БЪЛГАРИЯ
ВЪВ ВЯРНАТА ПОСОКА
AКЦЕНТИ ОТ ПОЛИТИЧЕСКАТА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ
НА БЪЛГАРИЯ

ДОКАЗАХМЕ,
ЧЕ СМЕ ОТГОВОРНИ

ГЕРБ е центристко-дясна партия, член на
семейството на Европейската народна
партия. За времето на нашето управление
запазихме страната финансово стабилна,
градихме инфраструктура и ще отстояваме
тази посока да бъде запазена. Имаме воля да
продължим и доказахме, че сме отговорни.

Преведохме страната през трудни времена,
множество "пробойни" при разходването на
обществени средства, блокирано
европейско финансиране и въпреки това:

ПОСТИГНАХМЕ МНОГО
ВЪПРЕКИ HАЙ-ТЕЖКАТА
ФИНАНСОВА И
ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА

• Оздравихме финансово държавата и не
допуснахме срив на икономиката. Запазихме
тенденцията на растеж и увеличихме пенсиите
с над 40%.
• Възстановихме доверието на Европа и
инвестирахме 10 млрд. лева от европейските
фондове в българската икономика и
модернизация на страната.
• Благодарение на еврофондовете изградихме
важна за регионите и бизнеса
инфраструктура като инвестирахме над
6 млрд. лева.

Положихме много усилия страната ни да
стане пример за финансова стабилност,
но това наложи прекалени трудности за
хората.

КРИТИЧНИ СМЕ КЪМ
СЕБЕ СИ И ОТЧЕТОХМЕ
ГРЕШКИТЕ СИ

• Не постигнахме желания растеж в
икономиката. Доходите не следваха
очакванията на хората.
• Направихме кадрови грешки, но показахме
воля бързо да решаваме проблемите.
• Можехме да постигнем повече за малкия и
среден бизнес, дори на фона на подписаните
финансово необезпечени договори.

Спазването на европейските правила ни даде
възможност да разчитаме на европейската
солидарност, която:
• До момента ни осигури 24 млрд. лева за
инвестиции и развитие в инфраструктурата,
предприятията, социалната, културната,
образователната и здравната сфера,
земеделието.

ЕВРОПЕЙСКОТО
РАЗВИТИЕ
Е БЕЗ АЛТЕРНАТИВА

• Предоставя на България 32 млрд. лева за
периода 2014 – 2020 за иновации, образование
и наука, икономически растеж, младежка
заетост, развитие на регионите и земеделие.
• Осигурява допълнително 150 млн. лева за
ограничаване на младежката безработица в
отделните региони.
Чрез средствата от ЕС продължаваме да
модернизираме ускорено страната.

Икономика на растежа и устойчиво
повишаване на доходите чрез:
• Грижа за всяко малко и средно предприятие
чрез намаляване наполовина на всички
административни срокове и регулаторни
режими. При неспазване на сроковете
администрацията да бъде задължена да
възстанови внесената такса за услугата.

РАСТЯЩАТА ИКОНОМИКА Е
ГАРАНЦИЯ ЗА ПО-ДОБЪР
ЖИВОТ

• Създаване на две отделни министерства Министерство на икономиката и туризма и
Министерство на енергетиката - с цел
по-голямо внимание върху икономиката и МСП.
• До 2020г. българските малки и средни
предприятия ще получат над 3 млрд. лева
финансиране от ЕС.
• Стимулиране на износа с възстановяване на
старите и навлизане на нови, бързорастящи
пазари в целия свят - Азия, Близкия Изток,
Южна Америка, страни като Китай, Индия,
Катар, Русия, Корея, Виетнам и др.

• Привличане на над 5 млрд. лева на година преки
чуждестранни инвестиции в реалното
производство.

РАСТЯЩАТА ИКОНОМИКА Е
ГАРАНЦИЯ ЗА ПО-ДОБЪР
ЖИВОТ

• Подкрепа с европейско финансиране за
създаване на над 12 000 нови предприятия в
промишлеността, информационните технологии,
услуги и иновациите.
• Въвеждане на електронното управление в
първата половина от мандата чрез създаване на
Министерство на електронното управление.
• Грижа за финансовата стабилност като основа на
растежа в икономиката.

Основната ни цел е постигане на справедлива
цена на енергийните ресурси за хората и
бизнеса чрез:
• Добив на газ от Черно море достатъчен за
десетилетия напред и 35% по-евтин от която и
да е вносна алтернатива.
• Съкращаване на разходите в енергетиката с
минимум 10% и реформа в държавните
енергийни дружества.

ЕНЕРГИЙНА
НЕЗАВИСИМОСТ
И СИГУРНОСТ

• Довършване на строителството на всички газови
връзки и участие в проектите в Южен поток и
Набуко-запад, с цел по-ниски цени на вносния
газ.
• Преференциални цени за ВЕИ проекти на
домакинствата, с цел допълнителен източник на
доходи.
• Недопускане на неефективни енергийни проекти
с държавно участие, застрашаващи икономиката
на страната.

• Предоставяне на 50% безвъзмездни средства за
саниране, с цел намаляване на битовите сметки до
60% чрез мащабна програма за енергийна
ефективност на жилищните сгради.
• Фонд за енергийна ефективност за детски градини,
училища, болници, университети, малки и средни
предприятия.

СПРАВЕДЛИВА ЦЕНА
НА ЕНЕРГИЙНИТЕ
РЕСУРСИ ЗА ХОРАТА И
БИЗНЕСА

• Удължаване на живота на пети и шести блок на АЕЦ
Козлодуй като източник на най-евтината
електроенергия в страната.
• Продължаване процеса на либерализация на пазара на
електроенергия, чрез която битовите потребители да
могат сами да избират доставчика си.
• Прозрачност и участие на гражданите в КЗК, КЗП,
ДКЕВР.
• Избор на състава на ДКЕВР с 2/3 от гласовете на
народните представители и с участие на 50% от
граждански организации и сдружения, както и
персонална отговорност на членовете за взетите от
тях решения.
• Доставка на природен газ без посредници - при
условията на вече постигнатата над 20% отстъпка.

• Гарантираме запазването на Валутния борд до
влизането на България в Еврозоната.
• Стремеж към балансиран бюджет и
недопускане на натрупването на дългове за
нашите деца. Ограничаване на държавните
заеми само за най-важните сфери.

ФИСКАЛНАТА СТАБИЛНОСТ ДЪЛГОСРОЧНА ГАРАНЦИЯ
ЗА РАСТЕЖ И БЪДЕЩЕ ЗА
ДЕЦАТА НИ

• Запазване на 10% плосък данък - най-ниската
данъчна и осигурителна тежест в Европа.
• Възстановяване на ДДС в срок от 7 дни на
изрядните фирми.
• Въвеждане на механизма за обратно
начисляване в секторите, в които има найголям потенциален риск от измами с ДДС.
• Еднократна лихвена амнистия за задължения
към държавата за минал период, формирани
до края на 2012 година.

• Увеличаване на финансовата подкрепа за майките
и семействата с деца:

ГРИЖА ЗА ХОРАТА
И БЪДЕЩИТЕ ПОКОЛЕНИЯ

- запазване на срока от 410 дни отпуска за
бременност, раждане или отглеждане на малко
дете;
- възстановяването на практика на месечното
обезщетение равно на минималната работна
заплата.
• Възстановяване на швейцарското правило при
осъвременяване на пенсиите, при условие на
отчитане на ръста на икономиката и нивото на
заетостта.
• Продължаване на реформата за извеждане на
децата от социалните домове и осигуряване на
семейна среда за всяко дете, като до момента
броят на изведените деца е 2 807.
• Признаване на производствените практики и
стажове на студентите за професионален опит от
страна на институциите.

• Стимули за работодатели, наемащи лица под
29 години.
• Временна или трайна заетост на младежи на
пазара на труда чрез насърчителни мерки.

ГРИЖА ЗА ХОРАТА
И БЪДЕЩИТЕ ПОКОЛЕНИЯ

• Стимули за поне 2 500 млади хора за
създаване на собствен бизнес, с
европейското и държавно финансиране.
• Създаване на нови работни места в над 1000
предприятия чрез инвестиции в
квалификация в условията на труд в социални
иновации.
• Нов Кодекс на труда, отговарящ на
съвременните отношения на пазара на труда.
/действащият Кодекс е от 1972г./

• Продължаване на политиките за развиване на
образование с практическа насоченост и на
компетентности за живота.

ПО-ОБРАЗОВАНА НАЦИЯ,

ПО-ВИСОКИ ДОХОДИ

• Продължаване на успешната политика за
намаляване на отпадащите ученици /за
последните 4 години броят на отпадналите деца е
намалял почти наполовина от 8 820 на 4 761/.
• Индивидуален подход и подкрепа за успешна
реализация на всяко дете и ученик.
• Продължаване на инвестициите в учителите, за
да постигнем качествено образование и по-голям
авторитет на професията.

• Активно партньорство с бизнеса и обвързване
на образованието с потребностите на пазара на
труда.

ПО-ОБРАЗОВАНА НАЦИЯ,

ПО-ВИСОКИ ДОХОДИ

• Разработване на оперативна програма за
насърчаване на науката, научните иновации и
образованието.
• Обновяване на поне още 1 150 детски градини
и училища.
• Приемане на нови закони за предучилищното и
училищното и за висшето образование.

• Поведохме битка и ще продължим действията
срещу организираната престъпност.
• Намалихме жертвите по пътищата двойно чрез
мерки за безопасност и видеоконтрол /от 1 061
загинали през 2008 г. на 599 жертви през 2012 г./
• Продължаваме да даваме решителен отпор на
битовата престъпност чрез засилване на
полицейското присъствие на улиците, с цел
превенция.

СИГУРНОСТТА НА ХОРАТА ГАРАНЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕН РЕД

• Правим българските градове и малки населени
места по-спокойни за живеене чрез инвестиции в
съвременни системи за дистанционно наблюдение
и контрол.
• Изграждане и обучение на доброволчески отряди
за защита при бедствия и аварии във всички
общини и функционирането им от началото на
2015 г.
• Въвеждане в експлоатация на информационна
система за противодействие на престъпността.

• Осигуряване на над 1,5 млрд. лева европейско и
национално финансиране по Програма за
преодоляване на неравномерното развитие на
регионите и хроничната икономическа изостаналост
на Северозападна България.
• По-красиви, по-модерни и по-достъпни градове –
целенасочена политика за подобряване на
цялостния облик на градовете и превръщането им в
по-привлекателно място за живеене и работа.

ПО-ВИСОКИ ДОХОДИ И
КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ ЧРЕЗ
ЦЕЛЕНАСОЧЕНА
РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА

• С инвестиции от 380 млн. лв за 4 години, 42 града
вече имат обновена градска среда (улици, тротоари,
площади, велоалеи, паркове, детски и спортни
площадки)
• До 2020 г. всички български градове ще получат
над 3 млрд. лева за строителство и ремонт на детски
градини, училища, болници, социални домове,
театри, опери, музеи, читалища. Подобряване на
масовия обществен транспорт, включително нови
автобуси, тролейбуси, нова градска
инфраструктура.
• Край на водния режим в 20 области на България реформа във водния сектор, намаляване на
течовете и кражбите на вода.

Доизграждане и модернизация на железопътни
линии, на софийското метро и на комбинирани
транспортни терминали в страната:
• Доизграждане на железопътно направление
сръбска граница - София - Пловдив - Бургас /
Свиленград-турска / гръцка граници.

МОДЕРЕН И БЕЗОПАСЕН
ТРАНСПОРТ И
ИНФРАСТРУКТУРА

• Модернизиране на жп линии Видин - София Перник - Радомир и възстановяване на линията
Русе - Варна.
• Доизграждане на жп линията сръбска граница София - Пловдив - Бургас и Свиленград турска / гръцка граница.
• Изграждане на жп възли и комбинирани
транспортни терминали София, Пловдив,
Бургас, Русе.
• Закупуване на нови мотриси за минимум
600 млн. лева от европейско финансиране.
• Изграждане на трети метродиаметър в София.

• Разширение на магистралния пръстен на
страната и модернизация на пътищата продължаваме да градим модерна и безопасна
пътна инфраструктура.

МОДЕРЕН И БЕЗОПАСЕН
ТРАНСПОРТ И
ИНФРАСТРУКТУРА

• За 4 години изградихме 150 км нови магистрали
и над 1500 км от пътищата бяха изцяло
рехабилитирани.
• Довършване на над 200 км нови и безопасни
пътища и магистрали и целенасочена програма
за ремонт и рехабилитация на останалата
пътна мрежа.
• Ускорено доизграждане на автомагистралите
"Марица", "Хемус", "Струма", тунел под Шипка,
"Калотина – София", пътя София – Ботевград –
Враца – Монтана – Видин, Северна скоростна
тангента, Софийски околовръстен път.

Ще доведем докрай усилията за нов модел за
гражданско участие в държавното управление чрез:
• Прилагане във всички сфери на държавното
управление на гражданско участие и прозрачност,
успешно използвани при управлението на средствата
от ЕС.
• Активно въвеждане на електронно управление и
електронни услуги като инструмент за подобряване
нивото на административните услуги и прозрачност.

ИНСТИТУЦИИТЕ В ПОЛЗА
НА ХОРАТА

• Пълен електронен достъп до всички договори и
плащания на публичните институции.
• Въвеждане на електронно правосъдие за гарантиране
на прозрачна, достъпна и отчетна съдебна система.
• Прозрачност и лесен достъп до имотния регистър начало на процеса на електронизация.
• Продължаване на модернизацията и подобряване на
условията в съдилищата, прокуратурите и следствието
чрез реновирането им или изграждането на нови
сгради.

Положихме усилия за промяна на системата на
здравеопазване, като удвоихме инвестираните
средства, но все още трябва да постигнем:

МОДЕРНО
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ,
ДОСТЪПНО ЗА ХОРАТА

• Подобряване на детското здраве чрез комплексни
профилактични и здравни грижи и рационалното
хранене и физическа активност.
• Своевременна спешна помощ, достъпна до всяко
населено място, чрез кадрово обезпечаване и
модернизиране на транспортната и медицинска
техника.
• Високотехнологично оборудване за българските
болници за ранна диагностика и лечение на
заболяванията.
• Въвеждането на електронно здравно досие за
по-ефективна, контролирана и прозрачна система.

• Създаване на нови работни места чрез развитието на
индустрията за рециклиране и оползотворяване на
отпадъците.
• Изцяло изградена базисна екологична
инфраструктура, обезпечаваща цялата територия на
страната с модерни ситеми за управление на
отпадъците.

ПАЗИМ БЪЛГАРИЯ

ЧИСТА И КРАСИВА

• Продължаване на политиката за недопускане
разпространението на генно-модифицирани организми
в природната среда.
• Разработване и практическо прилагане на плановете
за управление на териториите за защита и изпълнение
на конкретните мерки, заложени в националната
приоритетна рамка за действие.
• Недопускане на застрояване и презастрояване на
българското Черноморие, което би могло да увреди
ценни природни местообитания и застрашени и редки
видове растения и животни.

• Работим за равнопоставена подкрепа на
българските земеделци и ще продължим с
увеличаване на селскостопанските субсидии.
• Подкрепа на младите фермери и малките
производители в планинските и
необлагодетелствани райони със средства от ЕС
и държавния бюджет.
• Продължаване на политиките за целенасоченото
подпомагане на традиционните български
производства - овощарство,
зеленчукопроизводство и животновъдство.

МОДЕРНО ЗЕМЕДЕЛИЕ

• Приемане на нов Закон за опазване на
селскостопанското имущество.
• Насърчаване на доброволната поземлена
комасация чрез държавна помощ за
административните разходи по нея и чрез
държавния и общински поземлен фонд.
• Развитие на хидромелиорациите чрез средства от
фондовете на ЕС.
• Осигуряване на качествени и безопасни храни за
българския потребител.

• Ефективна защита на правата и интересите на
българските граждани в чужбина на базата на
съвременен Закон за консулската защита,
електронни консулски услуги и система за
реагиране в случаи на бедствия и извънредни
ситуации.

ВЛИЯТЕЛНА ВЪНШНА
ПОЛИТИКА В ЗАЩИТА НА
ИНТЕРЕСИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ
ГРАЖДАНИ И БИЗНЕС

• Реално партньорство между дипломатическата
служба, икономическото ведомство и българския
бизнес за откриване на нови пазари, за износ и
създаване на работни места в България.
• Ресурсно и административно осигурена и активна
политика за защита на интересите на
традиционните и нови български общности в
чужбина.
• Ангажирана политика на България в регионален
план в подкрепа на европейската перспектива на
страните от Западните Балкани.

• Задълбочаване на трансатлантическото
сътрудничество като гарант за сигурността и
развитието на България.

ВЛИЯТЕЛНА ВЪНШНА
ПОЛИТИКА В ЗАЩИТА НА
ИНТЕРЕСИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ
ГРАЖДАНИ И БИЗНЕС

• Модернизация на дипломатическата служба чрез
изграждането на ново поколение съвременни
дипломати. Въвеждане на модерни форми на
дипломатическо и консулско представителство.
• Последователно участие в изработването и
реализирането на общата Европейска външна
политика както към съседните региони, така и към
стратегическите партньори (Бразилия, Русия,
Индия, Китай, Япония, ЮАР, Канада и др.)
• Предприемане на по-нататъшни стъпки за
приемане на България за член на Съвета за
правата на човека на ООН и ОИСР, навременна
подготовка за поемане на ротационното
председателство на Съвета на Европейския съюз
през втората половина на 2018 г.

• Продължаваме инвестициите в изграждането на

голяма спортна инфраструктура и довършването на
залите в Пловдив, Русе и Ловеч до края на 2014 г.

СПОРТЪТ,
ДОСТЪПЕН ЗА ВСЕКИ

• Инвестиции в училищния и в университетския спорт
чрез изграждане на нови и обновяване на
съществуващите физкултурни салони с европейско
финансиране за спорта от 2014 г.
• Отваряне на големите спортни зали и
професионалните спортни бази за проявите на
масовия спорт.
• Приобщаване на рисковите социални групи и хората
в неравностойно положение към възможностите за
масов спорт чрез спортно - социални програми.

• Условия за създаване и развитие на
съвременно българско изкуство и излизането
му на световните сцени.
• Културното наследство - основа на образа на
страната в чужбина, развитие на културния
туризъм и подобрен достъп до културните
ценности.
• Музеите - основа на културните маршрути.
Подпомагане на работата им с международни
институции.

КУЛТУРА И ДУХОВНОСТ

• Развитие на читалищата като средища за
запазване и създаване на самобитна култура и
духовно общуване, място за достъп до културни
и образователни продукти.
• Дигитализация на културното наследство.
• Поддържане на културните паметници и
изграждане на религиозни храмове /за
последните четири години подпомогнахме
изграждането и обновяването на религиозните
храмове с 50 млн. лева/.

имаме

ВОЛЯ

