тях. 

• Създаване от страна на Българската банка за развитие на специални кредитни продукти 
за използване от страна на общини меценати с цел реставриране на засегнати обекти от 
нашето културно наследство и спирането на тяхната по-нататъшна деградация. 

• Изработване  на подробна програма за запазване на  храмовете и особено на църквите 
(заедно с традиционните вероизповедания), както и на други сгради с културно 
предназначение (музеи, галерии). 

• Предприемане на активни действия за запазване и развитие на езиковата и 
културната идентичност на компактните маси български граждани зад граница.  

 
 

 СЪПРИЧАСТНА СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА С ГРИЖА ЗА НУЖДАЕЩИТЕ СЕ 
 

            Нашите цели в социалната политика: 
• Намаляване на бедността и неравенствата; 
• Намаляване на темповете на демографския срив; 
• Насърчаване на отглеждането на деца и на отговорното родителство. 

1. За работещите хора и техните семейства предлагаме:  
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• Изработване на ясен механизъм за ежегодно нарастване на минималната работна 
заплата, базирано на икономически критерии, които влияят и върху нарастването на 
средната работна заплата.  

• За работещите родители - необлагаем минимум от 500 лв. месечно за всяко дете до 
навършване на 18 г. –755 946 семейства. 

• След навършване на 18 години данъчната преференция при определени условия се 
прехвърля от родителите към младежите, които няма да плащат данък върху 
доходите от труд до навършване на 26 години – 289 697 млади хора.  

• Безплатни лекарства за всички деца до 14 год. възраст – 1 004 845 деца. 
• Безплатни детски градини и ясли – 219 000 деца, със средства, осигурени от 

държавата. 
• Увеличение на местата в детските ясли с над 10%. 
• Предоставяне на еднократна помощ при раждане – за първо дете 500 лв., за второ – 

1000 лв., за трето дете – 1500 лв., за всяко следващо по 200 лв.  
• Предоставяне на еднократна помощ в размер на 6500 лв. за всяко второ и трето дете 

на осигурени за минимум 24 месеца назад родители – работещите родители на 9 230 
деца. 

• Подобряване на условията за отглеждане на деца чрез увеличаване размера на 
майчинството през втората година до размера на минималната работна заплата. От 
380 лв. на 650 лв. през 2022 г. – 60 000 майки.  

• Увеличение на еднократната помощ за майки студентки от 2880 на 6500 лв.–  6027 
майки. 

• Еднократна помощ от 250 лв. в началото на учебната година за всички деца от I до 
ІV клас – 120 000  деца. 

• Безплатни учебници за всички ученици от І до ХІІ клас – 581 300 деца. 
 

2. За възрастните хора предлагаме:     
• Преизчисляване на всички пенсии спрямо средния осигурителен доход - обхваща 

близо 1,3 млн. пенсионери. 
• Ако размера на пенсията е под прага на бедност, се добавя социално плащане до 

достигане на размера на прага. 
• Увеличаване на получаваните „вдовишки пенсии“ с  ½ от размера на пенсията, 

получавана от починалия съпруг. 
• Преразглеждане на структурата на пенсионната система и на предимствата и 

недостатъците на стълбовата система.  
• Осигуряване на предвидимост и прозрачност за всеки един гражданин по 

отношение на неговата възможна пенсия.   
• Изграждане на социални услуги от резидентен тип за грижа за възрастни хора 

(старчески домове) – директно от общината или под формата на публично-частно 
партньорство, в което общината предоставя сграден фонд, а държавата – финанси. 
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3. За равноправно и хуманно отношение към хората с увреждания. 

            Нашите цели са: 
• Гарантиране на пълен и равноправен достъп на хората с увреждания с оглед 

ползване на техните права и пълноценно включване в социалния живот; 
• Приоритетна грижа за нормалния живот на децата с увреждания; 
• Осигуряване на възможности за хората с увреждания да се образоват и да се 

включат в трудовия процес, съобразно техните знания и умения. 
Затова предлагаме:  

• Увеличаване на материалните и финансови ресурси и помощи за подобряване на 
живота на хората с увреждания. 

• Създаване на социални предприятия чрез съдействие на държавата, включително 
за хора с увреждания. 

• Увеличаване на финансовите стимули от страна на държавата за запазване и 
разкриване на работни места.  

• Изграждане на съоръжения и подпомагане на лицата да придобият уреди, които 
улесняват самостоятелно движение и независимост на хората с увреждания. 

• Увеличаване на броя и повишаване на стандарта на детските домове за деца с такъв 
тип увреждания, чието здравословно състояние не им позволява да бъдат приети в 
стандартните училища. 

 
 

                МОДЕРНА, ВИСОКОПРОИЗВОДИТЕЛНА ИКОНОМИКА 
         
            Нашите цели в икономиката са: 

• Ускорено и устойчиво увеличаване на темповете на растеж над 4% годишно 
след възстановяване на икономиката от коронавирусната криза; 

• Преход към високотехнологично развитие и максимално оползотворяване на 
влаганите ресурси и материали; 

• Повишаване на производителността на труда и повишаване на доходите на 
работещите. 
Приоритетно внимание отделяме на: 

• Създаване на регулаторна рамка, която създава предвидима среда за 
обновяване на икономиката и за възраждане на българската индустрия; 

• Реализиране на вътрешна и външна индустриална и икономическа политика, 
стимулираща инвестициите в перспективни отрасли;  

• Насочване на финансовата и банкова система да работят не само себе си, а за 
реалната икономика. 
 

           За постигане на поставените цели предлагаме: 
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• Политика на силно стимулиране на модернизацията и иновациите във всички 
сектори на икономиката и на разгръщане на мрежа от висококонкурентни стартъпи 
– превръщане на България в център  на технологичната революция в страните от 
Югоизточна Европа. 

• Създаване на Национална агенция за Стратегическо икономическо развитие, която 
очертава дългосрочна национална и секторни  политика в областта на основни 
продуктови и нови технологични направления; групи от производства, вкл. с 
международно коопериране и с участието на преки чужди инвестиции. 

• Формиране на Национален план за реиндустриализация чрез коопериране между 
индустрията и държавата с цел запазване и ускорено развитие на реалната  
икономика за сметка на финансовите спекулации с покупко-продажба на 
предприятия. 

• Част от печалбата на държавните предприятия да се отделя в Национален 
инвестиционен фонд за дялово финансиране за промишлени и инфраструктурни 
проекти. 

• Въвеждане на ефективни механизми за прилагане на принципа на „кръговата 
икономика“ за пълноценно използване на ресурсите, влагани в производството.  

• Осигуряване на достъп до нови пазари за българските предприятия, като държавата 
поема рисковете, чрез държавна подкрепа в лицето на Българската агенция за 
експортно застраховане и чрез увеличение на нейния застрахователния капацитет. 

• Опростяване и рационализиране на всички административни и фискални бариери, 
както пред публичния, така и пред частния сектор; създаване стабилен и предвидим 
правнонормативен и инвестиционен климат у нас. 

• Внедряване на специализирани електронни портали и регистри, е-търговски 
платформи и други, подпомагащи ефективното вплитане на нашите фирми в 
международния бизнес. 

• Нов закон за управление на публичните предприятия – с конкурс за подбор на 
професионално ръководство. 

• Приемане на Закон за Национална индустриална камара, като официален 
национален представител на работодателите и на фирмите; основен техен партньор 
и помощник в международните им контакти както с държавата, така и с всички 
пазарни агенти.          

• Намаляване и оптимизиране на административно-бюрократичната и фискална 
тежест за малките и средни фирми, въвеждане на опростени счетоводни и данъчни 
формуляри, преминаване към системата „едно гише“ за тяхното обслужване.  

• Законодателно обвързано фискално стимулиране за включване на работниците и 
служителите в собствеността на фирмите, като до 25 процента от акциите се заделят 
за работническо участие в капитала им. 

• Държавно и фискално стимулиране на развитието на дигиталната икономика и на 
икономиката и индустрията в областта на «изкуственият интелект». 
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• Създаване на „финансов щит“ – за подкрепа на ликвидността на микро-, малки и 
средни предприятия през Българската банка за развитие.  

• Защита на българските производители от нелоялни търговски практики и 
провеждане на политика на интелигентен протекционизъм. 

• Насърчаване на продажбата на български стоки в големите търговски вериги. 
• Въвеждане на задължително етикетиране на стоките „Произведени в България“ и 

преимуществено въвеждане и на етикетиране на регионалния произход на стоките.  
• Запазване на една част от обществените поръчки за малки и средни предприятия. 
• Защита на фирмите и старт-ъпите в областта на интелектуалната собственост. 
• Подкрепа за развитие на социалните предприятия и социалното предприемачество,    

като резултатът от тяхната дейност се пренася в полза на заинтересованите 
социални групи. 

• Привличане на чужди инвеститори в нови и с висока добавена стойност сектори. 
• Създаване на Национален иновационен център с рисков фонд към него, чрез който    

да се подпомагат разработки и внедряват иновации в икономиката. 
• Развитие на индустриалните зони и превръщането им в притегателен център за 

инвестиции и иновативни технологии.  
                     
             
                ЕКОЛОГИЧНО ЧИСТА БЪЛГАРИЯ СЪС ЗЕЛЕНА ИКОНОМИКА  
 

Климатичните промени, намаляването на биоразнообразието и замърсяването са 
глобална заплаха. Следва да се обедини в усилията за намаляване на въглеродните емисии, 
а държавата да осигури улеснен достъп до нисковъглеродни технологии и технологии, 
използващи водорода. Екологичното неравновесие върви ръка за ръка със социалното 
неравенство. 

Пътят към чиста България със „зелена“ икономика преминава през цялостна 
трансформация на индустрията, пазара и потреблението с фокус върху:  
• Подобрение на качеството на атмосферния въздух, водите и почвите;  
• Оптимално управление на водите с оглед превенция от наводнения и 

осигуряване на вода за битови нужди и напояване през „сухите месеци”;  
• Стимулиране повторното използване на отпадъците за нуждите на индустрията; 

създаване на „зелени” градове и сгради. 
 

      За постигане на поставените цели предлагаме: 

• Ефективно управление на водите чрез разширяване на системата за контрол на 
качеството на водите и максимално комплексно използване на водните ресурси, при 
гарантиране на приоритета на ползването им за питейно-битово водоснабдяване.  
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• Разширяване на системата за контрол на качество на атмосферния въздух – тя ще 
обхване първите 100 населени места с най-много жители и всички национални 
курорти. 

• Безвъзмездно финансово подпомагане от страна на държавата на изпълнението на 
общинските програми за подобряване на качеството на атмосферния въздух. 

• Промяна на изискванията за добив на дървесина в държавните горски стопанства – 
държавата като собственик преимуществено да организира и извършва санитарната и 
промишлената сеч и залесяването в държавните гори чрез държавните горски 
предприятия, а частните ползватели да купуват дървесината и/или продуктите от 
преработената дървесина. 

• Задължение на индустриите с високи въглеродни емисии ежегодно да финансират 
залесителни и/или рекултивационни дейности и мероприятия. 

• Въвеждане на критерии за екологичните характеристики на земеделската земя при 
разпределяне на земеделските субсидии, сред които критерии са опазване на 
качеството на почвите и почвеното плодородие, при спазване на „Нитратната 
директива”. 

• Преразглеждане на екологичните проекти върху горски и урбанизирани територии с 
акцент върху залесяването. 

• Изпълнение на изискванията по „Натура 2000” и на екологосъобразно използване на 
бреговата ивица на Черно море и река Дунав.   

• Ефективно управление на отпадъците чрез пакет от мерки за засилване на контрола 
при рециклиране и оползотворяване на масовите потоци отпадъци.  

• Стимулиране на бизнеса чрез разработване на критерии за „зелени“ обществени 
поръчки и предимства за тези, които осигуряват по-висока степен на рециклиране на 
строителните и другите масово разпространени отпадъци.  

• Последователно и пълно въвеждане на подхода RRR (Reduce, Reuse, Recycle) – 
стимулиране на технологиите за постигане на край на отпадъка и разширяване на 
повторната му употреба и рециклиране; предотвратяване или максимално 
ограничаване на генериране на отпадъци. 

• Продължаване на забраната за добив на шистов газ на територията на страната. 
• Редуциране на използването на фитосанитарни продукти в земеделието и стимулиране  

на земеделие, щадящо околната среда. 
• Въвеждане в големите градове на модерни ко-генераторни технологии и заводи за 

управление и оползотворяване на отпадъците. 
• Подготовка на гражданите още от най-ранна възраст за важността на екологичната 

проблематика чрез засилване на образованието в областта на климатичните 
предизвикателства, биоразнообразието и прехода към „зелена“ икономика. 

• Координация на националната екологична политика с Климатичният план за Европа; 
участието на България в реализацията на Парижкия климатичен договор и на 
Конвенцията за Запазване на Биологичното Разнообразие. 
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              МОДЕРНО ЗЕМЕДЕЛИЕ, КОЕТО ОТНОВО ИЗХРАНВА БЪЛГАРИЯ 
     За нас земеделието не е просто икономика на максималните печалби и минималните 
разходи, а е важен сектор, обединяващ в себе си регионална и демографска политика; 
даващ възможност за нова социална политика; за осигуряване на устойчива жизнена 
среда и по-висок социален стандарт в селата и селските райони. Ние сме за 
възстановяване на възможностите на българското земеделие – високопроизводително, 
продуктово разнообразно, съхраняващо биологичното разнообразие. 

       Нашите цели в земеделието са: 
• Ефективно и балансирано развитие на отрасъла с оглед производството на 

различни култури и отглеждане на животни, като се повиши дела на добавената 
стойност; 

• Модели на стопанисване, притежание и опазване на земеделската земя при 
преобладаващи форми на малки и средни семейни ферми, които се обединяват в 
кооперативни вериги за доставка и преработка на храни; 

• Стимулиращо подпомагане предимно на малките и средни производители, на 
кооперациите и сдруженията в земеделието. 

 
1. Ефективно управление на поземлените ресурси чрез създаване на предпоставки и 

законови механизми за устойчиво стопанисване на земеделски земи, съчетано със 
създаване и развитие на икономически устойчиви стопанства съчетано със 
запазване на тяхната собственост: 

• Създаване на държавна агенция по управление на поземлените отношения. 
• Създаване на Национален електронен поземлен регистър в едно с актуален кадастър на 

земеделските земи (земя-собственик) и портал за услуги (Електронно правителство в 
земеделието) – за по-ефективно управление на поземлените, животновъдните и 
горските ресурси, както и постигане на устойчив модел на земеползване. 

• Делегиране на пакет от права на Браншовите национално представени организации в 
сектора, които да осигуряват пълен достъп до информация и услуги на своите членове 
и др. земеделски производители, особено в селата и отдалечените райони.  

• Създаване на нов закон за коопериране в земеделието, който обхваща всички 
съвременни форми на коопериране (фермерски и водни кооперации, организации на 
производители, кооперативни и браншови съюзи). 

• Стимулиране на браншовите организации във функциите им като кооперативни 
търговски и преработвателни структури, с цел постигане на пазарна устойчивост, 
контрактуване и комасация на големи количества продукция за пазара с цел достъп до 
пазари и устойчивост на малките и средни семейни ферми. 

• Създаване на фонд за закупуване и окрупняване на земеделска земя, за постигане на 
пазарна устойчивост на малките земеделски производители и достигането има до мин. 
60 дка собствена земеделска земя на едно място. 
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• Въвеждане на държавни гаранционни схеми за управление на риска, чрез които при 
настъпване на неблагоприятни климатични или пазарни условия земеделските стопани 
да продължат своята дейност в отрасъла, без да фалират. 

• Възстановяване на магистралната водопреносна инфраструктурата на „Напоителни 
системи” ЕАД с европейки и държавни средства и стимулиране водното коопериране, 
включително финансово и законово за достъпност до мрежите на НС ЕАД с цел 
подпомагане на поливното земеделие и създаване на благоприятни условия за 
развитие на зеленчукопроизводството и овощарството, както и на доброто  
поддържане на поливните системи. 

1. Провеждане на балансирана обща селскостопанска политика.  
• Приемане на Стратегически план за развитие на земеделието в България, който да 

бъде утвърден от Народното събрание; 
• Преразглеждане на разпределяните средства от обвързаната подкрепа с цел 

стимулиране на чувствителни сектори (животновъдство, овощарство, лозарство и 
зеленчукопроизводство), като средствата достигнат до реалните земеделски 
производители. 

• Въвеждане на таван на плащанията, съобразен с размера на земеделските стопанства, 
който да отчита спецификата на производството и да увеличи подпомагането на 
малките и средните ферми.  

• Създаване от държавните служби на типови инвестиционни проекти за семейни ферми 
с всички хигиенни, строителни и др. разрешителни режими, за да се ползват безплатно 
от земеделските производители. 

• Стимулиране на биологичното земеделие, на купуването на храни, произведени в 
България и „късите вериги на доставка“ (отпадане на многото прекупвачи). 

• Нова политика за развитие на селските райони, която да подкрепя местни инициативи 
и социални иновации, за да развие заетостта в селските райони, да установи по-тесни 
връзки между земеделските стопани и потребителите чрез кратки вериги за доставки и 
поддържане и развитие на привлекателни територии и села.  

• Приоритетно развитие на социалната инфраструктура, за да станат селата 
привлекателно място за живот, за развитие на услуги и на производство. 

2. Активна държавна политика в сферата на пазарите на земеделски и преработени 
продукти. 

• Финансова подкрепа за изграждане и развитие на фермерски пазари, за преки вериги 
за продажба и доставка чрез създаване на кооперативни щандове, които да сортират, 
продават и доставят земеделската продукция на основните тържища в шестте района 
за планиране плюс София-град. 

• Улесняване процедурите по сертификация чрез посредничество и делегиране на 
функции на браншовите организации в сектора. 
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• Мерки за предотвратяване на нелоялните търговски практики. Осигуряване на достъп 
на български продукти в търговските вериги. Понятието „Български продукт“ следва 
да се използва само за такива, произведени с местни суровини. 

• Преструктуриране на системата на контрол, като акцентът се постави върху 
производството на безопасна и качествена храна. 

 
3. Горски сектор. 
• Провеждане на устойчива политика, гарантираща спазване на екологичните норми. 
• Баланс на дърводобива с екологията. 
• Засилено залесяване и рекултивация, включително на унищожени земеделски и горски 

територии. 
 

4. Рибарство и аква–пазар. 
• Поддържане на екологичен баланс при човешката дейност в Черно море и река Дунав. 
• Развиване на иновационни технологии за възстановяване и поддържане на видовете 

риби и аквакултура в Черно море и р. Дунав. 
• Подпомагане и финансова подкрепа за разнообразяване на дейността на малките 

рибари по Черно море и р. Дунав. 
• Пълноценно развитие на рибовъдство и производството на аквакултури във 

вътрешните сладководни водоеми.  
• Развитие на пазара и преработката на рибни продукти в България. 
• Запазване и подобряване на екологичните стойности на водните басейни. 

 
 

             ПОСЛЕДОВАТЕЛНО И СТАБИЛНО РАЗВИТИЕ НА ЕНЕГЕТИКАТА 
 
            Нашите цели в енергетиката са: 
• Да запазим и развием перспективните енергийни мощности като основа за 

икономиката, за поносими цени за потребителите и като елемент на 
националната сигурност; 

• Да използваме средищното положение на България за развитие на енергийната 
инфраструктура; 

• Да съчетаем икономическите потребности с екологичните императиви. 
 

1. Отговорно отношение за развитие на българската ядрена енергетика.  
• Приоритетно изграждане на нова атомна централа в Белене; поддържане, 

модернизация и развитие на ядрените мощности в АЕЦ „Козлодуй”;  
• Проучване възможностите за използване на ядрени технологии за внедряването на 

малки модулни реактори.  
2. Запазване на комплекса „Марица Изток“, въпреки огромното изоставане чрез:  
• полагане на усилия за максимално възможното използване на въглищните ни централи 

(чрез инвестиции в модернизацията на очиствателните процеси), които в момента 
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произвеждат 40% от необходимата ни електроенергия и гарантират пряко или косвено 
доходите и препитанието на над 100 000 души, като за целта се заеме значително по-
активна позиция в защита на националните интереси при преговорите с ЕС по 
отношение на сроковете за декарбонизацията на икономиката;  

• полагане на усилия за получаване значително финансиране по линия на „Зелената 
сделка“ за нови проекти, които не само да не оскъпяват електроенергията, а да я 
направят по-евтина;  

• съвместна работа с инвеститорите в комплекса за анализ на възможностите за промяна 
на горивната база на някои от централите.  

3. Либерализация на енергийния пазар, но с условие тя да не влошава положението 
на потребителите - определянето на т. нар. енергийно зависими потребители и 
разработване на мерки за гарантиране на достъпни доставки на енергия за тях. 

4. Политика на фокусиране върху природния газ:  
• използване на наличната и изграждащата се газопреносна мрежа, като се ръководим от 

принципа на икономическата ефективност и стабилност на доставките;  
• разработване на Национална дългосрочна програма за стимулиране индустриалното и 

битово потребление на природен газ;  
• продължаваща работа по разнообразяване на трасетата и източниците на доставки на 

пазарен принцип за постигане на възможно най-ниски цени за българските граждани, 
търговските и топлофикационните дружества;  

5. Предприемане на мерки за повишаване на енергийната ефективност чрез 
превръщането й в общонационална задача.  

6. Социално поносима и модерна топлофикационна услуга:  
• разработване на мерки, в това число и промяна на нормативната уредба, за 

гарантиране на справедливо ценообразуване на топлинната енергия, доставяна от 
топлофикационните дружества, така че потребителите на тази енергия да са сигурни, 
че плащат това, което наистина потребяват, а не по математически изчисления и без да 
им се прехвърлят чужди загуби;  

• създаване на условия за преминаване на всички топлофикации на комбинирано 
производство на електро- и топлоенергия; особен фокус върху реформите в 
Топлофикация „София“ – проблем, който се задълбочава през последните години; 

• приоритетни национални инфраструктурни и енергийни проекти могат да се 
финансират с публични средства, одобрени от Народното събрание, след провеждане 
на широко публично обсъждане; 

• разширяване на диверсификацията на отоплителните източници и внедряване на 
соларни, на биогаз, чрез дърва и др. източници; 

• преразглеждане на разходите за отоплителна енергия и въвеждане на гъвкави годишни 
планове; 

• въвеждане на ефектите от кръговата икономика в общини, фирми и домакинства.     
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          ТРАНСПОРТ – ЗА КАЧЕСТВЕНИ УСЛУГИ, МОБИЛНОСТ И ПО-ГОЛЯМА  
          СВЪРЗАНОСТ 
 
      Транспортният отрасъл е „кръвоносната система“ на икономиката. Нашите цели 
в транспорта и в транспортната инфраструктура са: 
• Ускорена модернизация на публичния транспорт, подобряване на качеството на 

услугите и тяхната достъпност;  
• Повишаване на скоростта на придвижване в жп транспорта при осигурена 

безопасност;  
• Предприемане на мерки за намаляване на жертвите по пътищата с 50% за четири 

години; 
• Балансирано развитие на различните видове транспорт със стимули за по-

евтиния и екологичен транспорт. 
 
1. Модернизация на транспортната инфраструктура с мерки за повишаване 

качеството на изпълнение на строителните дейности и на предоставяните услуги:  

• инвестиране и обновяване на локомотивния, мотрисния и вагонния парк с 20 хибридни 
локомотива, 25 електромотриси и хибридни влака и 150 модерни пътнически вагона;  

• създаване на национална транспортна схема и синхронизиране на разписанията в нея 
за развитие на вътрешната и външната свързаност, използвайки пълна електронизация; 

• въвеждане на съвременни дигитални технологии в управлението на трафика в 
големите градове на страната; 

• усъвършенстване на електронната система за билети в полза на гражданите и 
комбиниране на различните видове транспорт; 

• реализиране на националните приоритети за подобряване на пътната инфраструктура в 
Северна България – етапи на АМ „Хемус “, СП „Ботевград – Видин“ и СП „Русе – 
Велико Търново“;  

• проектиране и подготовка изграждането на АМ Рила-Македонска граница-Кюстендил-
Дупница-Ихтиман и изграждане на връзките й с АМ Струма, Тракия и Хемус, важен за 
София, за Коридор No 8 и за транзитните превози път; 

• практически стъпки към развитие на транспортната инфраструктура към Западните 
Балкани и Коридор No 8 (жп линията за РМакедония и АМ „Калотина“); 

• създаване на възможности за влизане в реална експлоатация на паневропейски 
коридор No 8 (Черно море-Адриатическо море) и на коридор  от Tent-мрежа orient 
(East-Med, бивш паневропейски № 4), Солун-София- Видин- Крайова-Виена; 

• участие в построяване на скоростна ж.п. връзка между София и Белград и София-
Солун-Атина; 

• ускорено договаряне и разкриване на нови международни въздушни линии за 
гражданския транспорт при съответна икономическа обосновка; 



21 
 

• стимулиране на основата на публично-частно партньорство на формиране на 
съвременни чартърни и авио-брокерски фирми, включително и с международно 
участие, за бързо наемане на чартърни полети (включително и хеликоптерни услуги) и 
подобряване обслужването на граждани, на международни гости и туристи, за спешни 
медицински нужди и др.    

2. Инвестиции в развитието и усъвършенстването на интермодалните терминали с 
оглед съкращаване на транзитното време и превръщане на България в 
транспортен хъб между Изтока и Запада. 

3. Модернизация на пристанищата на р. Дунав и превръщане на реката в 
целогодишен екологичен плавателен коридор.  

4. Изработване и приемане на нов закон за движение по пътищата, който 
гарантира: 

• по-голяма безопасност по пътищата;  
• одит и подобрение на съществуващата транспортна инфраструктура;  
• държавна подкрепа за развитие на транспортните средства с алтернативни горива, 

както и на електрически превозни средства 
• единен контролен орган по пътищата. 

5. Развитие на българските пощи, посредством навлизане на пазара на платежни 
услуги и финансово посредничество, като в края на мандата "Български пощи" се 
превърнат в най-голям доставчик на куриерски услуги в страната. 

6. Прехвърляне на Агенция Пътна инфраструктура към МТИТС. 
7. Субсидиране на междуселищния транспорт в малките общини. 
8. Преход към видове транспорт и технологии, отговарящи на новата ни 

екологична политика: 
 планова замяна в рамките на следващите 10 години на автомобилния обществен 

транспорт, ползващ замърсяващо гориво, енергоемки дизелови двигатели и др. с 
автомобили с електрическо зареждане или хибриди, консумиращи около 3 л. на 
100 км; 

 с приоритет и най-бързо следва да се подменят автомобилите на таксиметровите 
фирми. 
 

           
                                КОМПЛЕКСНО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА  

         
     Нашите цели в туризма са: 
• Развитие на всички видове туризъм: морски, планински, балнео, еко, 

исторически и културен туризъм; 
• Увеличаване на броя на туристите – наши и чужди и удължаване на 

туристическия сезон;  
• Използване на туризма за популяризиране на предимствата на България сред 

чуждестранните посетители на страната.  
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За постигане на тези цели предлагаме:  
• Държавата да стопанисва туристическите обекти, които са публична държавна 

собственост. Създаване на публичен регистър на туристическите обекти, 
държавна собственост.  

• Прекратяване на отдаването на концесия на туристическите обекти – публична 
държавна собственост (морски плажове, пещери, др.) 

• Създаване на гаранционен фонд за туроператорите. 
• Създаване на национална резервационна система с безплатен достъп на всички 

представители на туристическия бранш, която се поддържа, управлява и 
популяризира от Министерство на туризма. 

• Стимулиране развитието на СПА и балнео-туризма като ключов за развитието на 
сектора и пълно използване на минералните извори на България.  

• Предлагаме реализацията на редица специални програми за развитието и 
обогатяването на туристическите услуги във вътрешен и в международен план: 
 "Програма 60+" (насърчава посещението в балнеологични курорти за превенция и 

рехабилитация на възрастовата група над 60 години;  
 „Деца на почивка“ (отпускане на държавна подкрепа в размер на до 500 лв. за 

почивка на деца до 16 години за не по-малко от 5 дни в зимни или летни курорти);  
 "Ученически екскурзии и патриотично възпитание" (държавна подкрепа за 

екскурзии на ученици до 16 години до 3 дни);  
 "Туристически ваучер" (Ваучерите за храна важат и за почивка - нощувки); 
 "Ваучер на туриста" (през април и септември-октомври всеки турист, резервирал 

повече 3 нощувки получава ваучер за 50 лв., с който посещава музей, пещера, 
културно мероприятие); 

 Стимулиране на историческия и фолклорен туризъм със специален акцент върху 
българските занаяти и разнообразието на родната ни кулинария; 

 Гарантиране на чистотата и сигурността в туристическите обекти; 
 Обновяване на сектора чрез микро-кредитни форми на финансиране от 10 000 до 

30 000 лв., директно отпускани от ББР чрез специален интернет портал; 
 Ускорено модернизиране на транспорта за туристи до по-трудно достъпните 

туристически обекти и исторически забележителности; 
 Увеличаване на бюджета и на програмите за международна промоция на туризъм 

в България към целево избрани страни, подчертавайки историческите, културно-
фолклорните и религиозните специфики на нашия район.    

• Специална държавна програма за обучение на кадри в областта на туризма, 
включително чрез разкриване на паралелки в средните училища за подготовка на 
необходимите кадри.  
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    СТАБИЛНИ ФИНАНСИ И СПРАВЕДЛИВА ФИСКАЛНА ПОЛИТИКА  

            Нашите цели във финансовата, фискалната и банкова политика са: 
• Ускорено и устойчиво социално-икономическо развитие на страната; 
• Намаляване на бедността и неравенствата, включително на регионалните 

диспропорции. 
• Финансова стабилност на обществото и държавата, възстановяване на 

доверието към социалната и здравноосигурителната системи и ефикасността 
на публичните разходи. 

     Предлагаме политика в управлението на публичните финанси, чиято цел е превръщане 
на публичните разходи във важен инструмент за: стабилизиране на икономиката; корекция 
на пазарните дефекти; стабилизация на икономиката; увеличаване на доходите на 
населението, а оттук на жизнения стандарт. 
 

1. Данъчна политика: 
Данъчната политика следва да е предвидима, да осигурява национално финансиране на 

политиките за устойчиво социално-икономическо развитие, да гарантира фискална и 
макроикономическа стабилност, да стимулира инвестиции и заетост и да създава в 
гражданите доверие в своята социална справедливост. Това ще постигнем чрез: 

 въвеждане на прогресивна данъчна система и семейно подоходно облагане при 
запазване на 10% ставка за масовите доходи;  

 приравняване на данъчните ставки върху доходите, доходите от дивиденти и 
ликвидационни дялове с данъчните ставки върху доходите от труд;  

 намаляване ставките на ДДС за храни и лекарства; 
 запазване на ставката на корпоративния данък до приключване на възстановяването 

на икономиката от последиците на коронавирусната криза; 
 повишаване на събираемостта на данъчно-осигурителните приходи чрез прилагане 

на механизми за по-висока отговорност на администрацията и контрол, насочен към 
намаляване дела на сивата икономика, борба с данъчните измами и укриването на 
данъци; 

 премахване на нелоялната данъчна конкуренция от страна на облагодетелствани 
фирми или такива, ползващи нерегламентирани счетоводни практики. 

2. Фискалната децентрализация: 
      Последните значителни стъпки за повишаване на финансовата самостоятелност на 
българските общини бяха направени през 2007 г., когато общинските съвети получиха 
право сами да определят размера на местните данъци и такси в предварително зададени 
граници. Днес, общините остават в силна зависимост от държавните трансфери - близо 2/3 
от техните бюджети се финансират от държавния бюджет, а капиталовите разходи на 
местно ниво са почти изцяло зависими от европейските средства. 
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      Тежкото финансово състояние на общинските бюджети и начинът на действие на 
въведената през 2016 г. процедура за финансово оздравяване на общини с финансови 
затруднения доведоха до увеличаване на местните данъци и създадоха предпоставки за 
нарастваща политическа зависимост заради възможността за отпускане на безлихвени 
заеми и последващото им евентуално „опрощаване”. 
       С оглед на всичко това, ние сме решени да продължим процеса на фискална 
децентрализация, стъпващ на два основни принципа: 

- „местното самоуправление” е право на местните власти да управляват и носят 
отговорност за съществена част от обществените дела под тяхна юрисдикция; 

-  „субсидиарност” – бързо и ефективно решаване на проблемите на възможно най-
ниското ниво.  

      С продължаване на процеса на фискална децентрализация ние ще:   
• преминем към ефективно програмно бюджетиране на местно ниво, което да доведе 

до по-голяма ефективност и прозрачност на местните финанси; 
• подобрим ефективността и прозрачността на финансите и управлението на 

общинските предприятия и общинската собственост; 
• ще отстъпим част от ДДФЛ в полза на общините. 
 

3. Финансова система в полза на гражданите, реалната икономика и обществото: 
• Провеждане на пълен и задълбочен одит на всички публични финанси, на 

Министерския Съвет, на министерствата и другите ведомства. 
• Засилване на независимостта и функциите на регулаторните органи  спрямо влиянието 

на банкерските лобита. 
• Въвеждане на стриктни правила на финансова дисциплина, даващи приоритет на   

ефективното финансиране на реалната икономика. 
• Нормативно и стриктно разделяне на банковите функции по инвестиране в други 

активи от основните банкови, депозитни функции; реализиране на европейската 
директива за разделяне на банките. 

• Засилване регулирането на операциите с деривати, с ипотечни заеми, със суровини и 
материали, с цел силното ограничаване на всякакви спекулативни банкови операции, 
влияещи и изкривяващи нормалното функциониране на финансовата система. 

• Законодателна борба срещу използването на офшорните фискални убежища за 
източване и бягство на капитали; за незаконно данъчно избягване, чрез въвеждането 
на система, санкционираща банковите институти в страната, влизащи в подобни 
трансферни взаимоотношения. 

• Прецизно прилагане на трите Европейски директиви за борба с финансовите 
престъпления и прането на пари; 
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• Започване на информационна и подготвителна кампания сред населението на 
България за разясняване на възможностите и рисковете при преминаване  към 
Еврозоната и смяната на националната ни валута.  

• Въвеждане на законодателна забрана на всички изкуствено създадени и ощетяващи 
гражданите и потребителите на банкови услуги, тарифи и допълнителни 
административни експлоатиращи такси. 

• Преструктуриране на Българската Банка за Развитие и превръщането й в Банка за 
реална държавна-кредитна и стимулираща политика на развитието на малки и средни 
предприятия, на иновативни предприятия; изследователски центрове и лаборатории с 
принос за реалната икономика.             

               
     БАЛАНСИРАНИ РЕГИОНИ – ЗА СТАБИЛНА И УСТОЙЧИВО РАЗВИВАЩА СЕ    
                                                         БЪЛГАРИЯ 
 
      

     България се нуждае от нова регионална политика на икономическо и социално 
укрепване, за ефективно разпределение на производителните сили, за индустриално 
обновяване на множество селища, за ограничаване на пренаселването на няколко града и 
обезлюдяването на голяма част от страната. Тази нова регионална политика към 
изоставените през годините на прехода райони и селища трябва да се основава на големи 
национални и трансгранични транспортни, инженерни и енергийни проекти. 

 
       Нашите цели в регионалната политика са:  
• Стабилизиране на икономическите региони за планиране за балансирано 

развитие и намаляване на значителните неравенства помежду им; 
• Подобряване на координацията между националната политика, областните 

структури и местните власти за хармонизиране на регионалните отношения и 
използване на относителните предимства на отделните региони;  

• Активизиране на контактите между регионите по линия на трансграничното 
сътрудничество. 

 
      Наш основен приоритет е подкрепата за най-изостаналите региони в страната 
чрез създаване на Национален фонд за сближаване между регионите. 

     Неговата цел е да се съсредоточи във финансиране на инвестиции в изостаналите 
региони, които водят към сближаване и реформи, включително в области като 
образование, формиране на умения, местен капацитет и добро управление. Към този 
фонд предвиждаме две национални програми: Програма за изостаналите региони 
(Северозападна България, Родопи, Странджа-Сакар) и Целева програма за развитие на 
алтернативно земеделие в полупланинските и планинските райони.  
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 Програмата за изостаналите региони включва мерки за укрепване на местната 
икономика, за повишаване на качеството на социалния капитал, за подобряване на 
инфраструктурата и екологията. 
 Целева програма за развитие на алтернативно земеделие в полупланинските и 

планинските райони би довела към по-висока трудова заетост и доходи за населението. 
Насочена е към възстановяване на традиционното и създаване на алтернативно земеделие 
в планинските и полупланинските райони с цел повишаване заетостта и доходите на 
населението. 

• За гарантирането на по-дълъг срок на действие на предлаганите мерки, 
предвиждаме приемане на план за защита на инвестициите и план за осигуряване 
при безработица. 

• Свързване на Северно и Черно море чрез река Дунав. Изграждане на мостове при 
Силистра-Кълъраш и Никопол-Турну Мъгуреле. Крайдунавските общини могат 
да станат привлекателни за инвестиции в интермодални терминали, 
индустриални зони, туристически продукти. 

• Опростяване и рационализиране на урбанистичните норми, строителството, 
рехабилитацията и стимулиране финансирането на малки и средни градове. 

• Ограничаване на концентрацията на стопанска дейност и нови индустрии около 
София и големите градове и преимуществено водене на политика, съобразена с 
изработване на Национален териториален план за оптимално социално и 
икономическо развитие.  
 

 ЗА РЕШИТЕЛНО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ СРЕЩУ ПРЕСТЪПНОСТТА И      
                                             КОРУПЦИЯТА 

 
       Нашите цели във вътрешната сигурност и противодействието срещу корупцията: 
• Повишаване на сигурността на гражданите – на техния живот, здраве и 

имущество, като се ограничат криминогенните фактори; 
• Решително противодействие на корупцията, която се е превърнала в технология 

на управлението на обществени ресурси; 
• Засилване на превантивната дейност за намаляване на натиска на битовата 

престъпност. 
      

       За постигане на тези цели предлагаме: 

• Провеждане на законодателна и кадрова реформа в КПКОНПИ, МВР, ДАНС, ДАТО 
и ГДБОП за осъществяване на тяхната реорганизация с основна цел ефективно 
противодействие на корупцията на всички нива. 

• Изсветляване на всички бюджетни звена и на фирмите с повече от 50% държавно и 
общинско участие - публикуване на всички договори и фактури, след заличаване на 
личните и фирмени данни и при спазване на законодателството относно 
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класифицираната информация. 
• Приемане на промени в законодателството за осъществяване на съдебната реформа: 

закриване на Специализираната прокуратура и Специализирания наказателен съд и 
преминаването им като специализирани структури в Софийска градска прокуратура и 
Софийски градски съд. 

• Премахването на фактическата йерархична зависимост на прокурорите и въвеждане 
на съдебен контрол върху най-чувствителните актове, с които се отказва образуване 
на наказателно производство. 

• Пресичане и ликвидиране на каналите за трафик на хора, включително на жени през 
територията на страната във взаимодействие с партньорските служби на страните от 
ЕС. 

• Осигуряване на борбата с престъпността с най-съвременни технически средства и 
технологии. Да се изгради национална система за видеонаблюдение на населените 
места и пътищата.  

• Създаване на „полицейска карта“, при която в районите на селата се създават нови 
участъци (постове), които са осигурени с полицейски служители и транспорт. 

• Повишаване на подготовката на оперативните и разследващите срещу тежката и 
организираната престъпност.  

• Създаване на регионални центрове по криминалистика с единна база данни 
криминалистична информация  (ДНК, дактилоскопия, балистика и  т.н.). 

• Подобряване на материално-техническо осигуряване и осъвременяване на 
възнагражденията на полицейските служители.  

              ВЪНШНА ПОЛИТИКА, ВОДЕНА ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ 
 
            Нашите цели във външната политика са: 
• Гарантиране на благоприятни външни условия за развитие на страната, за 
просперитет на българския народ и подкрепа за българските граждани, пребиваващи 
временно или постоянно извън страната; 
•  Отстояване на българските национални интереси в международен план с 
балансирана политика, издигане на авторитета на българската държава и засилване 
на нейното влияние в регионален и в европейски мащаб; 
• Укрепване на сигурността на страната и намаляване на военното 
противопоставяне в близките до България региони.  
             
       Българската външна политика следва да фокусира своето внимание и ресурси в 
няколко насоки: 
• Подкрепа за активизиране на регионалното сътрудничество в Югоизточна 

Европа и за продължаване на политиката на разширяване на Европейския съюз 
със страните от Западните Балкани.  По отношение на Република Северна 
Македония, следва да се търси трайно и устойчиво решение на спорните въпроси като 
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предпоставка за напредък в процеса на присъединяване на страната към ЕС,  при 
последователно отстояване на националните интереси на нашата страна. Да се 
гарантират правата на българското национално малцинство в Република Сърбия като 
ключов елемент от подготовката на страната за присъединяване към ЕС.  

• Предприемане на действия за запазване и развитие на етническата, езиковата, 
културна и религиозна идентичност на българските национални малцинства в 
Украйна и Молдова.     

• Използване на възможностите за взаимодействие между страните от 
Черноморския и Дунавския регион в сфери като търговията, транспорта, туризма и 
енергетиката. За България е от ключово значение деескалацията на напрежението 
между черноморските държави, между Украйна и Русия и намаляване на 
напрежението между НАТО и Русия в Черно море.  

• Повишаване на доверието в отношенията с Руската федерация – с историческо и 
стратегическо значение за националните ни интереси. Сътрудничеството с Русия 
трябва да има за приоритет икономиката и енергетиката, културата и образованието. 
Политиката на противопоставяне и икономически санкции, провеждана от 
Европейския съюз е непродуктивна; БСП ще продължи да настоява за отмяна на 
санкциите, наложени от Европейския съвет спрямо Руската федерация, както и за 
реципрочна отмяна на руските санкции спрямо ЕС. 

• Стратегическите отношения със САЩ остават приоритет за българската външна 
политика както на двустранно равнище, така и в рамките на НАТО. Премахването на 
визовия режим за българските граждани е един от нерешените въпроси, по които 
работата трябва да продължи. 

• Разширяване и задълбочаване на сътрудничеството с Китай, особено в 
икономическата област чрез реализация на инвестиционни проекти в инфраструктура, 
информационни технологии, земеделието, здравеопазването, културата и 
образованието. 

• Отстояване на националните ни интереси в международните организации: 
красноречиви са примерите с Истанбулската конвенция на Съвета на Европа и с Пакта 
за миграция на ООН, срещу които БСП се обяви категорично ‒ подкрепата за тях беше 
оттеглена от правителството едва след силен обществен и политически натиск. 

• Пресичане на тенденцията за политизация на българската дипломатическа 
служба и повишаване на професионализма на дипломатическите кадри. Засилване на 
ролята на МВнР за развитие на външноикономическите връзки, привличане на 
чуждестранни инвестиции, както и за гарантиране на енергийната сигурност; 

• Последователна работа с българите в чужбина ‒ политиката на държавата към 
българите в чужбина се нуждае от нова нормативна уредба, от по-добра координация 
между институциите и от по-голям финансов ресурс. 

• Съдържателно участие на България при формиране на Общата външна 
политика и политика за сигурност на Европейския съюз. 
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         България в Европейския съюз 
 
            Цели на политиката на България като член на ЕС: 

• Използване на членството за сближаване с другите държави-членки в 
социално-икономическо отношение; 

• Изграждане на европейски социален съюз, подкрепен от нов икономически 
модел на развитие и растеж като ключ за преодоляване на неравенствата и 
към зелен и дигитален преход; 

• Недопускане прилагане на двойни стандарти и развитие на Съюз на две и 
повече скорости. 

 
За постигане на тези цели предлагаме: 
Ефективно оползотворяване на всички инструменти и целия потенциал на финансовия 
пакет „Следващо поколение Европа” и активно участие в изпълнение на целите на 
Механизма за възстановяване и устойчивост чрез стратегически ориентиран национален 
план. 
България трябва да продължи да настоява за приемане в Шенгенското пространство без 
допълнителни условия.  
Решението за влизане на България в Еврозоната трябва да се предшества от всестранен 
и задълбочен анализ на социално-икономическите последствия за гражданите и бизнеса 
и може да стане само след задължително съобразяване с мнението на българските 
граждани и гаранции за запазване на техните доходи и спестявания. 
Виждането ни за ЕС: 

• Единен Съюз, в който процесът по „Брекзит” не допуска отклонение от 
принципите на единния пазар, защитава правата на европейските граждани, 
включително и социалните права на българите във Великобритания. България трябва да 
стартира подготовка за своевременно договаряне на двустранни спогодби с 
Обединеното кралство в сферите от взаимен интерес. 

• Силна и ефективна Кохезионна политика за ограничаване на регионалните 
дисбаланси, която не допуска прилагане на регресивен подход при определяне на 
собствените ресурси на държавите след 2020 г.  

• Европейски съюз за младите. Осигуряване на по-добър живот и активно 
демократично участие на бъдещите поколения. Приветстваме ангажимента на 
Комисията към задълбочаващите се демографски проблеми в Европа.  

• Европейски съюз като самостоятелен фактор в глобалната политика, който развива 
Обща външна политика и политика на сигурност при запазване на уважението към 
националния суверенитет и приоритетите на отделните държави. 

• Съюз, който демонстрира готовност за възстановяване на диалога с Руската 
федерация, за развитие на равностойно стратегическо партньорство със САЩ и за 
дългосрочно икономическо сътрудничество с Китай. България трябва активно да 
настоява за актуализиране на Източното партньорство като ключов инструмент за 
развитие на отношенията с източните съседи на ЕС; ограничаване на контактите с 
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правителства, които подкрепят и/или толерират крайнодесни и неонацистки 
организации и за ангажиране на Европейския съюз в Черноморския регион чрез 
надграждане на Черноморската синергия до макрорегионална стратегия на ЕС.   

• Необходимо е съществено осъвременяване на процедурата за изработване на 
българските позиции при подготовката на решения в рамките на ЕС и НАТО, за 
да бъдат отчитани българските национални интереси. Засилване на институционалното 
взаимодействие в тази посока и гарантиране на по-голяма прозрачност чрез засилване 
ролята на Народното събрание.              

 
           ОТБРАНА - ЗА МИРНА И СИГУРНА БЪЛГАРИЯ  

 
       Нашите цели в отбраната са: 
• Защита на населението и територията на държавата от чужди посегателства; 
• Споделяне на отговорностите като член на ЕС и НАТО, особено в борбата срещу 

тероризма; 
• Подпомагане на населението при извънредни обстоятелства.  

 
     Задачите в областта на отбраната са: 

• Провеждане на ефективен стратегически преглед на отбраната и изготвяне на Бяла 
книга за отбраната. Съставяне на план за организационно изграждане и развитие на 
въоръжените сили с оглед нарастване на отбранителните способности на страната. 

• Актуализиране на отбранителната политика на България, както и Стратегията за 
национална сигурност, като в  тях трябва да се отчитат реалностите на Балканите, 
Черноморието, източното Средиземноморие, както и националните ни интереси по 
отношение на сигурността на регионално и национално ниво. 

• Засилване на собствения отбранителен капацитет за защита на националните интереси 
на България на основата на препрофилиране, модернизиране на въоръжените сили, 
високотехнологични системи за защита, както и подобряване на оперативната 
съвместимост  със съюзниците от НАТО в рамките на колективната отбрана. 
Подкрепяме изграждането на Обща европейска система за отбрана и сигурност; 

• Подобряване на системата за привличане, набиране, подбор, обучение, развитие и 
задържане на военнослужещите. 

• Балансиране на инвестициите в отбраната между хора, въоръжение и техника, бойна 
подготовка и инфраструктура. Хората в отбраната се поставят в центъра на развитието 
на въоръжените сили, подобряват се условията на труд, възстановяват се социалните 
права, включително на жилища, и се повишава грижата за техните семейства. 
Повишаване на основното месечно възнаграждение за най-ниското звание за всяка 
категория военнослужещи. 
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• Синхронизирана модернизация на въоръжението и техниката за трите вида въоръжени 
сили, като наличната бойна техника се поддържа, ремонтира, модернизира и 
усъвършенства до приемане на въоръжение на нова.   

• Инспекторатът на МО става основен орган за контрол.  
• Членството в НАТО остава в центъра на отбранителната ни политика. Страната ни ще 

продължава да е предвидим член на Съюза, да участва в инициативи и програми в 
съответствие с националните ни интереси. Продължава работа за развитие на Общата 
европейска отбрана, като всеки етап се реализира съобразно националните ни 
приоритети и възможности. 

• На територията на Република България няма да се разполага ядрено оръжие и 
постоянни контингенти въоръжени формирования от други държави. 

• Подобряване на сътрудничеството с организациите на ветераните и с тези за 
патриотично възпитание на младежта. 

България се нуждае от промяната, която предлагаме. 
     С тези предложения се обръщаме към членовете и симпатизантите на БСП, към 
учещите, към работещите и пенсионерите, към тези, които по улиците и площадите искаха 
оставката на правителството, и към тези, които все още са под властта на безразличието и 
страха. Ние сме за свободни и честни избори, за различна от сегашната власт. Нека всяка 
партия определи на коя страна застава сега и след изборите!  
     Реализирането на предлаганата от нас политика в рамките на следващия мандат ще 
доведе до: 

- намаляване на доходното неравенство между 20-те процента най-богати и най-
бедни у нас от 8 на 6,5 пъти; 

- забавяне на темповете на демографския срив; 
- ограничаване на регионалните различия – в икономически, социален, образователен 

и здравен план.        
      Изборът на „БСП за България” е за солидарност в кризата, за справедливост в 
разпределението, за индивидуална и национална сигурност. 
      Вашият избор ни задължава да полагаме грижа за живота, здравето и работата на всеки 
български гражданин!  
      Вашата подкрепа ни прави уверени в борбата срещу олигархичната власт! 
      Вашето доверие ни дава сила да отстояваме българските национални интереси! 

Промяната е възможна!   
Нека бъдем заедно, за да я направим! 
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