
 
ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД “ 

 

ФИНАНСИ 

 

Програма „Финанси“ на ПП „Има такъв народ“ е съобразена с достъпната 

информация за състоянието на публичните финанси в страната. 

 

I. Осигуряване на финансова макро- и микросреда за устойчиво 

развитие 

 План за капиталова подкрепа на МСП с цел възстановяване от 

COVID-19. Приоритетно финансиране на мерки от инструмента 

REACT-EU. 

 Осигуряване на по-добра прозрачност, отчетност и проследимост, 

чрез въвеждане на програмно бюджетиране – оценка на проекти и 

бюджети в държавната администрация, базирана на анализ 

„Разходи-ползи“. 

 Съставяне и поддържане на балансиран държавен бюджет 

 Изготвяне и реализиране на стратегия за намаляване на социалното 

неравенство и подобряване условията на живот за хората.  

 

II. Постигане на функционално бюджетно равновесие, формиращо 

условия и осигуряващо ресурси за динамично развитие 

 Стремеж към намаляване на бюджетния дефицит до 1.5% - 1% в 

рамките на един мандат. 

 Повишаване на бюджетните приходи и намаляване на дела на 

сенчестата икономика.  

 Стимулиране на икономиката в слабо развитите региони на страната 

и възобновяване и развитие на традиционни отрасли и синергийно 

развитие на икономическите сектори.  

 

III. Данъчна политика  

 Реформа в данъчно–осигурителната система - въвеждане на 

необлагаем минимум при облагане на доходите на физическите 
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лица, семейно подоходно облагане, увеличение на данъчното 

облекчение за дете на осигурени родители и намаляване на 

осигурителната тежест с до 3%. 

 Данъчни стимули за инвестиции в производството - освобождаване 

от корпоративен данък при реинвестиране на печалбата на 

предприятията в производствени активи и възможност за ускорена 

амортизация.  

 Въвеждане на обратно начисляване на ДДС за секторите „Плодове и 

зеленчуци“ и „Биопроизводство“ за осигуряване на конкурентно 

предимство на българските производители. 

 Увеличаване прага за задължителна регистрация по ЗДДС – 100 хил. 

лв. и увеличаване на прага на вътреобщностно придобиване на 50 

хил. лв. 

 Фискална децентрализация - преотстъпване на част от приходите от 

корпоративен данък и данък върху доходите на физическите лица  в 

централния бюджет на общините. 

 Отменяне облагането на лихви върху депозити и застрахователни 

плащания 

 

IV. Фискална дисциплина, строг контрол и прозрачност при управление 

на публичните разходи 

 Връщане на максимален праг на бюджетните разходи до 38% от 

БВП и максимално ограничаване на непланирани бюджетни разходи. 

 Разпределяне на публични ресурси към социално-икономически 

приоритети, водещи до подобряване стандарта на живот и 

нарастване дела на средната класа.  

 Оценка на необходимостта от вътрешно преструктуриране на 

държавните предприятия. Прекратяване на източването на 

държавни ресурси. 

 Реформа в пенсионното осигуряване – преизчисляване на базата на 

пенсиите и повишаване на доходността, чрез разширяване на 

възможностите за инвестиции на пенсионните фондове.  
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V. Подобряване ефективността и контрола на финансовите институции 

 Прозрачна и достъпна до гражданите платформа за генериране на 

критерии за обществените поръчки, тяхното възлагане и 

изпълнение. Създаване на „черни списъци“ за некоректни компании.  

 Контрол и мониторинг на финансовата система – прекратяване на 

корупцията и защита на ползвателите на финансови услуги. 

 Прозрачност и изсветляване на дейността на ББР и приоритетно 

финансиране на МСП. 

 Реорганизация на Комисия за финансов надзор (КФН) и развитие на 

капиталовия пазар. 

 Осигуряване на гъвкави механизми за инвестиции за старт-ъпи и 

иновативни компании. 

 Кадрово обезпечаване и подобряване на експертния капацитет. 

 

 

 

 

 


