
СИГУРНОСТ В 
ПРОМЯНАТА 
С ГРИЖА ЗА ТЕБ

Нашите стратегически приоритети:
      
       Защита на конституционния ред и прилагане на принципите за 
демократична, социална и правова държава.
       
       Премахване на пазарния принцип в здравеопазването и образо-
ванието. Безплатно и общодостъпно образование и здравеопазване.
       
      Нов модел за икономическо развитие. Разширяване и защита 
правата на работниците, подкрепа за малкия и средния бизнес, 
родното производство, индустрия, земеделие..

Българската социалистическа партия винаги е поставяла обществе-
ното благо и националните интереси над партийните и личните. 
През последните години бяхме единствената политическа сила, 
която не позволи да се разрушат и малкото останали бариери пред 
тоталното овладяване на демокрацията от набезите на личния 
режим на Борисов. Отговорността, почтеността, разумът и моралът 
на социалистите в България бяха лостът, чрез който хората поиска-
ха и поставиха началото на промяната.

Светът, Европа и България днес са изправени пред предизвикател-
ствата на здравна, социална, икономическа и ценностна криза. 
Пандемията от COVID-19 показа несъстоятелността на неолиберал-
ния модел и хората искат неговия демонтаж. Оформя се нова роля 
на държавата, задава се трансформация на икономиката. Ние 
социалистите няма да позволим нито един човек да бъде изоставен 
в този процес. Обединихме се, за да дадем сигурност на хората на 
труда, на младите и възрастните, на малкия и средния бизнес в 
предстоящата промяна на България. Сигурност, че промяната ще се 
случи и че техните права ще бъдат защитени. 



С грижа за хората на труда
Увеличаване на доходите и борба с неравенствата.

• държавата ще насочва, координира и планира структурата на работната сила, 
съвместно със синдикатите, браншовите организации, бизнеса и университетите;
• минималната работна заплата ще се повишава ежегодно въз основа на прозра-
чен механизъм;
• утвърждаване на учителската професия като регулирана професия под контро-
ла и закрилата на държавата;
• учителските заплати ще нарастват ежегодно и ще се поддържат над средната 
работна заплата за страната;
• гарантирано достойно заплащане на труда в здравеопазването чрез остойнос-
тяването му за ангажираните в сектора;
• повишаване на основното месечно възнаграждение за най-ниското звание за 
всяка категория военнослужещи;
• увеличаване на заплатите на читалищните, библиотечните и музейните 
работници, бюджетът за култура да достигне 1% от БВП;
• нарастване на възнагражденията на полицейските служители и подобряване 
на материално-техническото им обезпечаване;
• облекчаване на данъчната тежест чрез въвеждане на семейно подоходно обла-
гане и намаляване на косвените данъци;
• справедливо облагане на доходите на гражданите и премахване на плоския данък;
• промяна в Кодекса на труда, която да регламентира дистанционната работа;
• законодателство в защита на хората с увреждания за гарантиране правото на 
труд и достоен живот;
• създаване на държавни социални предприятия и финансиране на предприятия 
за хора с увреждания.

С грижа за младите
Гарантирано висококачествено образование. 

Държавна подкрепа за младите. 
• увеличаване на държавното финансиране за образование и наука на най-мал-
ко 5% от БВП;
• подобряване на материалните условия във всички детски градини и училища 
с цел постигане на съвременните стандарти;
• осигуряване на безплатни детски ясли и градини (обхваща близо 220 000 деца);
• безплатни лекарства за всички деца до 14 г. възраст (обхваща над 1 милион деца);
• еднократна помощ при раждане: за първо дете – 500 лв., за второ дете – 1000 
лв., за трето дете – 1500 лв., за всяко следващо – 200 лв.;
• еднократна помощ в размер на 6500 лв. за всяко второ и трето дете на родите-
ли, които са осигурени минимум 24 месеца назад (обхваща над 9 000 родители);
• увеличаване размера на майчинството през втората година до размера на мини-
малната работна заплата от 380 лв. на 650 лв. (за 2021 г. това са 60 000 майки);
• увеличаване размера на еднократната помощ за майки-студентки от 2880 лв. 
на 6500 лв. (обхваща над 6000 майки);
• еднократна помощ от 250 лв. за всички деца от първи до четвърти клас, давана 
в началото на всяка учебна година (обхваща 120 000 деца);
• безплатни учебници за всички ученици от 1 до 12 клас (обхваща над 580 000 ученика);
• облекчаване на данъчната и осигурителната тежест за работещи родители чрез 
въвеждане на 500 лв. необлагаем минимум за всяко дете (обхваща над 



755 000 семейства);
• работеща система за финансово стимулиране и кредитиране на студенти и 
докторанти;
• безплатни целеви стипендии за редовни специализанти в медицината; интен-
зивно финансиране на специализации в чужбина и осигуряване на работно 
място в здравната система на страната;
• нулев данък върху доходите от труд до навършване на 26 години (обхваща 
близо 300 000 млади хора);
• Жилищна програма за младите хора.

С грижа за възрастните
Социален щит за пенсионерите. Гарантиране на достоен живот.

• Приемане на Закон за възрастните хора;
• Осигуряване на по-високи доходи за пенсионерите чрез преизчисляване на всички 
пенсии спрямо средния осигурителен доход през 2018 г. (обхваща 1,3 милиона пенси-
онери);
• намаляване на ставките на ДДС за храни и лекарства от 20% на 9%;
• въвеждане на статута на „защитено лечебно заведение“ в отдалечените и планински райони;
• въвеждане на електронно здравно досие;
• ефективна транспортна свързаност между всички населени места, нова транспорт-
на система до 2025 г.;
• гарантиране доставките на енергия за „енергийно зависимите“ и справяне с енер-
гийната бедност;
• ограничаване на битовата престъпност в селата и малките населени места;
• въвеждане на национална система за видеонаблюдение в малките населени места;
• нова „полицейска“ карта, при която в селата се създават нови участъци с постоянен 
жандармериен състав и транспортна техника.

С грижа за малкия и средния предприемач
Освобождаване на бизнеса от политически натиск. 

Подкрепа за малките и средните предприятия. 
• държавни гаранции за български предприятия за достъп до нови пазари чрез 
поемане на риска от Българската агенция за експертно застраховане; 
• намаляване на административната тежест, вкл. счетоводната отчетност за микроп-
редприятията, дребните търговци и производители;
• цялостна реорганизация на електронното управление и въвеждане на работеща 
цифрова инфраструктура;
• насърчаване на достъпа на МСП до алтернативни източници на финансиране като 
емисии на акции и облигации, факторинг, краудфъндинг и др. 
• създаване на „стартъп виза“ за България и улесняване участието на стартъп фирми 
в обществени поръчки;
• укрепване на местната икономика чрез инвестиции в индустриални паркове, 
бизнес инфраструктура и социални предприятия;
• преференции от местни данъци и такси за първите пет години от съществуването на 
нова стопанска единица, безлихвени заеми от целеви инвестиционен фонд за МСП;
• държавно подпомагане за обединяването в кооперативни вериги на доставка и 
преработка на храни при запазване собствеността върху земята и стопанската неза-
висимост на малки и средни ферми и производители;
• подкрепа за създаване на нови фамилни малки и средни животновъдни ферми 
(до 20 глави едър рогат добитък или 100 овце/кози), гарантирано държавно ветери-
нарно обслужване;
• Увеличаване приноса на микро, малки и средни предприятия към БВП от 58% на 70%.  



С грижа за природата
Зелена икономика и отговорно използване на природните ресурси.
• разширяване на системата за контрол на качеството на водите, нови инсталации 
за пречистване на питейни води;
• залесяване на обезлесените територии около реките и язовирите, залесяване и 
рекултивация на унищожени земеделски и горски територии;
• система за контрол на качеството на атмосферния въздух в 100-те населени 
места с най-много жители и всички национални курорти;
• държавно финансиране на общински програми за подобряване качеството на 
въздуха не по-малко от 100 млн. лв. на година;
• забрана на износ на дърва за огрев от държавните гори;
• забрана за строителство на поне 300 м. от морския бряг;
• въвеждане на критерии за екологични характеристики на земеделската земя при 
разпределяне на земеделските субсидии;
• засилен държавен контрол за качество на земеделските продукти и храните;
• насърчаване изграждането на възобновяеми енергийни източници с акцент 
върху потенциала на р. Дунав;
• стимулиране разработването и внедряването на технологии, използващи водорода;
• нови зелени инвестиции в комплекса „Марица Изток“ и намаляване цената на 
електроенергията;
• развитие на ядрената енергетика като единствения устойчив беземисионен 
източник на енергия;
• превръщането на енергийната ефективност в общонационална задача.

С грижа за регионите
Държавна политика за по-високо качество на живот в регионите. 

Балансирано развитие на регионите за планиране. 
• фискална децентрализация чрез преминаване към програмно бюджетиране на 
местно ниво;
• преразпределение на част от данъка върху доходите на физически лица в ползва 
на общините;
• прозрачност на местните финанси, ефективно управление на общинските пред-
приятия и собственост;
• синхронизиране на разписанията в рамките на националната транспортна схема;
• увеличаване размера на субсидиите на междуселищния транспорт в малките 
общини, отдалечените и трудно достъпните места;
• създаване на „Национален фонд за сближаване между регионите“ с приоритет-
ни програми за Северозападна България, Родопите, Странджа-Сакар;
• пълноценно използване на възможностите за икономическо развитие в Дунав-
ския регион;
• целеви мерки за възстановяване на туризма след пандемията от COVID-19;
• подкрепа за зеленчукопроизводство, овощарство, биоземеделие и животновъдство;
• доизграждане и обновяване на републиканската пътна мрежа;
• инвестиции за изграждане на улични мрежи, градска
среда, зелени системи, ВиК – селищни мрежи
и третиране на отпадъци.


