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ИКОНОМИКА  

 

Икономическата програма на ПП „Има такъв народ“ е съобразена с публично 

достъпната информация за икономическото състояние на страната. 

Изключително важно е да постигнем иновативно и природосъобразно 

възстановяване на стопанската дейност, така че ресурсите на държавата да се 

използват по максимално ефективен, проследим и прозрачен за гражданите 

начин. Първоначалната цел е да се сведат до минимум негативните 

последици от COVID-19 кризата върху икономиката. Загрижеността за климата 

и околната среда, технологичният прогрес и демографските промени са в 

основата на необходимостта от трансформиране на обществото ни в 

дълбочина.  Ето защо, възстановяването на стопанската дейност в страната, е 

във фокуса на приоритетните ни цели за ускорен, устойчив и приобщаващ 

растеж, прилагайки принципите на кръговата икономика. 

 

I. Постигане на последователно и устойчиво икономическо развитие. 

 Осигуряване на благоприятна нормативна рамка за ускорено 

икономическо развитие. 

Промяна на Търговския закон с цел правно обезпечаване на различните 

етапи във финансирането на стартиращите компании. Данъчни стимули 

за стартиращи малки и средни предприятия (МСП), създаващи над 

определен брой работни места и отговарящи на определени условия. 

 Повишаване ефективността и ефикасността на публичната 

администрация. 

Премахване на бариерите за правене на бизнес и постигане на 

интегрирана и съвместима дигитална среда за обслужване на граждани и 

фирми през една точка. Изграждане на икономика на данните и 

отворените финанси. Постигане на регионална децентрализация. 

 Намаляване фрагментацията на пазарите и стимулиране на 

конкурентоспособността.  
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Противодействие на изкуствените монополи, картели и нелоялни 

търговски практики. Фискални облекчения за стартиращ бизнес. 

 

II. Преработка на плановете, касаещи фондовете от ЕС и стимулиране на 

преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ). 

 Възстановяване и постигане на висока добавена стойност в сектори като: 

образование, здравеопазване, научно-изследователска и развойна 

дейност (НИРД). 

 Подкрепа на предприемачеството и изграждане на експортно-

ориентирана икономика. 

 Целенасочено привличане на ПЧИ, чрез активно участие на всички 

държавни институции.  

 

III. Балансирано развитие на регионите.  

 Обследване на индустриалните сектори на регионално ниво спрямо 

наличните ресурси. Детайлно картографиране на местните 

предпочитания и нужди, демографски и географски характер (площ, 

местно населението – преброяване и профил, топография, градско срещу 

селско население, малки градове срещу столични райони, равнини срещу 

планински регион, селскостопански срещу индустриални градове и др.) 

 Изработване на стратегия за хармонично развитие и мобилна свързаност 

на регионите.  

 Постигане на фискална еквивалентност – местните услуги се 

самофинансират от всяка местна юрисдикция, с което се осигурява 

автономия, отчетност и справедливо споделяне на разходите.  

 

IV. Развитие на човешки ресурси.  

 Увеличаване на инвестициите и усилията, необходими за подготовка и 

преквалификация на хората в и извън трудоспособна възраст. 
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 Синхронизация на работата на образователните институции с 

териториалното разположение и нужди на икономическите зони. 

 Привличане на висококвалифицирани кадри от чужбина в съответствие с 

нуждите на българската икономика. 

 

V. Насърчаване на иновациите и предприемачеството.  

 Насърчаване развитието на стартиращи предприятия с висок иновативен 

потенциал (СПВИП). 

 Изграждане на ефективна и структурирана връзка между академичната 

общност/образованието и реалния сектор. 

 Постигане на дългосрочна ефективна икономика въз основа на зелени 

технологии. 

 


