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За да имаме истинска промяна, не можем да се върнем назад
към провалената политика на прехода.
На 2 октомври избираме между старите политици и една
променена България.
Правителството на ”Продължаваме Промяната” направи
първите стъпки към по-независима и по-богата България.
Повишихме пенсиите с над 50%, направихме детските
градини безплатни и спряхме корупционния канал за
отровни храни на Капитан Андреево, заради който отровни
плодове и зеленчуци с пестициди достигаха до нашата
трапеза.
Нека да изградим заедно една променена България, като
увеличим още повече пенсиите за достойни и спокойни
старини на нашите родители, повишим минималната
заплата за всички работещи и променим Антикорупционната
комисия, така че да преследва корумпираните.

-3-

Нека да създадем една променена България
за нашите деца:
България, в която всички живеем достойно
и спокойно.
България, която расте и се развива
във всяко свое кътче.
България, в която корупцията намалява,
а населението се увеличава.
Да си довършим работата!
- Кирил и Асен
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По-социална България
Продължаване на справедливото увеличение на пенсиите
за достойни и спокойни старини на българите, сравними с
тези на пенсионерите в другите европейски страни;
Минимална работна заплата, която достига 50% от
средната заплата в страната или 860 лв. за 2023 г.;
По-големи данъчни облекчения за млади семейства
с деца;
Реформа в системата на ТЕЛК, която да гарантира
справедлива оценка на нуждите и индивидуална
подкрепа за всяко лице с увреждане;
Намаляване на бюрокрацията и необходимостта от
хартиени бележки при получаване на социални помощи.
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Достойни и спокойни старини за българските
пенсионери
Продължаване на политиката на увеличаване на пенсиите, за да могат
българските пенсионери да имат условия на живот, сравними с тези на
пенсионерите в другите европейски страни;
Осигуряване на справедливост и устойчивост в размера на пенсиите, така
че никой да не бъде ощетен от формула въпреки стажа си;
Недопускане в бъдеще на разлика между старите и новите пенсии чрез
промяна на „Швейцарското правило“, като пенсиите се индексират
автоматично и адекватно на икономическата обстановка;
Повишаване на размера на социалната пенсия за старост и размерите на
всички пенсии, несвързани с трудова дейност;
Увеличаване на процента, с който се изчислява т.нар. „вдовишка добавка”
до 30%;
Увеличаване на добавката от Учителския пенсионен фонд, която се
изплаща на пенсионирани учители до 0,50%;
Извеждане на всички плащания, несвързани с трудова дейност, към
системата на социалното подпомагане;
Анализ и реформа на категориите на труд, отразявайки действителните
условия на труд;
Реформа на грижата за възрастните хора чрез отделен бюджет като част от
осигурителната система или от социалното подпомагане и контрол върху
доставчиците на услуги;
Устойчивост на повишаващите се разходи за пенсии и социални добавки
чрез ефективна бюджетна политика без необходимост от поемане на
допълнителни държавни заеми.
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Пазар на труда, който развива, подкрепя и
възнаграждава справедливо работещите
Повишаване на жизненото равнище и доходите от труд чрез развита
пазарна икономика, повече инвестиции в сектори с висока добавена
стойност без увеличение на данъци;
Минималната работна заплата да се определя по автоматична формула
като 50% от средната работна заплата, или 860 лв. за 2023 г., като след това
продължава да се изчислява по тази формула ежегодно, за да се движи
заедно с ръста на икономиката;
Максималният осигурителен доход да се определя по автоматична
формула спрямо размера на средната работна заплата;
По-добра реализация за българите в трудоспособна възраст чрез
програми за развитие на ключови умения и компетенции, включително
чрез нови възможности за обучение и за удостоверяване на
квалификацията и създаването на електронна обучителна платформа за
възрастни;
Намаляване на недостига на квалифицирана работна сила, включително
чрез ускорен дигитален процес за допускане до пазара на труда на
работници от трети държави;
По-добро съответствие на търсената и предлагана работна сила въз основа
на провеждане на редовни национално-представителни проучвания на
потребностите от работна сила по сектори на икономиката. Финансиране
на професионалното обучение в сферите с най-голям недостиг и висок
икономически потенциал;
Осъществяване на плавен и сигурен преход от образование към работа
чрез програми за придобиване на професионален опит, развитие на
дуалното образование и стажуване;
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Специален фокус върху активирането на неактивни и безработни лица
и младежи под 30 г. чрез таргетирани програми за включване в заетост,
образование или обучение;
Защита на трудовите, осигурителните и социални права на работещите
чрез усъвършенстване на трудовото законодателството.

Поставяне на младите семейства с деца
на преден план в обществото
Осигуряване на места в детските ясли и градини за всички желаещи
чрез финансиране на строителството на нови ясли и градини във всички
общини с недостиг;
Продължаване на финансовите компенсации за родители, чиито деца не
са приети в ясли и градини;
Повишаване на данъчните облекчения за родители с цел подпомагане и
стимулиране на младите семейства;
Повишаване на размера на паричното обезщетение за отглеждане на дете
до двегодишна възраст;
Повишаване на данъчните облекчения за деца с увреждания;
Облекчаване на изискванията за откриване на частни детски ясли и
градини.

Качествено подобряване на живота на хората
с увреждания
Промяна в системата на ТЕЛК чрез:
Подобряване на медицинската експертиза, така че да имаме по-добро
определяне на степента на увреждане;
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Разширяване на комисиите със социален работник, психолог и
допълнителни експерти, които да подготвят социален и функционален
статус и да дават оценка от каква индивидуална подкрепа се нуждае всяко
лице с увреждане;
Разграничаване на степента на увреждане и трудоспособността на
лицата;
Засилване на контрола върху ТЕЛК комисиите, както върху
административната им работа, така и върху медицинската експертиза и
решенията;
Обновяване на списъка с медицински изделия и увеличаване на бюджета,
така че да предоставяме модерни и качествени помощни средства;
Въвеждане на механизми за проследяване на постигането на заложените
цели в политиките за подпомагане, интегриране и подобряване на
качеството на живот;
Подпомагане на работодатели за наемане и преквалификация на хора с
увреждания;
Финансиране на специализирани предприятия и кооперации на хора с
увреждания.

Социална закрила и намаляване на неравенствата
в обществото
Гарантиране на социалната защита на уязвимите групи от населението,
осигуряване на равен достъп до качествени социални услуги;
Намаляване на бюрокрацията и необходимостта от хартиени бележки
при за получаване на социални помощи. Опростени процедури за достъп
до социална подкрепа и механизми за ежегодно актуализиране на
социалните помощи;
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Ефективно функционираща система за контрол на отпуснатите социални
помощи;
Приемане на изготвения от правителството на Промяната законопроект
за защита от домашното насилие и изграждане на предвидената в него
национална информационна система за случаите на домашно насилие;
Гарантиране на правата на всички деца и повишаване на качеството
на грижата за децата. Гарантиране на правото на детето да живее в
семейството си;
Намален брой случаи на изоставяне на деца в институции. Осигурена
семейна среда или близка до семейната среда на деца, лишени от
родителска грижа. Ефективна координация за превенция на изоставянето
на деца чрез разработен цялостен междуинституционален механизъм;
Продължаване на процеса по извеждане на деца от неработещи
институции за грижа и разкриването на нови услуги, с акцент грижа и
подкрепа в общността;
Гарантиране на функционирането на Националния център за безопасен
интернет и повишаване на осведомеността за злоупотребите с деца в
киберпространството.
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Качествено образование за всяко
дете и развитие на българската
наука
Качествено безплатно образование за всички български деца,
без необходимост от частни уроци;
Безплатни детски градини и безплатни учебници до 12 клас;
Училище с по-малко стрес и с индивидуален подход, развиващ
потенциала на всяко дете; без зазубряне, с фокус върху
развитието на критично мислене и личните таланти;
Редовно актуализиране на учителските заплати на ниво от 125%
спрямо средната работна заплата, по-ефективна подкрепа за
новите учители и програми за развитие на опитните учители;
Национална система от висши училища, подготвяща мислещи
граждани и специалисти на световно ниво;
Развитие на българската наука и българските учени чрез повисоки възнаграждения и подобряване на материалната база.
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Качествено, безплатно и интересно образование
за всички деца
Финансиране на строителството на нови детски градини и ясли във всички
общини с недостиг на места до пълно решаване на този проблем;
Междувременно – продължаване на компенсациите за родителите, чиито
деца не са приети;
Прозрачно усвояване на осигурените от правителството на Промяната над
400 млн. за строителство и ремонт на детски градини и училища по Плана
за възстановяване и устойчивост до 2026 г.;
Увеличаване на делегирания бюджет на училищата, детските градини и
яслите за осигуряване на пълноценна и вкусна храна, при строг контрол на
качеството ѝ;
Въвеждане на национална система за проследяване на ранното детско
развитие и за своевременна подкрепа от специалисти за всяко дете;
Подобряване на условията на труд на педагогическия и помощния
персонал в детските градини и яслите, постепенно намаляване на
съотношението възрастен-дете;
Прилагане на индивидуален подход към всяко дете и ученик за обучение
без зазубряне, за развитие на личните таланти и на ключовите умения за
анализ на информация, критично мислене, оформяне и представяне на
собствени идеи, конструктивно обсъждане, работа в екип, лидерство и др.;
Повишаване на привлекателността и престижа на учителската професия
чрез достойно заплащане, подобряване на условията на труд, повече
автономност и уважение към учителския принос към обществото;
Продължаване на политиката за редовно актуализиране на учителските
заплати на ниво от 125% спрямо средната работна заплата;
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Осъвременяване на учебните програми и методите на преподаване,
съчетано с промяна в методиката за оценяване на учебниците;
Подобряване на качеството на учебниците и учебните помагала чрез
премахване на излишния материал и развиване на разделите за
упражнения и затвърждаване на наученото;
Осигуряване на безплатни учебници до 12 клас включително. Стартиране
и обогатяване на образователен „облак” с безплатни електронни ресурси
(уроци, видеоматериали, тестове) за ученици, учители и родители;
Въвеждане на система за оценка на добавената стойност във всяко
училище и промяна в принципа на финансиране на училищата – от „парите
следват ученика“ към „парите следват качеството“;
Развитие на национална програма за безплатни занимания по интереси
(извънкласни дейности), включваща занимания в областта на науката
и технологиите (STEM), предприемачеството, колективните спортове и
изкуствата;
Развитие на „образцови професионални гимназии“ във всички региони –
с адекватна материална база (работилници, компютърни и симулационни
зали), квалифицирани учители и дуално обучение, съобразно
регионалните потребности от кадри;
Прилагане на национална програма за активно включване на специалисти
от бизнеса и на университетските преподаватели в училищното
образование;
Подобряване на механизма за привличане и задържане в училище на
децата от социални групи с нисък образователен и социален статус,
чрез включване на повече щатни образователни медиатори, социални
работници и други специалисти за по-ефективна работа с родителите;
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Засилване на практическите аспекти в университетската подготовка
на педагогическите кадри, включително чрез допълнителни стажове в
разнообразна образователна среда. Прилагане на по-ефективна система
за подкрепа на новопостъпилите учители в първите 3 години след
назначаването им;
Допълнителна квалификация на учителите за развиване и усвояване на
съвременни иновативни методи за преподаване и за обмен на успешните
практики. Създаване на система за оценка на ефекта от квалификациите,
включващ обратна връзка от обучаемите и проследяване на резултатите на
учениците.

Висше образование, подготвящо мислещи
граждани и специалисти на световно ниво
Повишаване на стипендиите за висше образование за студенти с високи
постижения и/или нисък социално-икономически статус за осигуряване на
достъп до качествено висше образование;
Увеличаване на размера на докторантските стипендии до 2 минимални
работни заплати при повишен контрол върху обучението на докторантите;
Национална финансова подкрепа на висшите училища, участващи в
европейските университетски мрежи, за да могат повече български
студенти да учат в престижни европейски университети без допълнителни
разходи;
Подкрепа на младежи от уязвими групи за достъп до висше образование,
включително в областта на медицината и педагогиката, както и за обучение
в защитени специалности и приоритетни професионални направления;
Стартиране на мащабна програма за саниране, ремонт и обзавеждане на
студентски общежития, и оформяне на студентски кампуси за подобряване
условията за живот на студентите;
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Усъвършенстване на системата за оценяване на обучението в
университетите чрез въвеждане на повече обективни индикатори.
Стартиране на електронна платформа за оценка, с цел пълна прозрачност
на резултатите от оценяването;
Усъвършенстване на механизмите за оценка и контрол на качеството на
висшето образование в рамките на академичната автономия;
Създаване на ясни критерии за профилиране на висшите училища като
изследователски, професионални или образователни. Дефиниране на
нова система за финансиране на висшите училища съгласно профилите
им, отчитайки и качеството на образованието в тях;
Подобряване на материалната база и на учебните програми в
координация с бизнеса за привличане на студентите в специалности с
доказан недостиг на кадри на пазара на труда;
Подкрепа с целеви инвестиции на държавните висши училища в
регионите и оптимизиране на специалностите и програмите им в
координация с бизнеса, в съответствие с необходимите кадри в съответния
регион;
Повишаване квалификацията на младите преподаватели чрез
образователни програми, включително за техните компютърни, езикови и
предприемачески умения.

Развитие на българската наука и подкрепа
за българските учени
Развитие на съвременна научна инфраструктура, допълнена с финансови
средства за провеждане на върхови научни изследвания и за решаване на
важни за обществото и икономиката научно-приложни проблеми;
Осигуряване на системи за адекватно заплащане и кариерно развитие
на учените в съответствие с постигнатите от тях резултати, отчитайки

- 15 -

спецификите на научните направления;
Национална подкрепа на висшите училища и научните организации за
включване в европейските консорциуми за научна инфраструктура и
международни научни мрежи, организации и инициативи;
Развитие на национална програма за включване на учените от висшите
училища и научните организации в училищното образование и в
извънкласните дейности на учениците, включително в областта на STEM
обучението, изкуствата и спорта;
Преодоляване на фрагментацията в научноизследователската система
и споделено използване на изградената научната инфраструктура,
използвайки ресурсите от европейски и национални програми;
Постепенно повишаване на броя на учените до характерни за ЕС нива и
балансиране на разпределението им по възраст, пол, научни области и
региони.
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Съвременно и достъпно здравеопазване
Поставяне на пациента в центъра на здравната система и
намаляване на доплащанията от пациентите;
Намаляване на предотвратимата смъртност чрез изграждане
на центрове за лечение на инсулт и спешна помощ по въздуха;
Редовна профилактика за ранна диагностика и по-рядко
достигане до болница;
Увеличаване на възнагражденията на медицинските
специалисти;
Справедлива система за финансиране на специализантите и
повече места за специализация;
Ремонт на съществуващите лечебни заведения с
допълнителните средства от спрените кражби в сектора.

- 17 -

Спешна помощ в рамките на “златния час”
във всяка точка на България
Изграждане на специализирани строук центрове за лечение на инсулт в
областни градове в страната и намаляване на общата смъртност от тези
заболявания;
Въвеждане на спешна медицинска помощ по въздух до края на 2022 г.
До средата на 2026 г. в експлоатация да бъдат въведени 6 броя медицински
хеликоптери;
Намаляване на времето за реакция, достигане до пациентите и транспорт
до лечебно заведение при спешни случаи в цялата страна;
Увеличаване на броя екипи на спешна помощ и осигуряване на достатъчно
изходни точки на линейките в големите градове. Създаване на навременна
комуникация между линейки и болници за бърз прием в лечебно
заведение;
Ремонт на центровете за спешна медицинска помощ и закупуване на нови
линейки.

Редовна профилактика за по-добро здраве
и по-рядко достигане до болница
Повече профилактични прегледи и увеличаване на броя на изследванията
за пациентите, финансирани от НЗОК;
Развитие на извънболничната помощ чрез въвеждане на редовни и
качествени програми за превенция и ранна диагностика, включително
скрининг и лечение на масови заболявания;
Провеждане на обучения за здравословен начин на живот и кампании за
промоция на здравето сред населението.

- 18 -

Справедливи възнаграждения и развитие за
медицинските специалисти
Продължаване на политиката на увеличение на заплатите на
медицинските специалисти за задържане на кадрите в системата;
Нормативно уреждане на съотношението между най-ниските
и най-високите възнаграждения в лечебните заведения от 1:20;
Започване на политика за осигуряване на достатъчен брой медицински
сестри в отделенията, които да работят при добри условия на труд, така че
всеки пациент да бъде обгрижван от достатъчен брой сестри и лекари;
Въвеждане на единна система за медицинската специализация за
млади кадри; осигуряване на финансиране на болничните заведения за
откриване на достатъчно специализантски места, включително за детското
здравеопазване;
Осигуряване на специалисти и равен достъп до здравни грижи в
различните региони в страната. Привличане на кадри в райони с недостиг
на медицински специалисти – лекари, дентални лекари, фармацевти,
специалисти по здравни грижи и други чрез финансови стимули;
Водеща роля на съсловните организации в продължаващото обучение за
повишаване на квалификацията на медицинските специалисти.

Качествено и модерно медицинско обслужване с
достъпни лекарства и приветливи болници
Намаляване на преките доплащания от пациентите за болнично лечение,
лекарства и медицински изделия;
Промяна на модела на клиничните пътеки с фокус върху резултата от
лечението на пациентите, включително въвеждане на еднодневни пътеки и
процедури в болничната и извънболнична помощ;
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Ремонт на съществуващите лечебни заведения с допълнителните средства
от спрените кражби в сектора;
Осигуряване на адекватен брой болнични легла и медицински кадри
спрямо нуждите на българското население и европейските стандарти;
Изграждане на Национална детска болница при прозрачно определяне на
визията за изграждането ѝ с помощта на гражданското общество;
Намаляване на детската смъртност и усложнения при бременност чрез
осигуряване на достъп до медицинско обслужване на неосигурени майки
и разширяване на обхвата на биохимичния скрининг за бременни до
минимум 90% от всички бременности;
Допълнително държавно финансиране за лечение на тежко болни
деца и деца с редки заболявания според най-добрата възможна грижа,
включително и в чужбина; улесняване и ускоряване на процедурите по
обезпечаване на лечението в чужбина;
Допълнително държавно финансиране за повече безплатни дентални
услуги и грижи за деца и непълнолетни;
Стимулиране на дентални лекари за придобиване на специалност и
осигуряване на финансиране за това;
Въвеждане на лесен и защитен достъп до електронно здравно досие за
всеки гражданин през 2023 г. Поетапна дигитализация на медицински
документи на хартиен носител към електронното досие и поддържане на
пълна информация за здравето на пациента в електронното му досие;
Контрол на ефикасността на предписаните лекарства с цел подходящо
лечение за пациентите и ефективно ползване на бюджетните средства;
Увеличено финансиране за достъп на пациенти с редки заболявания до
диетични храни за специални медицински цели;
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Обновяване и разширяване на списъка с помощни средства,
приспособления и медицински изделия за хора с увреждания.
Отпускане без формалности и посещение на институции;
Подобряване на достъпа до лекарствена терапия и намаляване на
разходите за лечение на пациентите чрез въвеждане на прогенерична
лекарствена политика;
Въвеждане на централизирано договаряне на закупуването на
медицинските изделия за постигане на по-ниски цени;
Подобряване на състоянието на лечебните заведения за психично здраве;
Намаляване на употребата на тютюневи изделия, алкохол и наркотични
вещества сред непълнолетните чрез масирани обучения и кампании в
училищата;
Ефективен контрол и прекратяване на порочни корупционни практики
при разходване на публични средства в здравеопазването;
Въвеждане на качествени и финансови показатели за управление на
лечебни заведения. Финансов контрол на лечебните заведения, ползващи
обществен ресурс;
Подсилване на правомощията на Изпълнителна агенция
„Медицински надзор“, за да следи ефективно за качеството на здравните
услуги;
Реформа на НЗОК: преразглеждане на структурата, процесите и
контролните механизми.
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Растяща икономика за по-високи
доходи
Честна конкуренция, защитени потребители и край на рекета
върху частния бизнес;
Генериране на местни иновации и растеж на български
стартиращи компании;
Намаляване на недостига на квалифицирана работна сила,
включително чрез финансиране на професионалното обучение
в сферите с най-голям недостиг и висок икономически
потенциал и чрез ускорен дигитален процес за допускане
до пазара на труда на работници от трети държави;
Опростени регулаторни и лицензионни режими за бизнеса.
Уведомителен режим, където е възможно и обслужване
„на едно гише”;
Подпомагане на модернизацията на българския бизнес чрез
финансова подкрепа за енергийна ефективност
и дигитализация.
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Честна конкуренция и защитени потребители
Избор на независими и компетентни членове на водещите регулатори
(КЗК, БНБ, КФН). На България е нужна конкурентна и предвидима бизнес
среда с нулева толерантност към злоупотребите. Извършване на истински
и независим контрол за забранени практики, картелни споразумения и
злоупотреби;
Нулева толерантност към корупцията и край на рекета върху бизнеса.
Работещи механизми за контрол върху действията на държавни служители
на позиции с висок корупционен риск чрез подобряване работата на
инспекторатите и чрез създаването на новата антикорупционна комисия с
разследващи функции;
По-малко държава в икономиката. Прозрачност на всички дружества
с държавно участие и преобразуването им в агенции или търговски
дружества, където това е необходимо. Внедряване на системи за борба с
корупцията в тези дружества;
Законови изменения за по-силна защита на интересите на потребителите;
Възвръщане на доверието в българския капиталов пазар – съблюдаване на
добрите корпоративни практики.

Повече иновации, инвестиции и стартиращи
компании за по-висок растеж
Изграждане на индустриални паркове и зони на база на реален пазарен
интерес от инвеститори и приоритизиране на база реална възвръщаемост
с фокус регионално развитие;
Цялостно преразглеждане на остарялата нормативна уредба за
насърчаване на инвестициите и адекватни стимули, основани на анализ на
данни и интерес. Подкрепа и обслужване на „една гише“ чрез подобряване
координацията между държавни компетентни органи, общини и други
институции, които участват в процеса;
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Подкрепа за експортно-ориентирани български компании да излязат на
външни пазари. Организиране и финансиране на национални участия
в международни изложения и панаири, търговски мисии и бизнес
делегации, конференции и бизнес форуми;
Капиталови пазари – стратегия за развитие и подобряване на
оперативното ниво и възвръщане на доверието на инвеститорите в
капиталовите пазари. Привличане на нови местни, чуждестранни и
институционални инвеститори;
Достъп до капитал през предоставяне на възможност пенсионните
фондове от втори и трети стълб да инвестират по-лесно в Алтернативни
инвестиционни фондове при наличието на механизми за защита на
вложителите в пенсионните фондове чрез ясни критерии за подбор на
управляващи дружества;
Приемане на Закон за насърчаване на научните изследвания и иновации,
който да преодолее разделението между наука и бизнес, включително
чрез създаването на модерен Национален иновационен фонд с
независима външна оценка;
Създаване на ефективна политика за технологичен трансфер и
внедряването на иновациите в бизнеса и пазара, в което България
изостава. Подкрепа за висшите училища и други научни организации за
насърчаване създаването на интелектуална собственост, стартиране на
Фонд „Технологичен трансфер“, Иновационен борд и пре-акселераторски
програми;
Създаване на съвместни програми за сътрудничество между българските
университети и научни организации да работят заедно с българските
фирми с цел повишаване на добавената стойност на българските
продукти и генерирането на нови технологии и продукти. Подкрепа за
предприемачески програми във висшите училища в сътрудничество с
бизнеса;
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Подобряване на средата за млади и стартиращи компании чрез развитие
на българската борса, създаване на режим на личен банкрут, въвеждането
на нови видове компании в Търговския закон, гъвкавост на правилата за
работа от разстояние и рамка за ускорено ликвидиране на бизнес;
Актуализиране и прецизиране на разпоредбите относно издаване на
стартъп виза и оптимизиране на процеса за издаване на „Синя карта” за
целите на висококвалифицирана трудова заетост;
Подкрепа за стартиращи компании в областта на иновациите и
технологиите, както и създаване на възможност за успешна интеграция
в Европейския иновационен съвет и ползване на допълнително рисково
финансиране.

Подпомагане на модернизацията и енергийната
ефективност на българския бизнес
Подкрепа за енергийна и ресурсна ефективност, преход към кръгова
икономика и намаляване на отпадъците чрез предоставяне на различни
видове финансиране. Ще подготвим българския бизнес за изискванията на
европейския пазар и за предизвикателствата на следващите десетилетия;
Целенасочена подкрепа за активна дигитализация на бизнеса чрез
финансов ресурс, повишаване на дигиталните умения на работниците
и достъп до информация как стандартните бизнес процеси се
дигитализират;
Подобряване на условията за разгръщане на потенциала за развитие на
водородните технологии;
Популяризиране и отваряне на публични данни като ресурс за бизнеса.
Развитие на секторни пространства от данни, полезни за научни
разработки, бизнес и изработване на политики;
Българска банка за развитие, която да подкрепя ефективно микро,
малкия и среден бизнес чрез въвеждане на съвременни стандарти за
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управление на риска, своевременно развитие на търговското банкиране и
дигитализиране на операциите.

Съвременен и конкурентен туризъм
Подобрена достъпност чрез инвестиции в транспортни коридори
и въздушна свързаност. Активно участие на България в развитие на
европейското законодателство за въвеждането на електронни визи;
Развитие на модерна и иновативна визия за българския туристически
продукт и разработване и рекламиране на туристически пакети
предлагащи целогодишно микс от изживявания свързани с морски,
планински, приключенски, културен, кулинарен, винен, селски,
медицински и спа туризъм;
Създаване на национален план за развитие и подпомагане на кадрите в
туризма;
Развитие на туристическото предлагане в духа на устойчивия и
природощадящ туризъм и защита на българските културни и природни
ценности от прекомерен туристически натиск.
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Сигурна и достъпна енергия за
домакинствата и бизнеса
Пряка финансова подкрепа за гражданите и бизнеса за
овладяване на ценовия шок на пазара на електроенергията и на
природния газ;
Намаляване на разходите за енергия чрез подкрепа за
собствено производство на енергия, чрез програми за
саниране на жилища и за финансиране на закупуването на
енергоспестяващо оборудване за бизнеса;
Постигане на енергийна сигурност и независимост, основани
на собствено производство на енергия и сигурни преки
доставки от различни производители;
Запазване на енергийния комплекс Марица-Изток и заетостта
и доходите на хората в другите въглищни региони за възможно
най-дълъг период;
Умно използване на природните ресурси на България и на найдобрите нови технологии в сферата на енергетиката
(напр. термопомпи, геотермална енергия и др.).
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Грижа за битовите и небитовите потребители
на електроенергия и природен газ
Продължаване на програмите за енергийните компенсации за бизнеса
и за ниска цена на електроенергията за потребителите. Стартиране на
програма за компенсация на високите цени на природния газ;
Приемане за първи път на дефиниция за „енергийна бедност”, която да
позволи адекватна и насочена подкрепа за тези, които се нуждаят от нея;
Въвеждане на две тарифи за цената на тока и парното. Първата тарифа
следва да покрива базово потребление на по-ниска цена;
Широка национална програма за подпомагане на енергийноефективно
обновяване на жилищни и нежилищни сгради и въвеждане на олекотени
административни процедури за кандидатстване и изпълнение като
обслужване на едно гише;
Намаляване на разходите на домакинствата чрез подкрепа за термопомпи
и инсталации за енергия по покривите, включително чрез разработване на
различни иновативни методи за финансиране;
Улесняване на тромавите процедури за инсталации за собствено ползване
за бизнеса и подкрепа за въвеждането на енергийноефективни решения;
Подкрепа за общините чрез енергийноефективни системи за улично
осветление чрез подписване на договори за обновяване на обществени
осветителни системи.

Осигуряване на енергийна сигурност и
предвидимост
Въвеждане в търговска експлоатация на междусистемната газова връзка
Гърция-България с цел дългосрочно получаване на азерски газ на ниски
цени;
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Поддържане на интензивно международното сътрудничество с всички
потенциални доставчици за осигуряване на енергийни доставки и
намаляване на цените на енергийните ресурси;
Продължаване на политиката за запазване на енергийния комплекс
Марица-Изток и заетостта и доходите на хората в другите въглищни
региони, включително чрез допълнително европейско финансиране и
подкрепа за инвестиции, рекултивация и модернизация на съоръженията;
Приемане на законодателни промени и борсови правила за
осигуряване на дългосрочни договори за електроенергия на поне 80% от
потреблението в страната;
Завършване на свързването на пазара на електроенергия за „ден напред“
и в рамките на деня с Румъния и Гърция;
Изграждане на национална инфраструктура за съхранение на
електроенергия, за да се гарантира сигурността и стабилността на
българската електроенергийна система и която позволява енергията да се
генерира тогава, когато е най-евтино;
Запълване на съществуващия капацитет на газохранилището в Чирен.
Провеждане на прозрачна процедура и изпълнение на проекта за
удвояване капацитета на газохранилището в срок до декември 2024г.;
Прозрачност в управлението на енергийния сектор и публичните
дружества с цел намаляване на разходите в сектора.

Развитие на собствените енергийни ресурси
на България
Улесняване на присъединяването и на масовото използване на ВЕИ
с цел намаляване зависимостта от вносни ресурси. Финансиране на
съоръжения за съхранение на енергия към тях, които ще балансират
енергопотреблението, когато няма вятър и слънце; използване на
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европейско финансиране за тези проекти;
Създаване на условия за инвестиции и развитие на геотермалния
потенциал на България с цел изграждане на чисти базови мощности на
базата на собствени природни ресурси;
Ускоряване на процесите, свързани с изграждане на нови ядрени
мощности, чрез които България да засили ролята си на износител на
електроенергия;
Осигуряване на алтернативни доставчици на ядрено гориво с цел
гарантиране на националната сигурност на страната;
Бърза рехабилитация на авариралите мощности на ПАВЕЦ „Чаира“ и
приоритетно изграждане на проект „Яденица“;
Промяна и допълване на законодателството с цел развитие на
ветроенергийни проекти в акваторията на Черно море
(офшорни ветропаркове) и на рамката за управление на батерии;
Проучване и оценка на хидроенергийния потенциал на територията
на България.
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Устойчиво земеделие за качествена
българска храна
Конкурентно земеделие, което произвежда здравословна,
достъпна и вкусна българска храна и засилване на износа;
Спиране на вноса на чуждестранни плодове и зеленчуци,
които не отговарят на изискванията за качество и безопасност
на храните;
Силни организации на земеделците и законодателство,
което ги подкрепя;
Подем на селските райони с младо население и модерно
земеделие;
Елиминиране на корупцията и схемите в земеделието – парите
да достигат до трудещите се земеделци;
Опазване на българската гора, съчетано с икономическите ползи
от добива на дървесина.
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Развитие на земеделието като двигател
за икономическия растеж на България
Повишаване на износа на българските земеделски и преработени
продукти, подкрепени от система за вътрешно изкупуване чрез
събирателни пазари с комбиниран център между митнически и
фитосанитарен контрол;
Подкрепа на микро, малки и средни земеделски стопанства чрез намалени
административни изисквания и финансиране на застрахователните
премии, включително за поливно земеделие, основна животновъдна
инфраструктура, модернизация и фуражно стопанство, оранжерии,
геотермални клъстери и екологично производство;
Осигуряване на европейско финансиране в размер на 440 млн. лв. за
насърчаване на технологичния и екологичен преход в земеделието;
Рехабилитация и стимули за изграждане на нова напоителна
инфраструктура. Насърчаване на водоспестяващите технологии;
Премахване на административното бреме за ползване на повърхностни и
подпочвени води;
Увеличаване на биологичното производство и реализация на биопродукти.
Утвърждаване на България като разпознаваема европейска сила в сектора.
Приоритизиране на пчеларството;
Поддържане, опазване и увеличаване на горските ресурси в страната.
Елиминиране на спекулативния добив и потребление. Улеснен достъп до
дърва за огрев;
Узаконяване на водещата роля на браншовите организации в земеделието
при изпълнението на националните политики;
Ефективно управление на рискове и кризи в аграрния сектор в полза на
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обществото и земеделците. Адекватно функциониране на гаранционните
фондове, Агенцията за борба с градушките, Изпълнителната агенция по
горите, БАБХ и звената, свързани с безопасност, сигурност и устойчивост;
Електронна система за инвентаризация и отчитане на посевите с подкрепа
от аграрните университети и Селскостопанска академия, с цел оптимално
предлагане и запазване плодородието на почвите.

Нулева толерантност към корупцията
и картелите в земеделието и храните
Възстановяване на доверието в държавните структури и прекратяване на
административния произвол;
Ефективен официален контрол върху цялата агрохранителна верига, като
елемент на националната сигурност. Контрол на фуражите. Стриктно
наблюдение на използването на ПРЗ и управлението на отпадъците;
Поддържане на висок здравословен статус на животните и хуманно
отношение към тях;
Увеличаване на физическите проверки и строг контрол върху тавана за
максимална субсидия на земеделец с фокус върху свързаните лица;
Увеличение на заплатите в агенции и структури с критични функции и
обект на системно неглижиране;
Спиране на схемите с държавния и общинския поземлен фонд, довели до
обезземляване на реални стопани и доминиране на подставени лица;
Защита на малките и средни стопанства и 100% наблюдение на площите;
Разкриване на всички корупционни схеми и предаване на замесените
деятели на европрокуратурата.
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Наука и образование в подкрепа на земеделския
сектор
Създаване на програми за фермери и животновъди за начално и
надграждащо обучение, включително относно достъп до пазари,
административно управление и технологии за ефективност и качество;
Инвестиции в материална база и насърчаване на профилираното средно
специално образование в земеделските региони;
Въвеждане на съвременни програми в специализираните университети и
институти. Подобряване на материалната база;
Развитие на съвременна, иновативна и приложна наука в земеделието;
Възстановяване на ролята на научните звена за постигане на устойчивост и
растеж на аграрния отрасъл;
Финансиране на автоматизация и роботизация в работните процеси в
земеделските стопанства. Разработване на адекватна законова рамка за
приложение на автономни машини и дронове.

Регионални политики свързани със земеделската
дейност
Запазване и изграждане на средна класа земеделски производители,
животновъди и преработватели чрез осигуряването на устойчиви и
справедливи доходи. Създаване на възможности за работа и подобряване
на условията за бизнес развитие в селските региони;
Укрепване на ролята на микро и малките стопани и преработватели,
включително чрез осигуряване на достъп до местни пазари. Насърчаване
на дейностите с висока степен на използване на човешки труд – плодове,
зеленчуци, пчеларство и др.;
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Национална кампания за консумиране на български плодове, зеленчуци,
месо, мляко и други храни и преработени продукти;
Изграждане на качествена основна и спомагателна инфраструктура в
земеделските и селските региони;
Стимулиране на преместването на съпътстващите индустрии в близост до
стопанствата и фермите;
Осъвременяване на поземлените отношения в собствеността и ползването
на земеделските земи;
Развитие на планинските и полупланинските райони.
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Развити региони и условия за по-добър
живот във всяко кътче на България
Инвестиции и растеж във всички региони на България –
създаване на работни места и успешните компании, повишаване
качество на образователни и здравни институции, устойчиво
развитие на местните културни центрове, адекватна социална
политика;
Нов живот за Северозапада, за да се спре обезлюдяването, чрез
разработване и реализиране на интегриран план за регионално
развитие;
Довършване на стратегически пътни проекти: тунела през
Петрохан и Шипка; автомагистрала „Хемус“ и автомагистрала
„Черно море“, отсечката „Видин-Ботевград“;
Прекратяване на практиката за даване на пари само на
“любимите кметове” чрез разпределяне на държавния ресурс
за общински проекти въз основа на правилата, приети от н
кабинета “Петков”, така че средствата да достигнат до
най-много хора и там, където са най-необходими;
Достъпна градска среда за всеки гражданин в големите и малки
населени места – условия за лесно придвижване на майки с
деца, възрастни хора и хора с увреждания.
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„
Повече няма да има „наши” и „ваши” общини.
Чрез прозрачност при раздаването на
средствата, равнопоставеност и работа
заедно, ще постигнем растеж във всяко
кътче на България.
- Кирил Петков
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Градовете и селата на България като място
за пълноценен живот
Устойчиво развитие на ВиК отрасъла за опазване здравето на населението,
намаляване на значителните загуби на вода чрез спешни ремонтни
дейности, спиране на кражбите в сектора и кадрови промени в
държавните структури;
Ремонт и модернизиране на болниците из страната; осигуряване на
спешна помощ в рамките на „златния час” от всяка точка на България чрез
закупуване на медицински хеликоптери;
Финансиране за закупуване на превозни средства за интегриран градски
транспорт в общините на базата на планове за устойчива мобилност;
Нов живот за Северозапада, за да се спре обезлюдяването чрез
разработване и реализиране на интегриран план за регионално развитие
заедно с най-добрите международни организации, с фокус върху
транспорт, социални услуги и финансиране;
Осигуряване на поне 50% от финансирането по европейските програми до
2027 г. към трите северни региона на страната; създаване на законови и
административни стимули за повече частни инвестиции и работни места в
тези региони, включително чрез подкрепа за индустриални паркове;
Използване на европейски средства за изграждане на бърз и надежден
достъп до интернет дори в слабонаселените, отдалечените и селските
райони;
Обновяване на Български пощи в малките населени места за предоставяне
на административни и електронни услуги за гражданите и бизнеса.

- 38 -

Регионална свързаност и развита инфраструктура
Въвеждане на немските изисквания за пътно строителство, включително
стандартите за текущ ремонт и поддръжка. Разработване на типова
документация за обществени поръчки в областта на пътното строителство
и текущ ремонт с цел ограничаване на непрозрачните практики и
субективизъм;
Организиране на прозрачни обществени поръчки за изграждане на
свързваща инфраструктура, пряк достъп на малкия и среден строителен
бизнес до държавни проекти; строителство на безопасни пътища с дълъг
срок на гаранция за поддръжка;
Довършване на стратегически пътни проекти: 1) възлагане проектирането
на тунела през Петрохан и тунела при Шипка; 2) довършване на
проектирането на автомагистрала „Хемус“; 3) проектиране на
продължението на автомагистрала „Черно море“ от турската до румънската
граница; 4) продължаване на строителството на магистрала „Европа“ и
„Видин-Ботевград“;
Законодателни решения за уреждане на статута на съществуващите
незаконни възлагания по договори за поддръжка на републиканската
пътна мрежи и на незаконно инхаус възлагане, така че в полза
на гражданите да действат дългосрочни гаранции за качество на
строителството;
Намиране на най-доброто решение без загуба на европейски средства за
участъка на магистрала „Струма“ през Кресненското дефиле;
Активно сътрудничество с Румъния за изграждането на 5 моста над река
Дунав и подобряване на водоплаването по реката;
Повишаване на качеството, удобството и честотата на ЖП транспорта чрез
закупуване на над 60 нови влака с висока максимална скорост до 2026
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г., които да се използват както за дълги пътувания, така и за крайградски
обществен транспорт. Ремонт и дигитализация на максимално голяма част
от релсите в страната;
Подобряване на безопасността на движение и намаление на броя на
жертвите по пътищата чрез по-качествена настилка, по-добра маркировка,
намаляване на опасните участъци и по-строг контрол за спазването на
правилата на пътя.

Ефективно местно самоуправление
Прекратяване на практиката за даване на пари само на “любимите
кметове” чрез разпределяне на държавния ресурс за общински проекти
съгласно правилата, приети от кабинета „Петков”, така че средствата да
достигнат до най-много хора и там, където са най-необходими;
Подобрена правна, финансова и стратегическа рамка за фискална
децентрализация – използване на добри практики, стандартизирани
договори и споделени услуги с цел повишаване качеството на услугите за
гражданите; развиване на капацитета на местните власти за прилагане на
съответните критерии за добро финансово управление и измерване на
изпълнението;
Разглеждане на механизми за увеличаване нивото на собствените приходи
на общините, както и за повишаване на финансова независимост на
отделните населени места в рамките на една община.
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Справедливи и стабилни държавни
финанси
Балансирана фискална политика, която да запази финансовата
стабилност и да гарантира подкрепа за всички държавни,
социални и капиталови нужди на България;
Ефективно използване на парите на данъкоплатците без
повишаване на данъците;
Засилен контрол, за да може най-добрите, а не най-добре
свързаните да печелят обществените поръчки;
Ускорено, прозрачно и ефективно управление на средствата от
ЕС, така че да допринесат за реално приближаване на стандарта
на живота до средния за ЕС.

„
България не е бедна държава,
но е безобразно крадена.
- Асен Василев
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Балансирана фискална политика без увеличение
на данъци
Продължаваме балансирана фискална политика, насочена към запазване
на финансовата стабилност и гарантиране на дългосрочната устойчивост
на публичните финанси при предоставяне на услуги и пряка подкрепа за
социални групи и за бизнеса;
Запазване без увеличение на настоящите данъчни ставки, включително
плоския данък;
Намаляване на административната тежест чрез по-нататъшно увеличение
на прага за задължителна регистрация по ЗДДС и данъчни облекчения за
семейства с деца. Разширяване на обхвата на патентния данък за микро и
малки предприятия;
Запазване на финансовата стабилност, ниските нива на публичен дълг и
стабилен фискален резерв.

Повече контрол върху обществените поръчки
и държавните разходи
Обществените поръчки на базата на най-добрата оферта, а не на връзки.
Прозрачност и проследимост, включително онлайн в машинночетим вид,
на критериите, обявяването, изпълнението и отчитането на резултатите от
обществените поръчки пред гражданите;
Намаляване на поръчките с един кандидат или без директно обявяване
и ограничаване на „инхаус” и „инженеринг” до минимума спрямо
европейското законодателство;
Преглед на концесионните такси и анализ на условията и нарушенията
по концесионните договори при стриктно спазване на българското и
европейското законодателство;
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Актуализация на националната оценка на риска от изпирането на пари и
финансирането на тероризма за спиране на „мръсните” пари.

Ефективно използване на националните
и европейски инвестиции
Въвеждане на капиталово бюджетиране и приемане на многогодишна
капиталова програма на база на анализ разходи-ползи. Гарантирано
финансиране за необходимите инвестиции във физически и човешки
капитал при наличието на готови и защитени проекти, а не на базата на
проценти от БВП;
Осигурени равни условия за общините при кандидатстване и одобряване
на финансиране. Въведен единен подход и унифициране на изискванията
за разработване, оценка и управление на инвестиционните проекти;
Продължаване на ускореното изпълнение на целите и етапите по Плана
за възстановяване и устойчивост. Гарантиране на прозрачни процедури
и приемане на необходимите законодателни мерки за редовното
получаване на средства;
Ускорено стартиране на програмите от периода 2021-2027 след тяхното
успешно предаване и одобрение с цел наваксване на натрупаното
закъснение и ускоряването на растежа българската икономика. Насочване
на средствата там, където са най-нужни, като поне 50% да бъдат насочени
към Северна България (при 20% до момента);
Гарантиране на прозрачност, контрол и конкурентен принцип за
предоставяне на европейско финансиране. Облекчаване на процеса по
кандидатстване за бенефициенти, включително чрез интеграция на повече
държавни регистри;
Финализиране на програмирането на Фонда за справедлив преход и
неговото одобрение, за да запазим Стара Загора като енергийното сърце
на България.
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Успешно и скорошно присъединяване
към еврозоната
Продължаваме процеса на присъединяване към еврозоната;
Искане на нов Доклад за конвергенцията от ЕЦБ. Промяна в Закона
за БНБ за привеждане в съответствие с изискванията. Изпълнение на
последващите ангажименти от влизането във Валутния механизъм ERMII;
Повишаване на капацитета за ефективната борба срещу изпирането на
пари.
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Следващи стъпки в борбата
с корупцията
Прилагане на принципите за „нулева толерантност към
корупцията” и „никой не е над закона”;
Промяна на Антикорупционна комисия, така че да преследва
корумпираните и да търси отговорност от политически личности,
участвали в корупционни практики;
Приемане на законопроект, уреждащ механизъм за разследване
на главния прокурор за извършени престъпления и
отстраняването му от длъжност;
Възстановяване на справедливостта за българските граждани
и бизнес, защита на частната собственост, основните права
и свободи, честта и достойнството на хората, ефективно
разследване на кражбите и злоупотребите с държавни и
европейски средства;
Укрепване независимостта на редовия съдия, прозрачност и

„

връщане доверието на гражданите в съдебната ни система.

Ще работим, за да изчистим петното
на корупцията, полепнало по името
на България.
- Кирил Петков
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Решителна борба с корупционните модели
на прехода
Избор на компетентни членове на водещите регулаторни органи
(КЗК, БНБ, КФН), които да започнат да вземат независими решения и
да осигурят конкурентна и предвидима бизнес среда и премахване на
злоупотребите с цените на горивата и основните стоки;
Довършване на закриването на институциите, създадени да работят
срещу хората - разделяне на КПКОНПИ на две независими комисии, които
функционират справедливо и прозрачно;
Търсене на отговорност от политически личности, участвали в
корупционни практики, чрез новата антикорупционна комисия с
разследващи функции и чрез специално обучени нови кадри, които не са
били част от системата;
Въвеждане на автоматизирана електронна обработка на декларациите на
политиците за конфликт на интереси и имущество;
Периодична отчетност на новата антикорупционна комисия пред
Народното събрание;
Ясни и публично достъпни правила в производствата за отнемане на
противоправно придобито имущество и възможност за контрол от съд,
както на обезпечителните мерки, така и на същинското производство по
отнемане;
Засилен контрол върху дейността на отделните министерства – отчитане
на инспекторатите към всички министерства пред Антикорупционната
комисия, а не пред контролиращия ги министър; участие на
Антикорупционната комисия в номинирането и оценка на дейността на
инспекторатите.
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Утвърждаване независимост на съдебната власт и
отчетност пред обществото.
Механизъм за разследване на главния прокурор
и отстраняване от длъжност.
Приемане на изготвения от кабинета „Петков” законопроект, с който се
предлага механизъм за независимо разследване на главния прокурор
и заместниците му за извършени престъпления и отстраняването им от
длъжност;
Въвеждане на съдебен контрол върху безконтролните откази на
прокуратурата да образува досъдебно производство за корупционни и
тежки престъпления;
Осигуряване на надеждни системи за случайно разпределение на делата
и затваряне на съществуващи „законови вратички” за избор на съдебен
състав;
Законодателни промени за гарантиране на ефективността на
наказателното производство;
Намаляване на ролята на главния прокурор по отношение на бюджета
на прокуратурата чрез даване на законова възможност на отделните
структури на прокуратурата да разполагат със самостоятелен бюджет;
Ограничаване на произволното и практически безсрочното
командироване на съдии, прокурори и следователи, което се използва
за поставяне на ключови позиции на удобни лица и за пренасочване на
неудобните;
Приемане на законодателството, изготвено от кабинета „Петков”, за
сигурно подаване на сигнали за закононарушения, нередности и
корупция на работното място в публични и частни организации съгласно
директивите на ЕС.
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По-бързо и ефективно правосъдие, навременна
справедливост за гражданите
Създаване на условия за ефективно електронно правосъдие
(законодателни промени; привеждане на системите за е-правосъдието
(ЕИСС и ЕПЕП) в съответствие с предложенията и нуждите на съдиите,
адвокатурата и другите участници в процеса);
Равномерно разпределение на работата на магистратите с цел
оптимизация на времето за разлеждане на висящи спорове;
Подобрена защита срещу действия, бездействия и постановени актове на
държавни органи;
Разширен достъп до правосъдие чрез преразглеждане на съдебните
такси и намаляване на 4%-ната такса върху стойността на иска по някои
граждански дела;
Повишаване на държавния контрол върху дейността на частните съдебни
изпълнители при събиране на просрочени задължения;
Изграждане на нов затвор на територията на град Банкя по европейски
стандарти.

Конституционни промени с цел дълбока промяна
на неработещата съдебна система
Смяна на структурата и начина на излъчване на членовете на Висшия
съдебен съвет, за да се гарантира по-добро самоуправление от независими
кадри (в съответствие с изискванията на Венецианската комисия);
Ограничаване на всевластието на главния прокурор – премахване на
концентрацията на надзора за законност от ръцете на главния прокурор,
алтернативно премахване на фигурата на главния прокурор.
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Защитено и сигурно общество
Връщане на гражданското доверие в службите за сигурност,
които реално да защитават обществото, държавата,
инфраструктурата, територията и българските национални
интереси;
Засилено присъствие на полицейски служители в населените
места чрез оптимизиране на регионалната структура на МВР;
Повишаване на пътната безопасност чрез засилен контрол върху
движението по пътищата;
Подобряване на подбора, обучението, развитието и
управлението на кадрите на МВР, които да се грижат
компетентно и почтено за сигурността на обществото;
Качествено подобряване на услугите, предоставяни от службите
за сигурност, чрез дигитализация и намаляване на процедурите
и опашките;
Трайно намаляване на нивата на корупция, организирана и
битова престъпност.
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Служби за сигурност, които работят за хората
Засилено присъствие на полицейски служители в населените места,
включително в малките градове и села, чрез оптимизиране на
регионалната структура на МВР в съответствие с данните от новото
преброяване на населението и нивата на битова престъпност;
Създаване на Държавна агенция за спешна реакция, която да обединява
и координира услугите на тел. 112, спешната медицинска помощ (по земя
и въздух), пожарна, защита на населението, така че да гарантира наистина
бърза помощ от службите за спешно реагиране;
Приоритетно повишаване на пътната безопасност чрез засилен контрол
върху поведението на агресивните и опасни водачи; внедряване на
електронни фишове за по-голям набор от пътни нарушения; обучение
за умения за безопасно движение по пътищата през целия живот;
прилагане на европейски стандарти за пътната инфраструктура и нулева
толерантност към некачествената поддръжка на пътища; програми за
обновяване на техниката за поддръжка;
Внедряване на европейската система „Вход/Изход” на граничните
контролно-пропускателни пунктове за засилен контрол на преминаването
на граждани на трети страни и на мигранти през българските граници;
Въвеждане на ново техническо оборудване за гранично наблюдение и
гранични проверки, включително безпилотни летателни средства;
Поставяне на конкретни задачи и цели за изпълнение на специалните
служби за защита на националните интереси на България и контрол за
постигането им.

Създаване на високопрофесионални служители
за сигурност
Реална промяна в процеса на подбор, обучение и развитие на кадрите
на МВР. Промяна в начина на тяхното управление от служителите на
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ръководни длъжности с цел прозрачност и достъпност до системата;
Оценка на качествата и съвместимостта на ръководния и средния
ръководен състав и внедряване на тестове за лоялност;
Открити правила за подбора, назначаването, оценяването и кариерното
развитие на служителите в ДАНС и разузнаването. Стимулиране на
професионализма;
Създаване и прилагане на механизми за постоянна проверка на
лоялността на служителите на специалните служби на всяка степен от
йерархията.

По-достъпни, по-бързи и по-качествени услуги
за сигурност
Качествено подобряване на услугите, предоставяни от всички служби под
шапката на МВР – полиция, пожарна, гражданска защита, включително
административното обслужване;
Поетапно дигитализиране на административните услуги и предоставяне
на възможност за обслужване на гражданите извън системата на МВР –
например в пощенските станции.

Успешна борба срещу престъпността от всякакво
естество
Целенасочени действия срещу организираната престъпност, създаваща
висока степен на опасност за живота и здравето на населението, както и
причиняваща финансови загуби на държавния бюджет;
Намалени случаи на трафик на хора и наркотици чрез противодействие на
трансграничната организирана престъпност;
Ефективно противодействие на изпирането на пари по икономически
сектори;
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Подобряване работата и разширяване на капацитета на звеното за
управление и координиране на системата за киберсигурност;
Изграждане на система за превенция от евентуални хакерски атаки и
предотвратяване на нанасянето на щети върху физически и юридически
лица, държавни и частни институции;
Промяна на Антикорупционната комисия, така че да преследва
корумпираните с реални действия по разследване на постъпващите
сигнали и наказателно преследване на лицата, за които са събрани
доказателства за участие в корупционни практики;
Създаване и активно използване на възможности за взаимодействие
между правоохранителните органи и органите на европейската
прокуратура, независими от националната прокуратура.
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Ефективно и прозрачно управление
Държавата да работи за гражданите, а не обратното.
Гражданите да не са куриери на държавата;
Опростени регулаторни и лицензионни режими за бизнеса.
Уведомителен режим, където е възможно;
Прозрачност, проследимост и контрол в действията на
държавата и администрацията;
Оптимизации в структурата, функциите и планирането на
работата на администрациите;
Реално електронно управление, което да гарантира удобство за
гражданите, сигурност на данните и оптимизация на процесите.
Модерни и бързи административни процеси и услуги;
Гражданските организации и активните граждани като естествен
и желан партньор на публичните институции на национално и
местно ниво.
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По-малко бюрокрация за бизнеса и гражданите
Значително по-бързи и лесни услуги за всеки гражданин, с приоритет
върху най-важните задачи: имоти, автомобили, лични документи, брак,
раждане, чрез модернизиране на законовата уредба и дигитализация;
Опростени регулаторни и лицензионни режими – насочване на
административен капацитет специално към опростяване и улесняване на
бизнеса. Уведомителен режим, където е възможно;
По-ниски такси за предоставяне на услуги след оптимизация и
дигитализация. Прекратяване на искането на една и съща информация
при всяка услуга.

Оптимизирана и модерна държавна администрация
Премахване на дублиращи функции и създаване на центрове за
споделени услуги за информационни технологии, финанси, човешки
ресурси, управление на собствеността и за обществени поръчки за
администрацията;
Въвеждане на централизиран подбор на държавни служители чрез
стандартизирани тестове по модела на Европейската комисия и
въвеждане на единна система от длъжностни характеристики с погъвкави възможности за работа в администрацията с цел привличане на
квалифицирани кадри;
Осигуряване на прозрачност и ефективност на държавните предприятия
чрез привеждането им в съответствие с международните стандарти.
Внедряване на механизми за намаляване на корупционния риск;
Значително подобрение на планирането и изпълнението в
администрацията. Засилена координация, прозрачност и проследимост
на постигнатото по стратегическите цели, опростяване на стратегическите
документи и автоматизирано обвързване с данни;
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Реално осъществяване на регистровата реформа. Обединяване на
ключовите регистри под общо управление, което ще осигури възможности
з а бързо и масово дигитализиране на всички регистри в администрацията,
с цел лесен обмен на информация.

Функциониращо електронно управление
Осигуряване на сигурна и удобна електронна идентификация за всички
граждани, която да позволи много по-широко ползване на електронни
услуги;
Обща институционална политика за съхранение и употреба на данни,
която се опира на принципа на „еднократно събиране” и на автоматизиран
обмен между институции, предоставя отворени данни по подразбиране,
и позволява политики, базирани на данни. Повишаване на капацитета на
администрациите за създаване, агрегиране, споделяне и анализ на данни;
Повишаване на нивото на информационната сигурност и на киберзащита,
включително по отношение на службите за сигурност. Повишаване
капацитета на Националния екип за реагиране при инциденти;
Засилен контрол при разработването и последващ контрол при
софтуерните проекти за държавата. Прозрачност и публичност на
проектния контрол и на информационните ресурси в държавата;
Активни и бързи проверки по сигнали за нарушаване на изискванията
на Закона за електронното управление, включително изискване на
удостоверения за информация в регистрите (раждане, инвалидност,
образование и др.).
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Активно взаимодействие с гражданското общество
Подобряване на диалога и механизмите за сътрудничество с граждански
организации чрез задължителни стандарти при провеждане на
обществени консултации, проактивно партньорство, по-добро
функциониране на обществените съвети и укрепване капацитета на Съвета
за развитието на гражданското общество и на стратегически партньорства
по сектори;
Намаляване на административните тежести за гражданските организации
и опростяване на законодателството в сферата;
Осигуряване на адекватни механизми за публично финансиране за
граждански организации и инициативи, повишаване на средствата за
развитие на гражданското общество и облекчаване на изисквания при
финансиране по публични фондове и програми;
Подобряване средата за доброволчество в България, включително чрез
приемане на закон за доброволчеството;
Насърчаване на дарителството за граждански организации и инициативи;
Качествено гражданско образование за деца и младежи.
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Опазване на българската култура
и свободни и отговорни медии
Опазване, популяризиране и улесняване на достъпа до
българско културно наследство за всички и навсякъде;
Достойно заплащане за всички участници в културната
индустрия в България и привличане на повече талантливи
млади хора в сферата;
Изискване за пълна прозрачност на финансиране на медии с
публични средства и за информация и отговорност за главните
редактори в печатни медии;
Прозрачност и отчетност във всички дейности в областта на
културата, финансирани от държавата, включително дейността
на Национален фонд „Култура”.
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Достъп до култура за различни публики навсякъде
в България
Възраждане на читалищата и библиотеките като уникални средища за
културни, образователни и други мероприятия. Специални програми за
развиване на капацитета на читалищата;
Улесняване достъпа до култура и извън големите населени места, чрез
подкрепа за разпространение на качествени културни продукти в цялата
страна, подкрепа за фестивали с местно и национално значение, и
създаване и поддържане на интерактивен културен календар с фестивали
и събития;
Подкрепа и финансиране за развитие и представяне на културни продукти
пред широката публика, както и за проекти на общинско ниво, създаващи
и популяризиращи местната култура. Подкрепа на програми и инициативи
за финансово достъпни билети и културни продукти за ученици, студенти,
пенсионери;
Развитие у децата на творчески потенциал и потребност от култура.
Засилване и популяризиране на четенето на книги сред цялото население,
с фокус върху децата и младежите за развитие на функционалната
грамотност и критическото мислене.

Реални действия за запазване на културното
наследство
Опазване на недвижимото културно наследство в цялата страна и край
на незаконни събаряния на сгради. Обезпечаване на дейността на
Националния институт за недвижимо културно наследство и на Главния
инспекторат за опазване на културното наследство с необходимия
капацитет за изучаване и даване на режими на ценностите. Създаване на
дигитална карта на недвижимите паметници;
Подкрепа за опазване и популяризиране на нематериалното културно
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наследство и българския фолклор;
Дигитализация на колекции на музеи, библиотеки и архиви, включително
БНТ, БНР и Българска национална филмотека. Създаване на електронни
платформи, където те да бъдат обществено достъпни, спазвайки
изискванията на авторското право;
Създаване на национална концепция за изследване и устойчиво развитие
на археологическите обекти в страната, с активното участие на БАН,
исторически и археологически музеи, представители на местната и
централната власт.

Подпомагане на културната индустрия
и независимия културен сектор
Изпълнение на законовия ангажимент за изготвяне на дълго отлаганата
Стратегия за развитие на културата за 10-годишен период с цел реформа
на финансирането на сценичните изкуства, осигуряване на достойно
заплащане и условия на труд за всички професионалисти и ефективно и
прозрачно управление на държавно финансираните културни институти,
на базата на добри европейски практики;
Проектно финансиране на конкурентен принцип на творчески
инициативи и/или проекти. Финансова подкрепа за стартиращи творци, и
за предприемачество в културни области;
Преглед на нормативната рамка, за да се гарантира прозрачната и
професионална работа на Национален фонд “Култура”, включително чрез
механизми за наблюдение и дигитализация на процесите. Управителен
съвет с безупречна репутация. Анализ на резултатите от финансираните
проекти от последните години;
Довършване на регистъра на специалистите в областта на сценичните
изкуства;
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Прозрачност и достъпност на финансирането на филмова продукция
и опростени процедури за кандидатстване пред Националния филмов
център. Преразглеждане на законовата уредба с цел обективна оценка на
кандидатстващите и последваща оценка на финансираната продукция;
Насърчаване на партньорствата между културата и бизнеса, включително
чрез преразглеждане на нормативната уредба. Подкрепа за меценатството;
Подкрепа за създаването на експорт офиси, които да подкрепят българския
културен бизнес в сферата на музиката, литературата, сценичните изкуства
и други, в разрастването му и реализацията на международните пазари;
Подкрепа за участието на български творци и творчески състави на
международни фестивали и събития. Подкрепа за включването на
български културни организации в най-важните европейски и световни
културни мрежи;
Реформа на системата от българските културни институти в чужбина,
включително разкриване на нови културни институти и закриване при
отпаднала необходимост;
Стратегия за развиване на програми за профилирани културни
мениджъри, тяхната допълнителна квалификация и дългосрочното им
задържане в сектора. Съвместна работа с висшите училища, подготвящи
кадри за тези специфични позиции.

Прозрачни и отговорни медии
Професионализиране на управлението на обществени медии чрез
премахване на фигурата на генерален директор и замяната му с
изпълнителен директор и надзорен съвет с контролни функции. Активно
участие на програмния съвет;
Промяна на начина на финансиране на обществените медии чрез
премахване на норматива за час програма и въвеждане на ясна методика
чрез трансфер от държавния бюджет;
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Изискване за пълна прозрачност на финансиране на медии с публични
средства и за информация и отговорност за главните редактори в печатни
медии; санкции при неразкриване на информация;
Бързо и ефективно транспониране на Директивата за авторското право
при отчитане на проведените консултации, при намиране на ясен баланс
между конкуриращи се права и защитата им в еднаква степен.
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Чиста природа
Запазване на здравето на гражданите и на богатството на
българските гори, води, планини и плажове;
Чиста природа означава чист въздух, чиста вода и градове
без отпадъци;
Прозрачност и нулева толерантност към корупцията при
управлението на българските природни ресурси;
Насърчаване на нисковъглеродна, енергийноефективна
и кръгова икономика.
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Чиста въздух, вода и природа
Подобряване качеството на въздуха чрез увеличаване на броя на
станции за измерване, анализ и строг контрол върху източниците на
замърсяване. Публичен достъп в реално време и прозрачност на данните
от измервателните станции на големите замърсители;
Преглед на случаите на замърсяване от големите замърсители и
предприемане на всички законови мерки за прекратяването на случаите
на промишлено замърсяване;
Стимули и образователни мерки за намаляване на отпадъците и
подобряване на събирането и преработката им. Контрол върху вноса и
строги санкции за непозволено изхвърляне и депониране на отпадъци.
Удвояване на глобите към нарушителите и отговорните лица за контрол
над незаконните сметища;
Интегрирано управление на водите и на риска от наводнения.
Консолидация на водния сектор и въвеждане на единни критерии за
качество и ефективност за ВиК дружествата;
Дигитализация на управлението за контрол и ефективно използване
на водите, което да позволява намаление на значителните загуби чрез
въвеждане на системи за наблюдение над водните ресурси.

Опазване на българските гори, почви и Черноморие
Прозрачно управление на местните и регионалните организации, което
да сложи край на злоупотреби и кражби. Нулева толерантност към
корупцията;
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;
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Създаване на единен самостоятелен орган – държавна агенция по
управление, контрол и защита на горите, който да включва сегашната
Изпълнителна агенция и всички горски стопанства;
Картографиране и нанасяне в кадастъра на дюните и плажовете по
Черноморието. Подобряване на дигиталните карти и тяхната прозрачност,
за да няма повече „подпорни стени”;
Целогодишно контролиране на нивата на замърсяване на водите по
Черноморието и източниците на замърсяване. Строги санкции при
нерегламентирано замърсяване и строителство.

Прозрачно и ефикасно управление
Безпристрастен и обективен контрол за всички от страна на националните,
регионалните и местните отговорни структури. Прекратяване на лошите
практики в издаването и контрола на административни актове;
Ефективно планиране и постигане на глобалните, европейските
и националните цели за ограничаване на негативните ефекти от
изменението на климата, вземайки предвид специфичната национална
ситуация и ниво на икономическо развитие;
Включване и консултации с активните граждански организации в сектора
и поддържане на постоянен диалог;
Разрешаване на натрупани наказателни процедури в сектора чрез
предприемане на бързи мерки. Засилен мониторинг и контрол над
изразходването на еврофондове.
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Защита на биоразнообразието
Ефективно управление на Националната екологична мрежа за опазването
и възстановяването на екосистемите и естествените местообитания и
видовете от европейско и национално значение;
Всички защитени зони да се управляват въз основа на документи за
планиране, в които се определят специфични за зоната природозащитни
цели и мерки. Разработване на специфични за териториите
природозащитни цели и мерки, където няма такива;
Възстановяването на свързаните с климата екосистеми чрез
природосъобразни решения като част от управлението на „Натура 2000“.
Интегриране на консервационни и образователни мерки за опазване на
местни защитени видове.
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Активна младеж и спорт за всички
Възвръщане на привлекателността на здравословния начин
на живот и на спорта чрез издигането на спорта в национален
приоритет;
Подобряване на активността и социалния живот на младежите,
възрастните хора и хората с увреждания;
Структурирана национална система от спортни федерации,
която развива активни младежи и създава спортисти
на световно ниво.
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Спортът отново като национален приоритет
Спортът да бъде превърнат в държавна политика с висок приоритет и да си
върне публичната роля като социален и здравословен феномен; рекламни
кампании за популяризиране на физическата активност и здравословния
начин на живот, както и местата, на които хората могат да практикуват
спорт;
Разработване на стратегия за развитие на масовия спорт по области и
общини с 10-годишен хоризонт. Стратегията ще определи приоритетните
спортове за България, развитие на спорта в учебните заведения, развитие
на професионалния спорт чрез създаване на Дирекция “Олимпийско
звено” в Министерството на младежта и спорта, календар съобразен с
олимпийските цикли и развитие и модернизация на държавни спортни
обекти;
Единна държавна политика за финансиране на спорта. Преструктуриране
на програмите за финансиране в областта на спорта и обединяване на
програми със сходни цели. Последващо разделяне на програмите на две –
за масов спорт (приоритет на общините) и за високи спортни постижения
(приоритет на ММС). Справедлив модел на държавно финансиране на
спорта за високи постижения; финансиране на спортни федерации,
клубове и треньори на база на качествени и количествени резултати,
съобразено със спецификите на всеки отделен вид спорт;
Насърчаване на учащите към физическа активност и спортно
усъвършенстване чрез осигуряване на по-добри условия за спорт;
Приоритетно изграждане и обновяване на спортната инфраструктура,
отговаряща на съвременните реалности и нужди на спортуващите;
Дигитална платформа за управление на спорта в България. Иновативна
модерна информационна система, прозрачност на информацията, касаеща
спортни обекти, клубове, федерации, треньорски кадри и др.
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Активна младеж
Активно включване, овластяване и ангажиране на младите хора в
икономическия, социалния и политическия живот с цел повишаване на
тяхното благополучие и изграждане на устойчиво, справедливо и модерно
общество;
Увеличаване на обхвата на програмата за безплатни извънкласни
дейности за спорт и изкуства, която правителството на Промяната стартира
с цел достигане до всяко училище и максимален брой ученици;
Насърчаване на социалното включване на младите хора от уязвими групи;
Интегриран и съгласуван подход за работа между институциите на
национално, местно и регионално ниво с цел изграждане на ясен
механизъм за решаване на младежки проблеми и за развитие на
потенциала на младите хора;
Разширяване на възможностите за професионално ориентиране на
младите хора в процеса на формалното им образование и повишаване на
достъпа до неформално обучение за развитие на ключови и допълнителни
компетентности;
Намаляване на дела на младежите, попадащи в риск от социална изолация
чрез насърчаване на здравословния начин на живот, здравословното
хранене, физическата активност и спорта. Изграждане на повече младежки
центрове;
Понижаване на употреба на тютюневи изделия, алкохол и психоактивни
вещества сред младите хора и намаляване на случаите на агресия чрез
масирани информационни кампании в училищата;
Преструктуриране на програмите за младежта и младежките дейности.
Приоритизиране на провеждането на младежки събития и участие в
такива в България, както и такива организирани от страни от Европейския
съюз.
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Модерна и професионална отбрана
Инвестиции с цел изграждане на боеспособна и модерна армия,
която гарантира независимостта, суверенитета и териториалната
цялост на България;
Поставяне хората в отбраната в центъра на развитието на
въоръжените сили. Високо мотивирани военнослужещи
чрез съвременни и атрактивни възможности и стимули за
професионално развитие и подготовка;
България – сигурен и предвидим член на ЕС, с ясно изразени
позиции, отчитащи националните приоритети и съюзническите
цели. По-силна Европа означава по-сигурна и просперираща
България.
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Балансирана отбранителна политика
и изпълнение на съюзнически ангажименти
Балансирано развитие на Въоръжените сили, готови да отбраняват
териториалната цялост и суверенитета на България, да подкрепят
международния мир и сигурност и да защитават националната сигурност в
мирно време;
Изпълнение на ангажиментите, произтичащи от срещата на върха в
Мадрид, с фокус върху сигурността на Черноморския регион и Западните
Балкани;
Надграждане на способностите за противодействие на хибридни
заплахи срещу националната сигурност, включително киберсигурност
и дезинформация. Създаване на национален механизъм за ефективна
стратегическа комуникация.

Мотивирани български военни и окомплектоване
на българската армия
Адаптиране на модела за кариерно развитие на военнослужещите с цел
попълване на вакантните места въз основата на обективни и прозрачни
назначения и въвеждане на съвременни модели за управление на
човешките ресурси;
Провеждане на кадровата политика, насочена към разширяване на
младшия офицерски състав за сметка на висшия командно-щабен
състав чрез всеобхватни мерки за развитие, включително чрез ясни
и справедливи критерии за кариерно израстване, разработване на
програми за развитие на таланти и разработване на програми за обучение
на кадровия състав през целия период на носене на военната служба;
Поставяне хората в отбраната в центъра на развитието на въоръжените
сили, подобряване на условията на труд и социалните придобивки и
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повишаване на грижата за техните семейства. Фокус върху подобряване на
моделите за мобилност във Въоръжените сили;
Осъвременяване на учебните програми във Военните университети и
училища в съответствие с новите рискове, технологии, ангажименти и
заплахи.

Поетапно компенсиране на натрупаните
дефицити на способности
Развитие на отбранителните способности на базата на принципите на
планомерност, дългосрочност, балансираност при изграждането на трите
вида въоръжени сили;
Максимална прозрачност във всички фази на проектирането, отговорно
и ефективно изразходване на средствата и максимално участие на
българската индустрия в проектите. Подпомагане на българския бизнес,
особено малкия и средния, за участие в международни проекти;
Одобряване от Народното събрание на нова инвестиционна програма
за модернизация и превъоръжаване на армията с оглед променената
среда за сигурност. Създаден и функциониращ нов финансов механизъм
за финансиране на дългосрочни проекти за модернизация на базата на
целево финансиране за конкретни резултати;
Разработване на Пътна карта за управление и разпореждане с имотите с
отпаднала необходимост чрез въвеждане на ясни и прозрачни критерии
за класификация. Приемане на законови промени, позволяващи
целево използване на средствата от реализация на имотите с отпаднала
необходимост за изграждане на отбранителна инфраструктура;
Постигане на по-високо равнище на оперативна съвместимост, подготовка
и готовност, особено на дежурните сили и по-добра способност за
развръщане на силите за бързо реагиране, надграждайки бъдещето на
отбраната и на българската армия;
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Мерки, осигуряващи наличната бойна техника да се поддържа и
модернизира по възможност от българския военно-промишлен комплекс
по международни стандарти;
Ускорена подготовка и реализиране на проектите за изграждане
на тежка механизирана бригада. Ускоряване на процедурата по
придобиване и усвояване на нови бронирани машини за Сухопътните
войски. Продължаване на проекта за многоцелеви изтребители за
Военновъздушните сили и завършване на основната модернизация на
Военноморските сили.
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Достойна и независима България
в Европа и пред света
Защита на националния интерес в отношенията с други държави
и организации;
Активно участие в решенията на ЕС с цел засилване на
интеграцията във всички сфери и позициониране на България
в сърцето, а не в периферията на Европа;
Засилване на връзката между българите по света и родината;
България като доверен търговски партньор и добра

„

инвестиционна дестинация.

Външната политика на България трябва
да допринася за просперитета на средното
българско семейство.

- Кирил Петков
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Защита на националния интерес чрез
Европейския съюз
Отпадане на проверките на границите с Румъния и Гърция и улесняване на
бизнеса и презграничния туризъм чрез присъединяване към Шенгенското
споразумение;
Продължаване на действията за присъединяване към еврозоната;
Зачитане на националните енергийни приоритети и особености на
българската икономика в преговорите по Зелената сделка и подкрепа за
политики, които облекчават зависимостта от газ и разходите за енергия на
средното българско семейство;
Подкрепа за политиката на ЕС за защита на законността в странитечленки, включително обвързването на еврофондовете с върховенството
на правото. Отстояване на демокрацията и правовия ред в ЕС чрез
антикорупционни мерки и ограничаване на външни влияния и чрез
засилване на ролята на европейския прокурор;
Пълна подкрепа за усилията на Украйна да защити своя суверенитет
и териториална цялост, за прекратяване на военните действия и за
възстановяване на мира и завръщане на бежанците;
Активно участие във вземането на решения и действията на ЕС и НАТО,
насочени към прекратяване на войната, защита на мирното население и
деескалацията на напрежението в Черно море;
Засилено сътрудничество с регионални (Румъния, Гърция, Хърватия) и
други партньори от ЕС в процеса на вземане на решения в Съвета на ЕС.

България като регионален лидер
Западните Балкани като един общ пазар, без граници и бариери за
работа и пътуване. Подкрепа на интеграцията на Западните Балкани в
ЕС при стриктно прилагане на критериите за членство, включително
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на интеграционните усилия на Северна Македония съгласно приетата
Преговорна рамка с ЕС;
Гарантиране на правата на българите в Северна Македония чрез
ефективното прилагане на Договора за добросъседство и условията на
Преговорната рамка с ЕС, включително промяна на конституцията на
Република Северна Македония. Развитие на икономическите, енергийните
и транспортните връзки;
Поддържане на добросъседски отношения с Република Турция и
конкретни действия за улесняване на пътническия и товарния трафик и за
противодействия на нелегалната миграция към ЕС;
Активно участие в механизми за сътрудничество на регионално равнище
с цел създаване на трансгранична свързаност, инфраструктура и други
съвместни проекти.

Засилване на връзките с всички българи в чужбина
Удължаване на срок на валидност на паспорти на 10 г. Обновяване
на местоположения и състава на консулства на базата на анализ на
концентрация на българи в чужбина. Подобряване на изнесени и
дигитални консулски услуги, включително чрез виртуален консулски отдел
и заявяване на лични документи и нотариални услуги;
Подкрепа за историческите български общности по света за поддържане
на езикова, културна и национална идентичност. Защита на българските
общества, включително в Украйна и в Молдова;
Засилване ангажимента на държавата към българските училища в чужбина,
включително неделните. Облекчен и по-широк достъп за българската
диаспора до образование в България;
Подкрепа за въвеждането на електронно гласуване с цел подпомагане на
избирателната активност.
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Активна България пред света
Активно участие в международни организации и подкрепа на политики на
ООН за поддържането на мирни отношения между държавите;
Продължаване на вече поетия курс към членство в Организацията
за икономическо сътрудничество и развитие (т.нар. „клуб на богатите
държави”);
Засилване на инвестиции от българи в чужбина и преките чуждестранни
инвестиции чрез активизиране на ролята на търговските представителства
в чужбина и по-тясна интеграция с работата на Българската агенция за
инвестиции;
Активна работа за отпадане на визите за САЩ чрез постигане на пълно
изпълнение на техническите изисквания за включването в Програмата за
безвизови пътувания;
Развитие на взаимноизгодното сътрудничество с Китай на двустранна
основа в съответствие със стратегията на ЕС, включително чрез
увеличаване на българския износ.
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9

„Да си
довършим
работата“

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

