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Ние вярваме,

че силното гражданско общество изисква “малка”,  

добре организирана и отговорна пред гражданите 
държава.  



1. Силно гражданско общество

2. Промени в Конституцията

3. Справедлив и прозрачен изборен процес

4. Ефективно правосъдие

5. Стабилен вътрешен ред и сигурност

6. Професионална и независима администрация

7. Силно местно самоуправление

8. Гражданинът като потребител



1. Силно гражданско общество

Проблем – ограничени възможности за гражданско участие в 
публичните процеси

Цел – силно гражданско общество и отговорна пред гражданите 
държава



1. Силно гражданско общество

Мерки: 

- промени, насочени към по-лесно свикване на референдуми и по-
голяма тежест на резултатите от тях;
- механизми за ефективно гражданско участие в държавните 
регулаторни органи;
- прехвърляне на функции от държавата към организации на 
гражданите за осъществяване на публични услуги и социални 
дейности;
- насърчаване на доброволческите дейности;
- увеличаване на тежестта на гражданското образование в училище.



2. Промени в Конституцията

Проблем – недостатъчни конституционни гаранции за това, че онзи, 
който упражнява власт, ще носи отговорност, за защита на 
основните права на гражданите с акцeнт върху ефективното 
функциониране на съдебната система

Цели – повече отговорност за упражняващите власт и 
допълнителни гаранции за правата на гражданите



2. Промени в Конституцията

Мерки: 

- намаляване на броя на народните представители;
- премахване на фигурата на заместник-министрите;
- въвеждане на индивидуална конституционна жалба;
- създаване на конституционни гаранции за опазване на българската 
природа;
- промени, засягащи функционирането и управлението 
на съдебната система.



3. Промени в изборния процес

Проблем – несъвършена законодателна уредба и порочни 
изборни практики, изкривяващи вота гражданите

Цел – демократичен, прозрачен и честен изборен процес



3. Промени в изборния процес

Мерки: 

- изчистване на избирателните списъци от “мъртви души” чрез 
активна регистрация за участие в изборите;
- създаване на постоянна, независима и професионална изборна 
администрация;
- въвеждане на машинно гласуване;
- осигуряване на равнопоставеност между независимите и 
партийните кандидати;
- двойно намаляване на държавната субсидия за парламентарно 
представените политически партии.



4. Ефективно правосъдие

Проблем – бавно правораздаване; дефицит на справедливост

Цели – бързо правораздаване; отчетност на правораздавателните 
органи; обществен контрол върху съдебната система



4. Ефективно правосъдие

Мерки: 

- пренасяне на тежестта в работата на ВСС от кадруване върху 
анализиране на проблемите и формулирането на политиката в 
областта на правораздаването;
- кариерно развитие, основано на обективна оценка на 
професионалната дейност на магистратите;
- преодоляване на неравномерната натовареност на магистратите;
- изграждане на единната информационна система за 
противодействие на престъпността;
- усъвършенстване  на системата  за случайно разпределение на 
делата.



5. Стабилен вътрешен ред и сигурност

Проблем – неефективно работещи органи на МВР; възможност 
за използването им за партийни цели; корупционни практики

Цели – засилване на прозрачността и отчетността в работата на 
МВР; по-ефективно полицейско разследване; подобряване на 
дейността на полицията по отношение на защитата на личната 
неприкосновеност и собствеността на гражданите



5. Стабилен вътрешен ред и сигурност

Мерки:

- промяна на съотношението между служителите с полицейски 
правомощия и администрацията в МВР;
- подобряване на материалната база и увеличаване на 
възнагражденията на служителите с полицейски функции;
- въвеждане на тестове за лоялност за ръководителите в МВР и 
специалните служби;
- разширяване на разследващите фунцкции на органи извън 
МВР;
- освобождаване на МВР от неприсъщи дейности.



6. Професионална и независима администрация

Проблем – самодостатъчна администрация, незащитена от 
партийни влияния

Цели – бързо и качествено административно обслужване



6. Професионална и независима администрация

Мерки:

- въвеждане на централизирани входни конкурси при първоначално 
постъпване за всички длъжности;
- повече административни услуги, предоставяни по електронен 
път;
- междуведомствена свързаност на администрациите с цел 
служебно набавяне на документи;
- улесяване на достъпа до информация в учрежданията;
- изграждане на система за обратна връзка за отчитане 
на качеството на административното обслужване;
- оптимизация на структурите и длъжностите в администрацията -
усъвършенстване на системата на възнагражденията и наградите в 
администрацията.



7. Силно местно самоуправление

Проблем – ограничени правомощия на общините и слаби 
възможности за участие на местната общност в решаването на 
делата от общ интерес

Цели – силно, ефективно и отговорно местно самоуправление със 
засилено гражданско участие



7. Силно местно самоуправление

Мерки:

- функционална и финансова децентрализация;
- разширяване на прилагането на местните референдуми;
- повишаване на административния капацитет за разработването и 
управлението на проекти, финансирани от европейските фондове;
- система за финансово стимулиране на добре работещите общини.



8. Гражданинът като потребител

Проблем – липса на цялостна и единна държавна политика за 
защита на потребителите; неефективен контрол върху монополни 
структури, ограничаващи конкуренцията

Цели – изграждане на ефективни механизми за защита на 
потребителите 



8. Гражданинът като потребител

Мерки:

- създаване на възможност за гражданско участие в регулаторните 
органи;
- обединяване в единен регулатор на функциите по защита на 
конкуренцията и по защита на потребителите;
- повишаване на информираността на гражданите за правата им като 
потребители и за тяхната защита;
- въвеждане на санкции за банки, съзнателно допуснали 
свръхзадлъжнялост за техните потребители;
- въвеждане на автоматична проверка на сметките от страна на 
доставчика на битови услуги в случай, че те са по-високи с повече 
от 10 % спрямо предходен период.



Благодаря за вниманието!



Втори стълб
България на растежа

Акценти



Ние вярваме, че за да има растеж, трябва:

да останат повече пари при домакинствата и 
предприемачите;

да остане повече власт при гражданите и 
неправителствените организации;

да остане повече свобода при хората.



1. Свободен пазар на труда, повече работни места, бюджетна и 
фискална политика
2. Финансов сектор
3. Бизнес климат и инвестиции
4. Селско стопанство 
5. Експорт
6. Енергийна независимост 
7. Транспорт и съобщения
8. Регионално развитие
9. Приватизация, концесиониране, публично-частно партньорство
10. Обществени поръчки
11. Еврофондове
12. Социална пазарна икономика
13. Закрила на пенсионерите
14. Туризъм



1. Свободен пазар на труда, повече работни места, бюджетна и 
фискална политика

Проблеми – неконкурентна икономика, свиващо се потребление, 
ниска производителност на труда, висока безработица, свит 
фискален резерв, увеличаващ се държавен дълг, липса на реформи, 
ниски държавни приходи

Цели – повишаване на конкурентоспособността на икономиката; 
увеличаване на производителността на труда; макроикономическа 
стабилност и устойчив растеж; нисък бюджетен дефицит, нисък 
публичен дълг, таван на публичните разходи до 38 %, увеличаване 
на фискалния резерв



1. Свободен пазар на труда, повече работни места, бюджетна и 
фискална политика

Мерки (1):

- запазване на валутния борд;
- поддържане на финансова дисциплина и консервативна бюджетна 
политика;
- намаляване на държавната намеса в икономиката;
- създаване на условия за откриване на поне 150 000 работни места 
в рамките на 2 години;



1. Свободен пазар на труда, повече работни места, бюджетна и 
фискална политика

Мерки (2):

- инвестиции в образование и иновации;
- запазване на нивата на преките данъци; запазване на плоския 
данък;
- запазване на размера на ставките за социални осигуровки;
- отмяна на облагането на доходите от лихви по депозитите;
- прекратяване на практиката за неправомерно забавяне на 
възстановяването на ДДС.



2. Финансов сектор

Проблеми – неразвит небанков финсов сектор, обезличен 
капиталов пазар, ниска пазарна капитализация на фондовата 
борса, отсъствие на възможности за избор при ползването на 
финансови услуги

Цели – запазване на стабилността на банковата система и 
небанковия финансов сектор; свобода на избор при използване 
на финансови услуги от небанкови финансови институции; 
развитие на капиталовия пазар



2. Финансов сектор

Мерки:

- промяна в приоритетите на Българската банка за развитие с 
оглед стимулиране на МСП;
- създаване на фонд за капиталови инвестиции, който да участва 
в капитала на МСП с оглед внедряване на иновации и нови 
технологии;
- приватизация на активи и финансиране на проекти с 
общонационално значение през фондовата борса;
- предоставяне право на здравноосигурените лица сами да 
изберат здравен фонд за поне 2 % от осигурителния доход;
- въвеждане на тристълбов модел на пенсионно-осигурителната 
система;
- въвеждане на мултифондове в пенсионного осигуряване.



3. Бизнес климат и инвестиции

Проблеми – несигурна икономическа среда, политически рекет, 
липса на ефективно административно обслужване, закриване на 
работни места, голям брой фалирали предприятия, нулеви 
чуждестранни инвестиции

Цели – борба с контрабандата и политическия рекет; 
предвидимост на правилата и тяхното еднообразно прилагане 
спрямо всички; честна и справедлива конкурентна среда; 
създаване на условия за разкриване на нови работни места; 
квалификация и високи технологии; подкрепа на инвеститорите и 
предприемачите



3. Бизнес климат и инвестиции

Мерки:

- малка данъчна тежест и отзивчива администрация;
- облекчен достъп до обществени поръчки за всички;
- достъп до експортно кредитиране и застраховане;
- обособяване на икономически зони и паркове;
- насърчаване на високотехнологичните производства;
- сигурност и дългострочна предвидимост на условията за 
вътрешните и чуждестранните инвеститори;
- провеждане на целенасочен и активен инвестиционен 
маркетинг, особено в секторите информационни и 
комуникационни технологии, аутсорсинг, машинно и 
електроинженерство.



4. Селско стопанство

Проблеми – липса на ясна и предвидима държавна политика, в 
резултат на което цели подотрасли са в изключително тежко 
положение; насочване на държавната подкрепа към малък брой 
едри земеделски производители и пренебрегване на средните и 
дребни земеделски стопани

Цели – конкуретно качество и конкурентни цени на българските 
земеделски продукти; развитие на биоземеделието; структурно 
разнообразие в земеделския сектор



4. Селско стопанство

Мерки (1):

- безвъзмездна експертна държавна помощ за малки 
производители при кандидатстване за финансиране;
- подобряване на материално-техническата база в 
образователните структури, подготвящи кадри за земеделското 
производство
- безвъзмездно предоставяне на земя на семейства до 39-годишна 
възраст;
- развитие на традиционни сектори – зеленчукопроизводство, 
овощарство, пчеларство и др.;



4. Селско стопанство

Мерки (2):

- изграждане на повече места за първа продажба;
- стартиране на мащабна програма за възстановяване на 
поливното земеделие;
- увеличаване на субсидията за декар площ за първите 50 декара 
или за първите 9 животни;
- възстановяване на акциза за горивата върху земеделска техника;
- финансово стимулиране на обединенията на производители и 
преработватели, които създават затворен цикъл на производство.



5. Експорт

Проблеми – липса на ясна експортна стратегия

Цели – намаляване на търговския дефицит; износ на стоки с 
добавена стойност; разширяване на присъствието на българските 
предприятия на външни пазари



5. Експорт

Мерки:

- облекчаване на достъпа до експортно кредитиране и застраховане;
- финансирани от държавата кампании за популяризиране на 
българските стоки и услуги в чужбина;
- развитие на експортно ориентирани отрасли;
- приоритизиране на пазарите и насочване на усилията към 
държави, където българските стоки и услуги могат да бъдат 
конкурентни;
- целенасочени дейности за подобряването на имиджа на България 
извън границите на страната;



6. Енергийна независимост

Проблеми – непрозрачност и непредвидимост в работата на 
регулаторните органи и на предприятията в сектора; липса на 
енергийна стратегия; нелиберализиран енергиен пазар

Цели – диверсификация и стабилност на източниците и 
доставчиците на енергия; повишаване на енергийната 
ефективност; стриктен контрол на монополите



6. Енергийна независимост

Мерки (1):

- либерализация на електроенергийния и газовия пазар;
- изграждане на газовите връзки със съседните страни;
- активно използване на финансиране от ЕС за инфраструктурни 
мерки, укрепващи енергийната сигурност;
- подкрепа за изграждането на българската отсечка от „Набуко“ и 
гарантиране националния интерес в проекта “Южен поток”;



6. Енергийна независимост

Мерки (2):

- удължаване на срока за експлоатация на V и VI блок на АЕЦ 
“Козлодуй” и допускане на възможност за изграждане на нови 
ядрени мощности само на основата на ясни параметри, критерии 
и ангажименти;
- насърчаване на инвестициите в проучване и добив на местни 
енергийни ресурси;
- прозрачност в работата на регулатора;
- програма за енергийна ефективност.



7. Транспорт и съобщения 

Проблеми – непоследователна и противоречива транспортна 
политика; ниско качество на услугите, високи разходи, недобро 
състояние на съоръженията; провал на реформата в железниците

Цели – изграждане на единна транспортна мрежа; подобряване 
на транспортната инфраструктура; концесиониране на 
инфраструктурата при ангажимент за преки инвестиции и 
откриване на работни места; високоскоростна жп мрежа



7. Транспорт и съобщения 

Мерки:

- инвестиции в ново поколение високоскоростни влакове, системи 
за резервации и интернет услуги;
- инвестиции в стратегически проекти с висока добавена стойност 
като единната интермодална мрежа;
- изграждане на автомагистрали и високоскоростни пътища;
- дългосрочна програма за модернизация на подвижния жп състав;
- преструктуриране на българските пощи за работа в условия на 
либерализиран пазар;
- увеличение на трафика и повишаване безопасността на летищата;
- модернизация  на пристанищната инфраструктура.



8. Регионално развитие

Проблеми – задълбочаващи се различия както между районите на 
планиране, така и в рамките на отделния район, въпреки 
прилагането на регионалните планове за развитие и средствата от 
ЕС

Цели – балансирано и устойчиво социално-икономическо 
развитие на регионите; поддържане и изграждане на техническа 
инфраструктура за подобряване на транспортната достъпност и 
интегрираното управление на водните ресурси; благоустрояване 
на населените места, управление и поддържане на жилищния 
фонд; ефективно използване на средствата от фондовете на ЕС



8. Регионално развитие

Мерки (1):

- обвързване на регионалното развитие с макрорегионалните 
стратегии на ЕС – Дунавска стратегия и Черноморска стратегия;
- обвързване на документите за стратегическо планиране на 
регионалното развитие с тези за устройството на територията;
- ефективен контрол по отношение на договорите за концесия на 
плажовете;



8. Регионално развитие

Мерки (2):

- активни и ефективни действия по проектиране и изграждане на 
магистрали и скоростни пътища, както и по реновацията на 
пътната инфраструктура в страната;
- качествено подобряване на жилищния фонд, в това число 
стартиране на 15-годишна програма за саниране на панелните 
сгради със средства от ЕС и държавния бюджет.



9. Приватизация, концесиониране, публично-частно 
партньорство 

Проблеми – липса на адекватна държавна политика, гарантираща 
обществения интерес

Цели – ускоряване на раздържавяването на активи, които се 
управляват неефективно; концесиониране на важни обекти от 
обществената инфраструктура; гарантиране на обществения 
интерес в договорите за концесия и ПЧП; ефективен 
следприватизационен контрол



9. Приватизация, концесиониране, публично-частно 
партньорство 

Мерки (1):

- анализ на забранителния списък и раздържавяване на 
търговските дружества, които не засягат обществени интереси;
- преразглеждане на изпълнението на концесионните договори и 
засилване на контрола по тях;
- стимулиране на изграждането на публични обекти чрез 
публично-частно партньорство;



9. Приватизация, концесиониране, публично-частно 
партньорство 

Мерки (2):

- забрана за създаване на нови държавни дружества, които 
изместват частната инициатива;
- обсъждане на идеята за създаване на държавна агенция за 
инвестиции, която да обхване и дейността на АПСК;
- одобрение от Народното събрание на договорите за концесия и 
за публично-частно партньорство на стойност над 100 млн. лв.



10. Обществени поръчки

Проблеми – порочни практики; корупция; партийни интереси; 
ниско качество на предоставяните продукти и услуги

Цели – постигане на реална конкуренция и осигуряване на 
равноправен достъп на МСП до пазара на обществените поръчки; 
противодействие срещу картелните споразумения и “нагласените” 
условия за печелене на поръчки



10. Обществени поръчки

Мерки (1):

- контрол върху качеството на тръжната документация за 
“големите” обществени поръчки;
- пресичане на практиката за прилагане на дъмпингови цени, 
завишавани впоследствие чрез анекси;
- промяна на начина на съставяне на оценителните комисии и 
увеличаване на броя на външните участници;



10. Обществени поръчки

Мерки (2):

- създаване на правила и контролни механизми за защита на 
правата на подизпълнителите;
- създаване на електронен регистър на некоректните участници в 
процедури за обществени поръчки;
- въвеждане на единен стандарт при определяне на системата от 
показатели, отразяващи критерия “икономически най-изгодна 
оферта”.



11. Еврофондове

Проблеми – слаба усвояемост; неразвит административен 
капацитет; бюрократични пречки; порочни процедури

Цели – ефективно използване на средствата от ЕС като 
инструмент за обезпечаване на икономически и социални 
реформи и постигане на напредък в приоритетни области; 
подобряване на системата за планиране и управление; укрепване 
на административния капацитет



11. Еврофондове

Мерки:

- увеличаване на темпа на усвояване на средствата поне до 
средното ниво за останалите държави членки;
- унифициране и опростяване на процедурите по отделните 
програми и намаляване на разходите за кандидатстване
- възможност за електронно кандидатсване;
- анализ на нормативната уредба с оглед идентифициране на 
“тесните места”, създаващи условия за корупция и конфликт на 
интереси;
- опростени правила и разширен достъп до финансиране с 
гарантирани инвестиции с доказана полезност и ефект за хората 
и бизнеса.



12. Социална пазарна икономика

Проблеми – увеличаваща се безработица, особено сред младите 
хора; ограничен пазар на труда за хората с увреждания

Цели – повишаване на заетостта и намаляване на безработицата; 
развитие на човешките ресурси



12. Социална пазарна икономика

Мерки:

- подпомагане на разширяването на бизнеса на малки фирми и 
самонаети лица;
- прилагане на мерки за заетост на младежи до 29 години;
- насърчаване на участието на младите хора в европейските 
програми за  стажове и заетост;
- разширяване на обхвата на скандинавския модел за социално 
предприемачество, при който стопанската дейност има изразен 
социален ефект;
- стимулиране на работодателите да осигуряват работни места на 
хора с увреждания;
- създаване на национална система от борси за осигуряване на 
работни места и места за стажуване на студенти.



13. Закрила на пенсионерите

Проблеми – колапс на пенсионната система в резултат на 
застаряване на населението, ниската раждаемост, високата 
безработица и сивия сектор

Цели – спокоен и достоен живот на хората след напускане на 
работа



13. Закрила на пенсионерите

Мерки:

- връщане на индексацията на пенсиите с темпа на инфлацията на 
всеки шест месеца плюс добавка, която включва допълнителна 
индексация, според инфлацията на основните храни, лекарства и 
услуги;
- преразглеждане на режима на ранното пенсиониране;
- разширяване на обхвата на втория стълб за хората под 45-
годишна възраст; гъвкави условия за инвестиране на 
спестяванията по третия стълб;
- разширяване на програмите за оказване на помощ в дома за 
хората с увреждания и възрастните хора;
- укрепване и попълване на Сребърния фонд.



14. Туризъм

Проблеми – стихийно развитие на отрасъла без ясно планиране и 
мерки за опазване на природните ресурси и културно-
историческото наследство от страна на държавата; недостатъчно 
развита техническа инфраструктура; липса на адекватна 
маркетингова стратегия; лобистки интереси

Цели – създаване на устойчив туристически продукт и развитие 
на туристическия потенциал на страната, основан на нейните 
природни ресурси и културно-историческо наследство



14. Туризъм

Мерки (2):

- разработване на национална стратегия за развитие на туризма до 
2020 г.;
- приемане на национална инвестиционна програма за приоритетна 
модернизация на техническата инфраструктура;
- прехвърляне на контролните функции върху качеството на 
туристическите услуги на национално признатите браншови 
организации;



14. Туризъм

Мерки (2):

- интегриране на отрасловите политики по транспорт, опазване на 
околната среда, устройственото планиране и културно-
историческото наследство;
- провеждане на кампании за популяризиране на България като 
туристическа дестинация и изграждане на национална 
туристическа информационна система.



Благодаря за вниманието!



Трети стълб
България на бъдещето

Акценти



Ние вярваме, че една нация е просперираща, когато е:

здрава, 

икономически задоволена, 

увеличаваща се, 

образована и 

не на последно място щастлива.



1. Модерно здравеопазване

2. Достъпно и качествено образование

3. Конкурентна наука и иновации

4. Подкрепа на майките и децата

5. Развитие на спорта

6. Дигитално развитие

7. Чиста и здравословна околна среда

8. Външна политика



1. Модерно здравеопазване

Проблеми – забавени, хаотични и противоречиви промени, работа 
“на парче”; недостатъчно финансиране на системата и 
неефективно използване на ресурсите; ниско качество на здравните 
услуги; лошо организационно и кадрово състояние на системата и 
демотивация на лекарите

Цели – преструктуриране и оптимизиране на структурите с оглед 
осигуряване на качествено здравеопазване; увеличаване на 
финансирането на медицинските дейности при ефективно и 
справедливо разпределение на ресурсите и контрол срещу 
злоупотребите; утвърждаване на профилактиката като приоритет; 
повишаване на авторитета и социалния статус на работещите в 
системата



1. Модерно здравеопазване

Мерки (1):

- електронно управление и контрол в здравеопазването –
електронен здравен паспорт, електронна рецепта, електронен 
контрол за проследяване на използваните медицински услуги;
- използване на всички пари от здравни вноски за здравеопазване;
- поставяне на акцент във финансирането върху доболничната и 
извънболничната помощ;
- реално остойностяване на медицинските дейности;



1. Модерно здравеопазване

Мерки (2):

- регламентиране на доплащането в доболничната и болничната 
помощ;
- ясни критерии, стандарти и обеми за категоризация на лечебните 
заведения;
- реформиране на спешната помощ така, че линейката да идва за не 
повече от 30 минути до всяка точка в страната;
- осигуряване на лечение на всички социално значими заболявания 
до определена месечна стойност;



1. Модерно здравеопазване

Мерки (3):

- нова лекарствена политика, която ще позволи да се удвои делът 
на реимбурсираните лекарствени продукти чрез балансиране 
между оригинали и генерици;
- увеличаване на профилактичните дейности в първичната и 
извънболничната помощ; разширяване на скрининговите 
програми за ранна диагностика;
- създаване на възможност за развитие на допълнително 
задължително и доброволно здравно осигуряване;
- заплащане на пълния размер на здравната вноска на 
осигуряваните от държавата лица.



2. Достъпно и качествено образование 

Проблеми – голям брой необхванати и отпадащи ученици; големи 
различия в качеството на образованието; намаляващо финансиране 
на системата

Цели – повишававане на обхвата и качеството на образованието



2. Достъпно и качествено образование 

Мерки:

- увеличаване на бюджета за образование с най-малко 500 млн. лв. 
годишно;
- усъвършенстване на системата за външно оценяване;
- модернизация на професионалното образование;
- развитие на системата за грижа на децата със специални 
образователни потребности;
- приемане на нов закон в областта на училищното образование и 
усъвършенстване на законодателството в областта на висшето 
образование;
- усъвършенстване на модела на финансиране на висшето 
образование.



3. Конкурентна наука и иновации

Проблеми – наличие на голям брой научни институции със слабо 
финансиране; липса на устойчива рамка за сътрудничеството 
между университетите, научните организации и частния сектор

Цели – съизмеримост на българските научни постижения с 
научните постижения на съвременния свят; ориентиране на 
науката към нуждите на икономическия растеж



3. Конкурентна наука и иновации

Мерки:

- силно увеличаване на финансирането на науката при превес на 
проектното финансиране в приоритетни научни области;
- създаване на няколко големи университетски 
научноизследователски комплекси;
- обединяване на Фонд “Научни изследвания” и Иновационния 
фонд;
- въвеждане на единни национални критерии по научни области 
за придобиването на научни степени и заемането на научни 
длъжности.



4. Подкрепа на майките и децата

Проблеми – ниска раждаемост; ниски обезщетения за 
отглеждане на дете; недостиг на места в детските градини

Цели – създаване на условия за съвместяване на семейния живот 
и отглеждането на децата, от една страна, и работата, от друга; 
пълноценна грижа за децата 



4. Подкрепа на майките и децата

Мерки:

- индексиране на месечните добавки за отглеждане на малко дете 
с темпа на инфлацията;
- обвързване на обезщетението за майчинство през втората 
година от раждането с минималната работна заплата и 
възможност за получаването му и при завръщане на майката на 
работа;
- възприемане на принципа “парите следват детето” независимо 
дали  посещава общинска или частна детска градина; целта е 
след 2 години от управлението ни да няма нито едно дете извън 
детска градина;
- безплатни лекарства за децата до 7-годишна възраст и 
възстановяне на училищното здравеопазване.



5. Развитие на спорта

Проблеми – насърчаване на елитния за сметка на масовия спорт

Цели – нов подход в отношението и финансирането на спорта с 
акцент върху масовия спорт



5. Развитие на спорта

Мерки:

- стартиране на 4-годишна програма, при изпълнението на която 
във всяко българско училище ще има спортна зала или 
физкултурен салон;
- изграждане на национален спортен портал с информация за 
състезателите, спортните специалисти, наличната спортна база и 
условията за нейното ползване;
- развитие на форми на публично-частно партньорство при 
изграждане на спортни обекти и съоръжения.



6. Дигитално развитие

Проблеми – силно затруднено, неефективно и понякога 
невъзможно общуване между гражданите, администрацията и 
бизнеса; несъвместимост на софтуерните платформи на 
отделните администрации; ограничен брой електронни 
административни услуги

Цели – развитие на електронното управление с оглед бързо и 
качествено административно обслужване, намаляване на 
корупцията, прозрачност и отчетност в работата на 
администрацията



6. Дигитално развитие

Мерки:

- дигитализация на всички лични документи;
- предоставяне на максимален брой електронни услуги;
- пълно представяне на публичната информация в интернет;
- унификация и съвместимост на софтуерните платформи;
- създаване на електронни механизми за граждански контрол;
- осигуряване на възможности за електронна обратна връзка от 
страна на гражданите към администрацията;
- автоматизация на процедурите по възлагане на обществени 
поръчки;
- осигуряване на безплатен интернет във всички публични 
учреждения.



7. Чиста и здравословна околна среда

Проблем – липса на интегрирано управление на водите; лошо 
качество на атмосферния въздух; недостатъчни усилия за 
подържане на почвеното плодородие; неефективна политика по 
управление на отпадъците; намаляване на горския фонд

Цели – изграждане на зелена, устойчива, ефективна икономика; 
подобряване на качеството на атмосферния въздух; подобряване 
на състоянието на водните ресурси; опазване на биологичното 
разнообразие; прозрачно и разумно управление на горите; 
устойчиво управление на отпадъците



7. Чиста и здравословна околна среда

Мерки:

- намаляване наполовина на броя на населените места, засегнати 
от воден режим;
- изграждане на система за ранно предупреждение от наводнения;
- намаляване на загубите от водопреносната мрежа;
- обществен контрол при изработването и прилагането на 
горскостопански и ловностопански планове;
- мерки за недопускане на нерегламентираното изхвърляне на 
отпадъци;
- намаляване на такса смет и обвързването й с обема на 
изхвърленото количество отпадъци и разделното им събиране.



8. Външна политика 

Проблеми – България не участва във формирането на дневния 
ред на ЕС, не се присъедини към Шенген, не е надежден 
партньор в евроатлантическия съюз и не използва външната си 
политика като инструмент за подобряване на икономическата 
среда в страната

Цели – външна политика, насочена към опазване на 
националните интереси, подобряване на жизнения стандарт, 
подкрепа на гражданите и общностите  зад граница, превръщане 
на България в надежден партньор в ЕС, НАТО и на глобалната 
сцена



8. Външна политика 

Мерки:

- устойчиви добросъседски отношения за решаване на 
съществуващи двустранни въпроси чрез провеждането на 
предвидима и отговорна външна политика;
- действаща програма за разширяване на съществуващите и 
разкриване на нови пазари и привличане на чужди инвестиции, 
подпомагане на българския бизнес за изграждане на 
международни контакти и целеви мрежи;
- увеличаване на ресурса за консулска дейност;
- приоритетно развитие на двустранните отношения с най-бързо 
развиващите се и големите икономики.



Благодаря за вниманието!



ПРЕДСТАВЯНЕ
на

ПРЕДИЗБОРНА ПРОГРАМА

София, 28 март 2013 г.


