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Нулева корупция.
Спираме течовете на публични средства.
Овластяваме независими, компетентни и честни хора в управлението.
Работим за бързо, ефективно и справедливо правораздаване. 
Не променяме данъците, но ги събираме. 
Премахваме ненужните лицензи, регистрации и разрешителни. Искаме администрация без 
гишета.
Развиваме българската икономика към иновации, технологии, продукти и услуги на бъдещето, 
създаващи по-добре платени работни места.
Осигуряваме достоен живот на българските пенсионери и уязвимите социални групи, за да няма 
българи под линията на бедността.
Градим качествено образование, за да могат всички деца да завършат училище без нужда от 
частни уроци.
Инвестираме в масовия спорт и изкуствата като неразделна част от развитието на ценности у 
децата. 
Създаваме работещо здравеопазване без нужда от доплащания, с редовна и адекватна 
профилактика, приветливи болници и справедливо заплащане на лекари, сестри и санитари. 
Изграждаме по-бърза и безопасна транспортна мрежа в страната.
Преустройваме българската енергетика, за да е независима от чужди енергоизточници. Търсим 
баланс между конкурентна икономика и зелената сделка.  
Възстановяваме българското земеделие за качествени и конкурентни български храни на 
световния пазар.
Пазим българската природа, извор на здраве и основа за развитието на природосъобразен 
туризъм.
Отстояваме националния ни интерес в Европейския съюз и НАТО.
Поощряваме създаването на съвременна българска култура, която черпи от нашите корени и 
съвременно битие, за да разказва нашата история на целия свят през 21 век.

ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ

ПРОМЯНАТА Е…
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НУЛЕВА КОРУПЦИЯ 

Корупцията е пропила 
държавните структури и 
представлява основна пречка за 
подобряване живота на 
българите

УСКОРЕН ИКОНОМИЧЕСКИ 
РАСТЕЖ 

За последните 10 години, България 
достига 55% от средно европейското 
ниво (БВП на глава от населението), 
докато Румъния се доближава два 
пъти по-бързо и в момента е на 72%

• Вярваме в свободния пазар и в предприемаческия дух като основен двигател на растежа. 
Важно е да осигурим насочването на средствата към инфраструктура, малък и среден бизнес, 
иновации, модерно земеделие, туризъм и реструктуриране на ключови сектори (енергетика, 
регионално развитие, здравеопазване). 

• Подкрепа за иновации и научно-изследователска дейност в сътрудничество с бизнеса. 
• Ще разгърнем потенциала на бизнес средата за привличане на инвестиции с висока добавена 

стойност, които да обслужат европейски пазар и да осигуряват високи доходи в България.
• Вярваме в баланса между зеления преход и конкурентоспособността на икономиката.  
• Ще осигурим реално електронно управление с мисъл за ефективност, прозрачност и 

проследимост.
• Подкрепяме приемането на еврото в максимално кратки срокове и след широк обществен 

дебат.

• Ще въведем пълна прозрачност в управлението на държавните средства във всички 
сектори и най-добри практики за борба с корупцията (механизми за сигурно подаване на 
сигнали, повишаване капацитета на КПКОНПИ, Сметната Палата съгласно директивите на 
ЕС).

• Ще продължим да търсим наказателна отговорност при пилеене на държавни средства, за 
да върнем доверието на гражданите в институциите и да предотвратим бъдеща 
корупция.

СОЦИАЛНА 
СПРАВЕДЛИВОСТ 

Намаляване на социалните 
неравенства ще подобри живота 
на цялото общество и ще 
спомогне за по-бърз растеж 

• Създаване на справедлива и независима съдебна система.
• Осигуряване на социална закрила и основни услуги за всеки гражданин. 
• Програми за обучение, надграждащо образование и повишаване на компетентността.
• Подобряване на цифровите умения във всички групи (особено ученици и пенсионери).
• Приобщаване на уязвимите групи в образованието и пазара на труда.
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• Училище с по-добри 
резултати и по-малко 
стрес. Пълно 
изкореняване на 
неграмотността и 
развитие на 
потенциала на всяко 
дете.

• Развитие на учебни 
програми, които ще 
подготвят днешните 
деца

• за пазара на труда 
след десетилетия.

ЗНАНИЕ

• Нулева корупция в образованието.
• Достъп до качествено образование за всяко дете чрез финансиране на принципа „Парите следват 
качеството“.

• Ежегодно увеличаване на средната учителска заплата до ниво от 125% спрямо средната заплата в 
страната.

• Разтоварване на учителите от излишните административни дейности и постоянно осъвременяване на 
тяхната квалификация.

• Мандатност на директорите и прилагане на обективни критерии за кариерно израстване на учителите.
• на учебния материал и атрактивно преподаване с фокус върху създаването на умения за аналитично 
мислене и практическо приложение на знанията.

• Нито едно дете „зад борда“ – включване на всички деца в предучилищна и училищна възраст в училище. 
• Безплатни целодневни занимания за всички деца от 4 до 6 години и извънкласни дейности за учениците.
• Осигуряване на безплатен достъп за всички ученици до психолози, логопеди и образователни 
медиатори.

• Въвеждане на спорта и на досега с изкуствата като неразделна част от развитието на децата.

• Елиминиране на 
необходимостта от частни 
уроци за постигане на 
образователни успехи.

• Придвижване на 
българските ученици с поне 
5 места нагоре в класацията 
на международното 
изследване PISA през 2026 г.

ПРЕДУЧИЛИЩНО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

• Ясно 
структурирана 
национална 
система от висши 
училища, която 
развива мислещи 
граждани и 
създава 
специалисти, 
конкурентни на 
световно ниво.

• Поне два български 
университета в топ 200 на 
световните класации и топ 
50 в Европа през 2030 г.

• Повишаване на интереса 
към обучение в 
българските университети 
и двукратно увеличение на 
дела на чуждестранните 
студенти и на студенти от 
българската диаспора.

ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

• Развитие на науката и 
използването ѝ за 
вземане на ефективни 
управленски решения 
и за развитие на 
конкурентна 
икономика.

• Ускорено развитие на изследователски университети, иновативни институти и други 
научни центрове в приоритетните за страната области.

• Усъвършенстване на системите за финансиране на научните изследвания и за 
академично израстване, отчитайки спецификите на различните научни области.

• Вземане на важните управленски решения на базата на научно обосновани данни и 
аргументи.

• Повишаване на всички основни 
индикатори за научна дейност 
в Европейския преглед за 
иновации (European Innovation 
Scoreboard) с над 20% дo     
2026 г.

• Създаване на висок
• експертен научен капацитет.

НАУКА

• Промяна на системите за акредитация и управление на висшите училища с цел по-високо качество на 
обучението и баланс между автономност и отговорност при използването на публичния ресурс.

• Създаване на система за постоянно осъвременяване на преподавания материал и свързването му с 
най-новите световни научни постижения.

• Създаване на учебни програми и крайни специалности, които да са адекватни на секторите на 
българската икономика с най-голям потенциал.

• Създаване и финансиране на мултидисциплинарни образователни и научни програми съвместно с 
бизнеса.

• Включване на всички студенти в творчески, научни и научно-приложни проекти като част от 
обучението им.

• Свързване на висшите училища в национални консорциуми и в международни образователно-научни 
мрежи.

• Значително повишаване на студентските и докторантските стипендии.

Какво искаме? Как ще го постигнем? Какво очакваме?
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• Поддържане и 
възстановяване на 
здравето и 
подобряване на 
качеството на 
живот на 
българските 
граждани; 
поставяне на 
пациента в 
центъра на 
здравната система

• Нулева корупция в здравеопазването. Aктивен контрол и прекратяване на порочните практики при 
разходите за здравеопазване. Ясни качествени и финансови показатели за управлението на лечебни 
заведения. Контрол над обществените поръчки. Без заемане на позиции в две различни структури 
(болница и университет). Максимално съотношение между най-ниското и най-високото 
възнаграждение в лечебните заведения.

• Осигуряване на бърз достъп (60 минути) до качествени болнични услуги из страната: осигуряване на 
необходимата техника (линейки, хеликоптери), парамедици и телемедицина. В малките населени 
места да работят квалифицирани лекари с висококачествена апарaтура.  

• По-лесен достъп и подходящо лечение на българските пациенти с безопасни лекарствени продукти и 
подходящи клинични пътеки чрез качествено измерване и контрол на ефектите от предписаното 
лечение. В средносрочен план, замяна на клиничните пътеките с диагностично свързани групи. 

• Предвидимост и устойчивост на бюджета за лекарствени продукти – централни търгове, разделение 
на функциите на доставка, съхранение и логистика. 

• Развитие на доболничната помощ: профилактика, скрининг, лечение на масови заболявания, 
въвеждане на качествени и достъпни програми за превенция и ранна диагностика.

• Намаляване на преките плащания от страна на пациентите за здравни услуги.
• Приоритетно разгръщане на детското здравеопазване.
• Електронно здравеопазване и въвеждане на единна, интегрирaна система и здравно досие.
• Дългосрочни здравни грижи и изграждане на подкрепяща среда за хората с увреждания и уязвимите 
групи от населението.

• Интензивна кампания за информиране на последствията от преболедуване на COVID-19  с цел вземане 
на информирано решение за ваксинация (без да е задължителна).

• Намаляване на 
предотвратимата 
смъртност. 

• Равен достъп до 
качественo 
здравеопазване.

• Увеличаване на 
продължителността 
на живота и броя 
години, прекарани в 
добро здраве.

• Здравно досие на 
пациентите.

ОЗДРАВЯВАНЕ НА ЗДРАВНАТА СИСТЕМА

• Обезпечаване на 
здравната система с 
висококвалифицирани 
медицински 
специалисти и 
предотвратяване на 
изтичането на кадри в 
чужбина.

• Повишаване броя на 
специалистите по 
здравни грижи.

• Повишена квалификация 
на медицинския персонал. 

• Намаляване на броя 
лекари, напускащи 
страната.

МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ
• Увеличаване броя и квалификацията на специалистите по здравни грижи чрез осигуряване 
на възможности за кариерно развитие, частна практика и справедливо възнаграждение на 
база извършени дейности и постигнати качествени резултати. 

• Разликата в заплащането  между минимална и максимална заплата в едно лечебно 
заведение да е до 10 пъти.

• Увеличаване на възможностите за специализация в повече болници като запазим 
водещата роля на университетските клиники, където специализантите да преминават 
веднъж годишно.Обмен с водещи международни медицински заведения и университети.

ЗДРАВЕ

Какво искаме? Как ще го постигнем? Какво очакваме?
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• Да запазим богатството на 
българските гори, води, 
планини и плажове.

• Да подобрим здравето и 
благосъстоянието на хората 
чрез осигуряване на чист 
въздух, чиста вода и здрава 
почва.

• Да защитим 
биоразнообразието и 
богатите екосистеми.

• Да сме подготовени за 
климатичните промени.

• Нулева корупция в опазаването на околната среда на България.
• Намаляване на отпадъците и подобряване на събирането и преработката им до нов ресурс чрез 
нови технологии. Контрол върху вноса и строги санкции за непозволено изхвърляне и 
депониране на отпадъци. 

• Подобряване качеството на въздуха чрез анализ на данни и строг контрол върху източниците на 
замърсяване.

• Плавен преход към по-чиста енергия с технологични средства. Електрифициран транспорт и по-
добра инфраструктура за алтернативни начини за придвижване, повече обществен транспорт. 
Насърчване на по-екосъобразно битово отопление. Енергийна ефективност на сгради и развитие 
на зелена инфраструктура.

• Подобряване на водопреносната, водоснабдителна и водопречиставаща мрежа. Засилен контрол 
върху чистотата на водите и превенция на наводнения.

• Устойчиво управление на природните ресурси и почвеното плодородие. Защита на българските 
гори и на богатото ни видово и природно наследство. Мерки за борба с обезлесяване и за 
повторно залесяване, борба с горски пожари и др.

• Равен достъп на всички до 
чист въздух, чиста вода и 
чиста храна.

• Изпълнение на 
ангажиментите за нетни 
емисии и повишена 
ресурсна ефективност.

• Повишаване на качествата 
на околната среда и 
покритието с гори с цел 
намаляване въздействието 
на климатичните промени.

ЧИСТА СРЕДА, ЗАПАЗЕНА ПРИРОДА И УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ

• Укрепване на 
институционалния капацитет 
и въвличане на 
обществеността при вземане 
на решения.

• Ресорно министерство, което 
наистина пази природата и се 
ползва с доверието на 
природозащитници и бизнес.

• Навременно, 
законосъобразно, прозрачно, 
безпристрастно, ефективно 
и диалогично 
функциониране на 
администрацията

• Повишена обществена 
информираност и 
самосъзнание за опазването 
на околната среда.

ЕФЕКТИВЕН КОНТРОЛ И ПРОЗРАЧНО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА

• Развитие на устойчива 
бизнес среда при 
спазване на всички 
екологични стандарти.

• Нисковъглеродна, 
ресурсно ефективна 
кръгова икономика.

• Електронни “бюра“ за отговори на въпроси по всички политики в околната среда от интерес 
за инвеститорите. Подпомагане с експертен капацитет на инвестиционния процес. 
Навременно административно обслужване.

• Насърчаване на по-бавното потребление посредством по-дълготрайни продукти и опаковки, 
които могат да бъдат ремонтирани, рециклирани и употребявани повторно.

• Работни места в новата икономика и професионално обучение за прехода към нея. 
Конкурентоспособна на световния пазар икономика и устойчива индустрия.

• Aктивно участие на браншовите организации в диалога на министерството с членовете им.

• Баланс между развита 
икономика и здрава околна 
среда. Растеж, независим от 
изчерпаеми ресурси.

• Условия за подпомагане на 
малките и средни 
предприятия да правят 
екосъобразен бизнес.

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА МАЛКИЯ И СРЕДНИЯ БИЗНЕС В ХАРМОНИЯ С ОКОЛНАТА СРЕДА 

• Повишаване на експертния капацитет на администрацията. Тясно сътрудничество с висши 
учебни заведения с цел създаване и обмен на висококвалифицирани кадри по опазване на 
околната среда.

• Прозрачно управление и финансиране на проекти в околна среда. Проактивно информиране и 
въвличане на обществеността и заинтересованите страни в процеса на вземане на решения.

• Реален контрол върху незаконно строителство и дейности в защитените територии и 
защитени зони. Контрол върху добива на суровини и преразглеждане на политиката за 
концесионни такси.

• Прекратяване на лошите практики в издаването и контрола на административни актове. 
Безпристрастен и обективен контрол за всички. Прозрачен и обективен мониторинг на 
околната среда.

ОКОЛНА СРЕДА

Какво искаме? Как ще го постигнем? Какво очакваме?
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• Енергетика без 
зависимости, 
обвързаности и влияния.

• Стабилна пазарна 
енергийна система, с 
балансирани 
производствени 
мощности.

• Национален регулатор, 
гарантиращ обективно и 
справедливо 
ценообразуване, чрез 
което да се защитят 
интересите на бизнеса и 
домакинствата.

• Висока киберсигурност 
на всички равнища на 
енергийната система. 

• Нулева търпимост към корупция. 
• Разработване на единна национална стратегия за енергийното развитие на страната до 2050 г., която 
защитава интересите на България и води до справедливи цени за битовите потребители и бизнеса, 
до енергийна независимост и постигане на целите за декарбонизация на енергийната система.

• Стратегията включва изграждане на пълен микс от нови мощности (ВЕИ, вкл. геотермални 
източници, ВЕЦ, ПАВЕЦ и нови технологии) и превръщането на България в локален център за 
съхранение на енергия.

•  Премахване на бариерите пред инвеститорите за изграждане на нови мощности и улесняване на 
процедурата за присъединяването им към електропреносната система.

• Приоритетно реализиране на инвестиционни програми и проекти на територията на комплекс 
“Марица Изток”, насочени към развитие на региона като модерен индустриален и енергиен център, с 
което ще се гарантира запазването на работните места и справедливи доходи на заетите.

• Стимулиране на инвестиционната активност в сектора, чрез провеждане на прозрачни търгове за 
изграждане на нови мощности за производство и съхранение на енергия, инвестиции в нови 
технологии и управление на потреблението, гарантиращи справедливи цени, обезпечаване на 
доставките и балансиране на системата.

• Декарбонизация на производството и транспорта чрез директно електрифициране и водородни 
технологии.

• Енергийно 
независима и 
балансирана 
национална 
енергийна система.

• Пазарно-регулирани 
и рационално-
интегрирани ВЕИ.

• Дългосрочно 
предвидима среда за 
инвеститорите в 
енергийния сектор.

ЕНЕРГИЙНАТА СИГУРНОСТ НА БЪЛГАРИЯ

• Чист въздух и синьо небе 
над всички региони в 
България.

• Справедливи и 
предвидими цени на 
енергията и за бизнеса, и 
за битовите потребители.

• Конкурентоспособна 
индустрия с активно 
участие в енергийния 
сектор.

• Здравословни, енергийно 
ефективни жилища.

• Премахване на 
енергийната бедност.

• Нулева енергийна 
бедност през 2030 г.

• Широко навлизане на 
децентрализирани 
източници на енергия – 
PV, соларни колектори, 
биогаз, енергийна 
утилизация на отпадни 
води, енергийна 
утилизация на битови и 
селскостопански 
отпадъци.

ДОМАКИНСТВАТА И БИЗНЕСА
• Прозрачен, конкурентен и предвидим енергиен пазар – основен механизъм за постигане на 
справедливи цени и привличане на инвестиции в сектора.

• Интеграция на българската енергийна система със страните от Европейска енергийна общност, 
като гарант за балансиране на енергийната система на страната и възможност за осъществяване 
на трансгранична търговия с електроенергия. 

• Енергийна модернизация на индустрията. Стимулиране на производството на ВЕИ за собствени 
нужди от битови и индустриални потребители и улеснена процедура за присъединяване на 
микропроизводителите към електроразпределителната мрежа, създаване на енергийни 
кооперативи, реализиране на мерки за енергийна ефективност, ефективно управление на 
потреблението и високо ниво на дигитализация. Масово енергийно обновяване на сградите с 
широко финансово участие. Масово навлизане на термопомпите, като средство за отопление.  

• Прецизно селектиране на “енергийно бедните” домакинства и реализиране на мерки за тяхното 
подпомагане от специално създаден за целта динамичен фонд за енергийна бедност.

ЕНЕРГЕТИКА (1)

Какво искаме? Как ще го постигнем? Какво очакваме?
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• Ускоряване на процесите 
по диверсификация на 
източниците за доставка на 
природен газ и осигуряване 
на възможност за 
конкурентен избор на 
доставчици.

• Пълна институционална подкрепа за максимално бързо изграждане и въвеждане 
в експлоатация на интерконектора IGB.

• Пълна институционална подкрепа за ускоряване на реализацията на проект за 
изграждане на терминал за втечнен газ Александруполис и постигане на синергия 
с интерконектора IGB за пълно използване на търговския му потенциал.

• Реверсивни клапи на всички входно-изходни точки на газопреносната мрежа.
• Увеличение на капацитета на газовите хранилища в страната.
• Максимум 50% резервиран капацитет от един доставчик/източник на газ.

• Намаляване на цената чрез 
диверсификация на източници.

• Осигуряване на конкурентен 
достъп на международни 
търговци до България и 
региона.

• Стратегическа синергия между 
IGB и терминал 
Александруполис.

СИГУРНОСТ И ДИВЕРСИФИКАЦИЯ НА ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ГАЗ

• Развитие на пазара на природен 
газ в България и превръщането 
ни в регионален газов хъб.

• Улесняване на битовата 
газификация в България, както 
и на потреблението на природен 
газ в производствения сектор.

• По-ниски цени на природния 
газ.

• Прозрачен пазар на природен 
газ, следващ и базиран на 
пазарни фундаменти.

• Функционираща газова борса.

ПАЗАР НА ГАЗ

• Оптимизирана и 
прозрачна структура на 
дружествата в сектора.

• Истински независим 
енергиен регулатор.

• Позициониране и 
трансформиране на 
Булгаргаз като 
регионален участник на 
пазара.

• Нулева толерантност към корупция в енергетиката.
• Закриване на БЕХ.
• Въвеждане на прозрачност и работещи механизми на контрол върху държавните 
дружества в енергетиката.

• Активна роля на КЕВР в мониторинга и контрола на пазарното поведение на отделните 
компании, както и енергийните и газови борси, с цел предотвратяване на пазарни 
манипулации и изкривяване на пазарните механизми.

• Осигуряване на най-конкурентен и диверсифициран газов микс, вследствие на 
комбинация от най-изгодни източници и договори и диверсифициран портфейл, 
комбинирайки формули на европейски хъбове с нефтено-индексирани договори.

• Преглед на всички концесионни договори с цел защита на българския национален 
интерес.

• Ясно дефиниране на 
приоритети и прозрачно 
корпоративно управление.

• Оптимално функциониращ 
газов пазар в страната.

• Управление на енергийните 
дружества в унисон с най-
добри международни практики.

• Конкурентна цена за 
българската икономика – 
индустрия и граждани.

СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ

• Гарантиране на прозрачно и справедливо ценообразуване на капацитетите от страна 
на Булгартрансгаз.

• Прозрачен и недискриминационен достъп до газопреносните и газоразпределителни 
мрежи.

• Намаляване на административната тежест за домакинствата и бизнеса в процеса на 
присъединяване към газоразпределителната мрежа.

• Гъвкави схеми на съфинансиране при изгодни условия за домакинствата и бизнеса.

ЕНЕРГЕТИКА (2)

Какво искаме? Как ще го постигнем? Какво очакваме?
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• Превръщане на 
Министерство на 
икономиката в 
основен двигател за 
икономически 
растеж, иновации и 
повишаване на 
конкурентоспособно
стта  на малки и 
средни предприятия 
и компании с 
потенциал за 
продажби извън 
страната.

• Нулева корупция за бизнеса. Стимулиране растежа на фирмите чрез облекчаване на 
административните процедури. Въвеждане на контрол на процесите в общините с цел елиминиране 
на корупцията и подобряване на бизнес средата, което ще увеличи българските и чуждите 
инвестиции.

• Преобразуване на Министерството на икономиката в Министерство на Икономиката и иновациите, 
което да управлява координирано дейността на ББР, Фонда за иновации, Фонда на фондовете, 
Европейските фондове за конкурентоспособност и Българската агенция за експортно застраховане в 
една обща стратегия с фокус върху новостартиращи компании с високо ниво на иновации и  
експортен потенциал. 

• Създаване на Борд за иновации между Министерството на икономиката и иновациите и 
Министерството на образованието и науката, който ще включва и бизнес лидери, ректори, 
капацитети от българи в чужбина, с цел създаване на дългосрочни политики за развитието на 
българската икономика и на адекватна образователна система, която да обезпечи нужните кадри за 
бъдещата икономика на България.

• Специален фокус върху българските фирми, които вече са успели на международните пазари, и 
създаване на среда за обмен на информация с цел увеличаване на продуктивността на други фирми в 
тези отрасли. 

• Създаване на стимули  на българските университети да работят заедно с българските фирми с цел 
повишаване на добавената стойност на българските подукти чрез внедряване на иновации и в 
традиционни индустрии.

• Стимулиране на търговските вериги да са партньори за износ на български стоки на международните 
пазари.

• Ръст на броя и приходите на 
малки и средни предприятия.

• Повишени доходи и нови 
работни места в добре 
платени и 
високотехнологични сектори.

• Повишени инвестиции в 
иновации, наука и 
образование.

• Покачване в Европейския 
индекс за иновации до 2025 г.

• Удвояване на българската 
икономика на база 
внедряване добрите практики 
на най-високоефективните 
български компании.

ИКОНОМИКА, ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ

• България да се 
позиционира като 
атрактивна локация 
за 
високотехнологични 
индустрии, 
изнасящи 
производство с 
висока добавена 
стойност на 
международните 
пазари. 

• Повишен износ на 
българско производство.

• Разкрити работни места 
из цялата страна и 
понижаване на 
регионалните дисбаланси 
в доходите. 

ИНВЕСТИЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ
• Изграждане на индустриални паркове на база на реален пазарен интерес от инвеститори и 
приоритизиране на база реална възвращаемост и на база регионално развитие, с приоритет върху 
въгледобивните региони и върху тези с нисък икономически растеж.  

• Комбиниране на съществуващо летище със съществуваща безмитна зона и привличане на 
международен карго опертор, който да позиционира България като въздушен портал към 
Европейския съюз.

• Утвърждаване на страната като финансов и логистичен хъб чрез откриване на финансови 
центрове на мултинационални компании и привличането на такива с транспортни мрежи и достъп 
до международните пазари. Като резултат международни компании с дейност извън страната ще 
заплащат данъци в България.

• Привличане на европейски и международни дялови фондове за мащабен растеж на българските 
стартиращи компании на чуждите пазари.

• Намаляване на административната тежест за местни и международни компании чрез прозрачни и 
ускорени административни процедури, електронно правителство и подобрена институционална 
среда.  

ИКОНОМИКА (1)

Какво искаме? Как ще го постигнем? Какво очакваме?
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• България да се 
превърне в 
предпочитана 
дестинация сред 
български и 
чуждестранни 
туристи чрез 
предоставяне на 
вискокачествени и 
високоплатени 
услуги.

• Нулева корупция в туризма. 
• Осигуряване облекчена достъпност чрез електронни визи за туристи и развиване на транспортни 
коридори: вътрешни, с приоритетно изграждане на АМ “Черно море” и  АМ “Хемус”, и външни  (авио и 
сухопътни), например изграждането на скоростна влакова отсечка Истанбул-Пловдив или Истанбул-
Варна.

• Определяне на идентичност на българския продукт. Промотиране на България като дестинация, която 
може да предостави разнообразен и богат туристически пакет от морски, планински, пещерен, 
културен, кулинарен, винен, селски, исторически, медицински и спа туризъм в една почивка.

• Създаване на национален план за развитие и подпомагане на кадрите в туризма. Създаване на 
платформа, която да свързва училища, университети и бизнес. 

• Иновативно представяне на българските природни и културни дадености и продукти чрез съвременни, 
оригинални и модерни рекламни средства, които говорят директно на целевата публика от туристи 
(чужди и вътрешни). 

• Съхраняване, развитие и реклама на фестивали и събития с традиции, разпознаваеми у нас и по света.
• Развитие на здравен туризъм посредством чрез създаване на центрове за грижа за възрастни хора.
• Стимулиране на дигитализацията и енергийна ефективност на туристическите обекти.
• Преглед на всички концесионни договори с цел защита на българския национален интерес.

• Ръст на туристите в 
България.

• Повишаване на 
разнообразието от 
туристически услуги в 
страната.

ТУРИЗЪМ

• Българският бизнес 
– готов да 
произвежда и да 
продава в условията 
на автоматизация, 
мерки за 
климатични промени 
и бързо изменящи се 
технологии.

• Повишаване на 
позицията на България в 
индекса DESI за 
внедряване на дигитални 
технологии.

• Повишаване позицията 
на България в 
международните 
класации за преход към 
кръгова и устойчива 
икономика.

ПОДГОТВЕНИ ЗА БЪДЕЩЕТО
• Ударно внедряване на световните практики за преход на българските бизнеси към кръгова 
икономика, намаляване на отпадъците и ресурсна ефективност. Българският бизнес трябва с бързи 
крачки да може много по-добре да спестява отпадъци и ресурси и да създава повече стойност, за да 
е конкурентоспособен при повишени такси и регулации за замърсяване и поскъпващи ресурси.

• Целенасочена подкрепа за дигитализация на бизнеса чрез финансов ресурс и лесен достъп до 
информация как стандартните бизнес процеси се дигитализират. Това води до спестяване на 
ресурси, ефективност и повишена стойност. Готовност за подкрепа с примерни софтуерни решения за 
основните бизнес процес. 

• Популяризиране и отваряне на данни като ресурс за бизнес. Популяризиране и поетапно минаване 
изцяло към дигитални електронни услуги във всички сектори за спестяване разход и време на 
бизнеса.

ИКОНОМИКА (2)

Какво искаме? Как ще го постигнем? Какво очакваме?
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• Конкурентен сектор с 
висок експортен 
потенциал и добавена 
стойност.

• Интегриране на научни 
разработки и високи 
технологии от 
използването на 
ресурсите до 
управлението на 
отпадъците.

• Земеделие и 
животновъдство с 
неутрален екологичен и 
климатичен отпечатък.

• Ефективно и 
целесъобразно прилагане 
на зелени мерки на ниво 
ЕС.

• Нулева търпимост към корупцията в земеделието. 
• Създаване на комбинирани земеделски кооперативни борси, сертификационни лаборатории, 
митническо обслужване и логистика, които да премахнат посредниците в земеделието и да 
дадат възможност за класифициране на земеделските продукти и окрупняване на предлаганите 
обеми.

• Активни преговори в ЕС за защита на производството на качествени български храни вкл. чрез 
преминаване към  субсидиране на база реализирана продукция през новия програмен период. 
Защита на малките и средни стопанства и строг контрол върху тавана за максимална субсидия 
на земеделец с фокус върху свързаните лица.

• Засилен контрол за пестициди и нитрати при вноса на плодове и зеленчуци чрез лаборатории на 
границите.

• Устойчиво управление на земеделските и горски земи. Електронна система за координиране на 
посевите, с цел оптимално предлагане и запазване плодородието на почвите, с подкрепа от 
аграрните университети.

• Подкрепа на микро, малки и средни земеделски стопанства чрез застраховане и договори за 
изкупуване на твърди цени, както и субсидии за поливни системи, оранжерии и екологично 
производство.

• Инвестиции в инфраструктурата за напояване – рехабилитация и изграждане на нова 
напоителна инфраструктура и стимули за изграждане на напоителни системи в земеделските 
стопанства.

• Значително улеснен 
достъп на 
потребителите до 
местна качествена 
продукция от 
земеделски продукти и 
храни.

• Минимизиране на 
изкривяващи пазара 
практики.

• Подобряване на 
почвата, намаляне на 
загубите от водна и 
вятърна ерозия.

УСТОЙЧИВ СЕКТОР С ВИСОК ЕКСПОРТЕН КАПАЦИТЕТ И ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ

• Дигитализация на 
административни и 
стопански дейности в 
селското стопанство.

• Запазване и развитие на 
специализираните 
земеделски средни 
училища.

• Укрепване на социално-
икономическата структура 
на селските райони.

• Възстановяване на 
привлекателността на 
селските райони, за да 
подобрим демографската 
структура.

• Подновяване на научните 
разработки в селското 
стопанство в посоки 
сортово разнообразие, 
защита и екология.

• Внедряване и развитие 
на системи за 
автоматизация и 
роботизация.

• Подмладяване на 
цялостната демографска 
структура в селските 
райони и подобряването 
на качеството на живот в 
тях.

• Запазване на местните 
общности и намаляване 
на вътрешната миграция.

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В АГРОСЕКТОРА, РЕГИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ
• Създаване на програми за начално и надграждащо обучение, вкл. обмяна на опит, за 
всички фермери и животновъди, насочени към въвеждане на технологии за ефективност 
и качество. Стимули за специализирано практическо обучение на кадри в земеделието. 
Насърчаване на профилираното средно специално образование в земеделските райони.

• Стимули за въвеждане на автоматизация и роботизация в работните процеси в 
земеделските стопанства. Разработване на адекватна законова рамка за приложение на 
автономни машини. Развитие на съвременна, иновативна и приложна наука в 
земеделието.

• Въвеждане на съвременни програми в специализираните университети и институти. 
Подобряване на материалната база. Инвестиции в развитие на науката.

• Създаване на възможности за заетост и подобряване на условията за бизнес развитие в 
селските райони. Увеличаване на перспективите за разкриване на 
висококвалифицирани работни места с цялостното модернизиране на сектора и 
въвеждане на водещи технологии.

• Стимулиране на релокирането на съпътстващите индустрии в близост до стопанствата и 
фермите.

• Изграждане на качествена основна и спомагателна инфраструктура в земеделските 
райони.

ЗЕМЕДЕЛИЕ

Какво искаме? Как ще го постигнем? Какво очакваме?
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• Модерна и ефективна 
инфраструктура, която да 
стимулира свързаността и 
международните 
транспортни коридори, с 
фокус върху 
Трансевропейската 
транспортна 
инфраструктура

• Нулева търпимост към корупцията в инфраструктурните проекти.
• Изграждане, модернизация и разширяване на пътната инфраструктура: 

o подобрено свързване на Северна и Южна България – 3 тунела през Стара Планина, 
пътища и ЖП линии; 

o изграждане на 5 нови моста над река Дунав и над варненския канал;
o доизграждане на АМ “Хемус” и АМ “Струма”; изграждане на АМ “Черно Море”;

• Заздравяване на цялостното състояние на националния железопътен транспорт чрез 
изграждането на високоскоростни линии към Истанбул, както и по маршрута София-Бургас.

• Увеличение на броя изградени връзки с железопътните и автомобилни мрежи на съседните 
страни, чрез откриване на нови пунктове по границите със Сърбия, Северна Македония, 
Гърция и Турция. 

• Инвестиция от 12 млрд. 
лв. за 4 години по 
изброените проекти.

• Истинска 
взаимосвързаност между 
Северна и Южна 
България.

• Сигурни и безопасни 
пътища с по-малко 
произшествия и жертви 
на катастрофи.

ТРАНСПОРТ И ИНФРАСТРУКТУРА

ИНФРАСТРУКТУРА И РЕГИОНИ

Какво искаме? Как ще го постигнем? Какво очакваме?

• Устойчива и екосъобразна 
градска и регионална мобилност.

• Удобен и пълноценно използван 
обществен транспорт от всички 
видове.

• Намаляване на въглеродната 
интензивност в сектора.

• Интегриране на интелигентни 
информационни системи за 
модерен, ефективен и

• безопасен транспорт.

МОДЕРЕН И ЕКОСЪОБРАЗЕН ТРАНСПОРТ 

• Ефективен и бърз 
транспорт на стоки и 
пътници вътрешно за 
страната и в транзит.

• Инвестиции в железопътна (вдигане на скоростта на пътнически влакове до 160 км/ч и на 
товарни влакове до 120 км/ч) и пътна инфраструктура и инфраструктура за комбиниран 
транспорт.

• Концесиониране на летище Пловдив и стриктен контрол върху изпълнението на концесията на 
летище София.

• Оптимизиране на транзитни и национални товарни превози – подходящи маршрути и часове на 
денонощието.

• Инвестиции в подобряване развитието на пристанищната инфраструктура и изграждане на 
ефективни връзки с пътната и железопътната система на страната. Инвестиции в оборудване за 
морско спасяване.

• Осигуряване на условия за целогодишно корабоплаване и обществен транспорт по река Дунав.

• Повишаване с поне 30% 
на скоростта на 
придвижване в страната 
и по транзитните 
потоци.

• България – логистичен и 
транспортен хъб за 
пътници и стоки

ОТКЛЮЧВАНЕ РАСТЕЖА НА РЕГИОНИТЕ 

• Изграждане на оставащите участъци от Линия 3 на метрото в гр. София.
• Организация на наземно метро, обслужващо сателитните райони на Пловдив, София и други 
големи градове, с цел постигане на 15-25 минути време за транспорт до основен град.

• Изграждане на електронна система за обработка на сигнали, свързани с безопасността на 
пътищата.

• Приоритизане на инициативата “Зелена мобилност”, закупуване на нулевоемисионни превозни 
средства за обществения транспорт (градски и междуселищен) в градовете, както и изграждане 
на зарядни станции за превозни средства (лекотоварни, тежкотоварни и на обществения 
транспорт).

• Внедряване на система за мониторинг и контрол на параметри на подвижния железопътен 
състав в движение както и допълнителни мерки за енергийна ефективност и киберсигурността.

• Набавяне на оборудване за нуждите по текущ ремонт и поддържане на републиканските 
пътища.

• 20 новопроизведени 
електромотрисни влака за 
средни и дълги разстояния

• Завършена и 
функционална метромрежа 
в гр. София и проучвания 
за бърз транспорт в 
големите градове

• Инвестиции от над 400 млн. 
лв. в екосъобразен 
транспорт, включително 
железопътен.
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• Правова държава, в 
която съдът е  независим 
и се ползва с обществено 
доверие.

• Нулева търпимост към корупция в съдебната система.
• Трансформиране на ВСС във временно действащ орган и смяна на кадровия му състав. 
Конституционни промени за смяна на структурата и начина на излъчване на състава на ВСС в 
съответствие с изискванията на Венецианската комисия.

• Ревизиране на критериите и процедурите за атестация и за провеждането на конкурсите за 
подбор, така че изборът и повишаването на съдии и прокурори в длъжност да се извършват въз 
основа на професионалните им качества, а не поради зависимости и това кой е по-удобен.

• Ограничаване на произволното и безсрочното командироване на съдии, което се използва за 
поставяне на ключови позиции на удобни лица и за пренасочване на неудобните.

• Регулиране на натовареността на съдиите въз основа на предварителен обективен анализ; 
използване на данните от този анализ като основа за законодателни промени, насочени към по-
добро разпределение на делата и натовареността по съдебните райони. 

• Разширяване на използването на алтернативните способи за решаване на правни спорове, 
промяна на местната подсъдност по делата за регрес при застрахователни дела, и др.

• Реформа във висшето юридическо образование с цел повишаване на професионалните знания и 
умения. 

• Съдебна система, в която 
работят компетентни и 
неподкупни съдии и 
прокурори с високи 
морални и професионални 
качества. 

• Правна сигурност и 
доверие в съдебната власт.

• Защита на правата на 
гражданите и 
юридическите лица.

• Повишаване на 
инвестициите и 
икономически растеж при 
предвидима бизнес и 
юридическа среда.

ИСТИНСКИ НЕЗАВИСИМА СЪДЕБНА СИСТЕМА  

• Правова държава, в която 
прокуратурата изпълнява 
ефективно функциите си 
да привлича към 
отговорност лицата, които 
са извършили 
престъпления, и се отчита 
пред обществото за своите 
действия.

• Реални механизми и 
данни за отчетност на 
дейността на 
прокуратурата.

• Активни и независими 
прокурори с високи 
морални качества, които 
да разследват 
корупцията по високите 
етажи на властта.

ГАРАНТИРАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРОКУРАТУРА И ИНДИВИДУАЛНАТА НЕЗАВИСИМОСТ НА ВСЕКИ ПРОКУРОР
• Преосмисляне на фигурата на главния прокурор чрез конституционни промени. 
Провеждане на експертен дебат за премахване на концентрацията на надзора за 
законност от ръцете на главния прокурор, алтернативно за премахване на фигурата на 
главния прокурор.

• Ограничаване на произволното и безсрочното командироване на прокурори.
• Въвеждане на възможност за обжалване пред съд на отказите на прокуратурата да 
образува досъдебно производство за извършено престъпление.

• Въвеждане на реална отчетност и възможност за изслушване на прокуратурата относно 
нейната ефективност (продължителност на производствата, взети мерки за събиране и 
обезпечаване на доказателства, внесени обвинителни актове и постановени влезли в 
сила присъди).

СПРАВЕДЛИВОСТ (1)

Какво искаме? Как ще го постигнем? Какво очакваме?
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• Премахване на 
специализираните 
наказателен съд и 
прокуратура. 

• Реформа на дейността и 
състава на КПКОНПИ, 
която да се използва 
като институция за борба 
с корупцията, а не като 
бухалка срещу 
неудобните.

• Законодателни промени за премахването на специализираните наказателен съд и прокуратура и 
изрично уреждане на последиците за заварените дела и производства.

• По-широк кръг прокурори да имат компетентност за разследване на корупционни престъпления 
от държавни служители и лица с имунитет, независимо от местоизвършване на деянието с цел 
ефективна борба срещу корупцията; съответни промени за разширяване на подсъдността с цел 
премахване на концентрацията при решаване на дела за корупция от ограничен брой съдии;

• Поощряване на предметната специализация, обучение и институционална подкрепа за кадри, 
работещи в сферата на борбата с корупцията по високите етажи на властта.

• Засилване на контрола върху издаването на разрешения за използване на специални 
разузнавателни средства. 

• Извършване на кадрови, институционални и функционални промени в дейността на КПКОНПИ; 
• Въвеждане на ясни критерии за преценка на вероятната основателност и пропорционалността 
на мерките във връзка със запориране и възбраняване на имущество по инициатива на 
КПКОНПИ и ясно обвързване с наказателните производства.

• Пряко отчитане на инспекторатите към всички министерства пред КПКОНПИ, а не пред 
контролиращия ги министър; участие на КПКОНПИ в излъчването и оценка на дейността на 
инспекторатите с участието на КПКОНПИ.

• Въвеждане в националното законодателство на изискванията за създаване на механизми за 
сигурно подаване на сигнали за закононарушения, нередности и корупция на работното място в 
публични и частни организации съгласно директивите на ЕС.

• Работещи институции за 
ефективна борба с 
организираната 
престъпност и корупцията 
по високите етажи на 
властта.

• Защита правата на 
гражданите и 
неприкосновеността на 
личността във връзка с 
използването на специални 
разузнавателни средства.

• Защита на правото на 
собственост в 
производства за 
запориране на имущество.

БОРБА С КОРУПЦИЯТА И ПРЕСТЪПНОСТТА ПО ВИСОКИТЕ ЕТАЖИ НА ВЛАСТТА 

• Създаване на условия за 
ефективно електронно 
правосъдие. 

• Решаване на неотложните 
текущи проблеми.

• Лесен и сигурен достъп 
до бързо и справедливо 
правосъдие.

• По-добра възможност за 
събиране на данни за 
анализ на проблемите в 
съдебната система.

ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ
• Привеждане на системите за е-правосъдието (ЕИСС и ЕПЕП) в съответствие с 
предложенията и нуждите на съдиите, адвокати и другите участници в процеса, които 
ще ги използват.

• Законодателни промени, които да отразят техническите възможности на системите за е-
правосъдие и да осигурят стабилност на издаваните актове.

• Създаване на единна електронна идентификация във всички държавни институции, 
включително в съдебната система, както и метод за комуникация чрез система за 
сигурно връчване на книжа по електронен път.

СПРАВЕДЛИВОСТ (2)

Какво искаме? Как ще го постигнем? Какво очакваме?
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• Високоефективни, 
професионални и 
почтени институции за 
сигурност, които 
защитават обществото, 
държавата, икономиката, 
инфраструктурата, 
територията и 
българските национални 
интереси.

• Нулева търпимост към корупция в системата на вътрешна сигурност.
• Стратегия за национална сигурност на България, базирана на съвременните рискове и заплахи.
• Дигитална трансформация на сектор “Сигурност” и въвеждане на нови технологии в ежедневната 
работа на сектора. 

• Достъпни електронни услуги в МВР и интеграция на регистри с всички системи в държавата.
• Създаване на централно звено по “Киберсигурност”, което да осигурява  на всички институции и 
други структури от национално значение, методика и  средства  за киберзащита. 

• Радикална промяна в процеса по подбор, обучение и развитие на служителите в сектор 
“Сигурност”.

• Ефективно функционално и административно организиране на сектора, чрез промени в 
нормативната база.

• Приемане на Закон за защита на критичната инфраструктура на България.
• Ефективно взаимодействие, обмяна на опит и партньорство с частния сектор за сигурност, 
регулирано чрез закон.

• Проактивна работа по анализ и оценка на рисковете за националната сигурност, с цел тяхното 
елиминиране

• Ефективно взаимодействие с партньорски служби за сигурност по противодействие на заплахи от 
глобален характер.

• Връщане на доверието в 
сектора и създаване на 
трайно чувство за 
сигурност и защитеност 
сред гражданите. 

• Осезаемо подобряване на 
репутацията на службите 
за сигурност като 
структури, които служат и 
помагат на обществото. 

• Трайно намаляване на 
нивата на корупция, 
организирана и битова 
престъпност.

ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ

• Боеспособна и модерна 
армия, която  гарантира 
независимостта, 
суверенитета и 
териториалната цялост 
на България срещу 
заплахи от военен 
характер.

• Боеспособна българска 
армия, с модерно 
въоръжение и висок боен 
дух – гарант за 
суверенитета на страната 
ни, водена от образовани 
и талантливи български 
офицери, които са 
пример за лидерство и 
патриотизъм. 

ОТБРАНА
• Преглед и обновяване на военната доктрина на България в съответствие с новите 
геополитически реалности. 

• Дигитална трансформация на Българската армия и модернизация на материална база и 
въоръжение.

• Осъвременяване на учебните програми във Военните университети и училища в съответствие с 
новите рискове и заплахи.

• Увеличаване на бойната подготовка, чрез участия в национални и международни учения.
• Завишаване на критериите за прием на кадрови офицери и войници.
• Увеличаване на младшия офицерски състав за сметка на висшия командно-щабен състав.
• Въвеждане на ефективна система за мотивация, развитие  и социални придобивки за офицерите 
и военнослужещите.

• Укрепване на военното разузнаване като стратегически важен елемент за националната 
отбрана.

• Повишаване на оперативната съвместимост на Българската армия с армиите на НАТО.

СИГУРНОСТ

Какво искаме? Как ще го постигнем? Какво очакваме?
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• Изграждане на 
устойчива икономическа 
среда, в която всеки има 
право и възможност да 
развие своя 
професионален 
потенциал.

• Равен старт чрез качествено образование във всички стадии на развитие: от обучение в 
ранното детство до осигуряване на плавен преход от средното и висше образование към 
заетостта.

• Стимулиране на работодателите да участват в програми за дуално и професионално 
образование и стажове.

• Стимулиране на предприемачески програми, които водят до устойчиви икономически 
инициативи.

• Осигуряване на обучения за възрастни, за да се гарантира придобиването на базови 
дигитални умения, които да изиграят ролята на двигател за постигане на просперираща 
зелена и дигитална икономика.

• Осигуряване на прозрачна икономическа среда, за да се развиват качествени работни места 
във всички региони (вкл. чрез изграждане на индустриални паркове в по-бедните региони).

• Слизане от първото място по 
социално неравенство в ЕС.

• Постигане на целта, заложена 
в Европейския стълб за 
социални права: най-малко 
78% от хората на възраст 
между 20 и 64 години да са 
трудово заети.

УСТОЙЧИВА ЗАЕТОСТ

• Качествено подобряване 
на минималните норми за 
социална закрила, което 
ще допринесе за 
преодоляване на 
социалните и 
икономически 
неравенства.

СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

• Всеки да има достъп до 
дългосрочни грижи с 
добро качество в 
общностна и домашна 
среда.

• Изграждане на дневни центрове, които предлагат подходяща среда за хора със 
специални потребности и качествени услуги.

• Инвестиция в обучението на подготвени кадри за осигуряване на услуги в сферата на 
дългосрочните грижи.

• Подобряване условията на труд в сферата, включително и чрез адекватно заплащане.
• Изграждане на система за предоставяне на дългосрочни грижи в домашна среда.

• Ръст на всички основни 
индикатори, които измерват 
достъпността и качеството на 
услугите за дългосрочна грижа 
с над 25% до 2025 г. 

• Създаване на нови качествени 
работни места в сферата на 
дългосрочната грижа.

ДЪЛГОСРОЧНА ГРИЖА

• Нулева корупция в проектите засоциалновключване. 
• Определяне на минимални социални стандарти, изцяло съобразени с Хартата на 
основните права.

• Гарантиране на социално включване на децата, изложени на риск от бедност, от всички 
общности.

• Насърчаване на устойчиви икономически инициативи, които осигуряват качествени 
работни места и дават равни възможности на представители на уязвими социални групи.

• Развитие на социална нормативна уредба, която да гарантира солидарност между 
поколенията.

НЕРАВЕНСТВО И СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Какво искаме? Как ще го постигнем? Какво очакваме?

• Повишаване на индикаторите в 
Европейския стълб на 
социалните права (Social 
Scoreboard Indicators) с над 20% 
до 2025 г.

• Намаляване на дела млади 
хора, незаети с работа, учене 
или обучение (NEET), както и 
на дела на работещите бедни.
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• Възстановяване на 
имиджа на 
България като една 
независима, 
демократична и 
отворена държава.

• Възстановяване на образа на България пред света като надежден партньор чрез нулева търпимост 
към корупция в управлението. 

• Отстояване на независими позиции пред всички наши партньори, вкл. САЩ, Китай, Русия и Турция, 
на базата на националния ни интерес, както и по отношение на спазването на демократичните 
норми и човешките права.

• Привличане на международни инвеститори чрез активизиране на ролята на МВнР, търговските 
аташета и Агенцията по инвестициите, както и подпомагане на навлизането на бългаските 
износители на чужди пазари.

• Ефективно управление на мигрантските потоци, следвайки националния интерес, европейските 
политики и принципите на човешките права.

• Присъединяване към 
Организацията за 
икономическо 
сътрудничество и развитие 
(OECD).

• Активна работа за отпадане 
на визите за САЩ.

БЪЛГАРИЯ НА СВЕТОВНАТА СЦЕНА

• Водеща роля на 
Балканите и 
авторитетен глас в 
европейската 
общност.

ЕВРОПА

• Засилване на 
връзката между 
българите по 
света и 
родината.

• Подкрепа за засилено взаимодействие между българските граждани и България.
• Обновяване на местоположенията и състава на консулствата, които да притежават 
професионалните качества да съдействат на българските общности според техните нужди (вкл. 
електронни и изнесени услуги).

• Подкрепа за въвеждането на електронно гласуване с цел подпомагане на избирателната активност.
• Координиран обмен на знания от световнопризнати български специалисти в чужбина с цел 
модернизиране на българската икономика и научна среда.

• Подкрепа за младежите от българските диаспори – в училище и при достъпа им до български 
университети.

• Стимули за висококвалифицирани български семейства, завръщащи се от чужбина, за да работят у 
нас.

БЪЛГАРСКАТА ДИАСПОРА

• В евроатлантическото пространство България ще взима активно участие в задаването на 
икономически, енергийни и технологични приоритети като лидер в Източна Европа, вкл. и чрез 
инициативата „Три морета“.

• Регионална политика, насочена към подпомагане на членството в ЕС на всички държави от 
западните Балкани с цел стабилизиране на икономическата и политическата ситуация в региона.

• Задълбочаване на търговските, културни и образователни връзки с всички съседни държави, с 
акцент върху икономическите и дипломатическите взаимоотношения с Румъния (технологии) и 
Гърция (енергетика).

• Постигане на задоволително разрешение на спора с Република Северна Македония (РСМ) чрез 
добронамерени преговори с краен резултат записване на македонските българи заедно с другите 
народи в конституцията на РСМ и премахване на оскърбителни определения за българите от 
учебните програми.

ЕВРОПА И СВЕТА

Какво искаме? Как ще го постигнем? Какво очакваме?

• Присъединяване към 
шенгенското пространство.

• Удвояване на търговския обмен 
с балканските страни до 2025 г.

• Изграждане на нова 
транспортна връзка София-
Скопие (магистрална и/или 
железопътна) до 2030 г.

• Увеличаване с 50% на 
избирателната активност на 
българските граждани зад 
граница до 2029 г.

• Удвояване на броя българи, 
пребиваващи в чужбина, които 
инвестират или даряват 
средства в България до 2030 г.
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• Развитие у децата на 
творчески потенциал и 
потребност от култура.

• Подкрепа за утвърдени и 
дебютиращи творци  чрез 
осигуряване на участието 
им на световни форуми.

• Нулева търпимост към корупцията в културата.
• Разработване на съвременни образователни програми за специализираните училища по изкуствата, 
както и за предоставяне на директен достъп до изкуството в ранно детско развитие – органично 
развитие на публики чрез общуване с артисти, музиканти, музикални инструменти, посещения на 
представления, галерии.

• Достъп до култура извън големите населени места.
• Поддръжка на културните центрове като важна част от капиталовото планиране на държавата.
• Закона за благотворителността: партньорства между културата и бизнеса – насърчаване на 
спонсорства и социално ангажиране в културния сектор (не само реклама).

• Финансиране, съответсващо на високи постижения на българската култура  чрез качествени и 
количествени критерии.

• Изготвяне на национална стратегия за публично представяне на българското изкуство по света. 
• Подкрепа на фестивалната дейност и публичните прояви от градски характер.
• Правила за финансиране на читалища и библиотеки и тяхното модернизиране и дигитализация.
• Насърчаване на предприемачеството в културата.

• Устойчива мрежа от 
образователни 
институции в областта 
на изкуствата.

• Високи стандарти на 
образователните 
програми.

• Ранно училищно 
образование в 
областта на 
изкуствата.

• Позициониране на 
българското изкуство 
на международната 
сцена.

РАЗВИТИЕ НА ТВОРЧЕСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА НАЦИЯТА

• Съхранение на 
културното наследство 
чрез използване на 
съвременни средства за 
консервация, 
реставрация, 
дигитализация – 
приоритет на 
консервацията пред 
реставрацията на 
паметниците.

• Насърчаване прилагането 
на иновативни  схеми за 
финансиране от публични 
и частни регионални, 
национални и европейски 
източници.

• Активно използване на  
ресурса на културното 
наследство в 
политическото и 
културно, регионално и 
международно 
позициониране на 
страната.

• Утвърждаване на 
културата и културното 
наследство като 
национален приоритет.

• Устойчив и балансирано 
развит културен сектор

• Достойно 
възнаграждение на труда 
творците.

КАПИТАЛЪТ КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО – ОПАЗВАНЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
• Създаване на дигитална карта на недвижими паметници на културата и промяна на 
законодателство с цел възможността на държавата да контролира тяхното съхранение. 

• Дигитална система за управление и контрол по опазване и представяне на културното 
наследство. 

• Въвеждане на система за мониторинг и управление на културното наследство в риск.
• Дигитализация на музейната дейност и на музейното управление. Дигитализиране на архивите на 
БНТ, БНР, Българска национална филмотека.

• Повишаване на обществения и социален статут на музейните специалисти.
• Регламентиране на доброволчеството и участието на граждански музейни съвети.
• Създаване на правила за успешно развитие на публично-частното партньорство за устойчиво 
развитие на системата за опазване и съхраняване на паметниците на културата.

• Гарантиране защитата на интелектуалната собственост.
• Насърчаване децентрализацията и утвърждаването на регионални културни политики и програми. 
Насърчаване на културния туризъм: културното наследтсво като двигател на туристически 
интерес и “експорт“ на артисти и на българска идентичност.

КУЛТУРА

Какво искаме? Как ще го постигнем? Какво очакваме?
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• Да възвърнем 
привлекателността на 
здравословния начин на 
живот и на спорта. Редовните 
занимания  със спорт и 
туризъм са основна 
предпоставка за добрия 
здравен статус на хората.

• Издигане на спорта и туризма 
като национален приоритет.

• Подобряване на активността 
и социалния живот на 
възрастните хора и хората с 
увреждания.

• Заемане на водещо място в 
ЕС като спортуваща нация.

• Нулева корупция в спорта. 
• Премахване на всички възможности за корупция и раздаване на спортни обекти по 
целесъобразност.

• Преструктуриране на дейността на Българския спортен тотализатор и дружествата към 
„Национална спортна база“ с цел повишаване на приходите и ефективно използване на 
базата. 

• Информационни кампании и медийно съдържание за ползите от активното спортуване.
• Поощряване на спорта в училищна и университетска среда: въвеждане на национален 
училищен календар за спортни събития, състезания и шампионати; стипендии за активно 
спортуващи ученици и студенти; ; ангажиране на разпознаваеми спортисти като посланици на 
спорта и модели за вдъхновение.

• Изграждане на достъпни площадки за масов спорт и покрити басейни; ремонти и поддръжка 
на спортни съоръжения; завършване на проектите за изграждане на регионална спортна 
инфраструктура.

• Определяне на спорта за хора с увреждания и деца в неравностойно положение  като 
социална услуга и насърчаване на спортните дейности за възрастни хора и хора с 
увреждания.

• Засилено финансиране на високо спортно майсторство.  
• Финансиране на спортни училища на база постигнати спортни резултати.

• Съдаване на положителна 
емоционална връзка между 
обществото и спорта.

• Създаване на трайни навици 
за занимания със спорт сред 
учениците, които остават за 
цял живот.

• Повече активно спортуващи 
хора, както и намаляване на 
дела хора с гръбначни 
проблеми, сърдечно-съдови 
болести, наднормено тегло.

• Ефективно покритие с 
адекватна спортна 
инфраструктура.

МАСОВ СПОРТ

• Модерни национални 
спортни бази, достъпни за 
спортисти от всички 
възрастови групи и 
спортове. 

• Световно ниво на 
българските спортисти, 
клубове и национални 
отбори. Спортните успехи са 
един от факторите за 
обединена нация.

• Равнопоставено третиране 
на професионални 
спортисти и клубове за 
подготовка, включително на 
хора с увреждания.

• Повече медали в престижни 
и популярни  спортове. 

• Увеличаване броя на 
спортистите на световно 
ниво и на млади спортисти в 
подготовка за високо 
спортно майсторство.

• Пълноценно използване на 
националните спортни бази 
както от българските 
елитни спортисти, така и за 
спортен туризъм от 
чуждестранни състезатели.

ПРОФЕСИОНАЛЕН СПОРТ
• Оценка и финансиране на спортовете на база обективни критерии за тяхното въздействие и 
значимост за издигане на спортната култура и активност на обществото като цяло. Прилагане 
на цялостна политика, базирана на  многогодишни цели, представяне и отчетност. 

• Финансови стимули за клубове, които развиват даден спорт във всички възрастови групи. 
Подпомагане на клубовете и федерациите да привличат въшно финансиране за ускорено 
развитие на тренировъчната и състезателната дейност. 

• Осигуряване на възможности за системна подготовка и участие в състезания за лица с 
увреждания. Въвеждане на методика за прием на изявени спортисти с увреждания в спортни 
училища и НСА.

• Осигуряване на средства и условия за централизирана подготовка на представителните ни 
отбори. Създаване на единна методика за достигане на върхови спортни постижения в 
конкретен спорт.

• Възвръщане на привлекателността на треньорската дейност за подготовка на професионални 
спортисти, разширяване на контингента от треньори и повишаване на тяхната квалификация. 
Повишаване на научното и технологичното равнище на циклите на подготовка, състезания и 
възстановяване. Качествено подобряване на заплащането на треньори, които се занимават с  
подрастващи.

СПОРТ

Какво искаме? Как ще го постигнем? Какво очакваме?


