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Данъчна система

▪▪ Въвеждане на необлагаем минимум в размер на минималната работна заплата. Запазване на
нивото на облагане от 10% на доходи до 6000 лева на месец. Прогресивна ставка за облагане на
доходите над 6000 лева.
▪▪ Премахване на авансовия данък за бизнеса. Премахване на 15%-ия дискриминационен данък върху ЕТ.
▪▪ Данъчни и кредитни преференции за иновативни предприятия. Приоритетно развитие на информационните технологии.
▪▪ По-високи данъци и мита за замърсяващи производства, продукти и услуги. Данъчни облекчения
за зелени производства и услуги.
▪▪ Премахване излишната административна тежест. Намаляване на многото разрешителни режими за малкия и среден бизнес. Премахване на скритите и индиректни разходи, които пречат за
развитието на бизнеса и предприемачите.
▪▪ Правилата, регулиращи дейността на бизнеса да бъдат съобразени с обема на дейността, с
тенденция за максимално облекчаване на малкия и среден бизнес.
▪▪ Въвеждане на по-строги санкции при нарушаване на трудовото законодателство.
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устойчив транспорт

▪▪

Премахване на монополите, справедливо възнаграждение
и осигуряване на заетост. Зелена икономика
▪▪ Създаване на законови условия за развитие на семейния, дребния и средния бизнес. Преференции
за развитието на екологично отговорна индустрия и зелен бизнес, биоземеделие, устойчив и
алтернативен туризъм, ВЕИ, енергийна ефективност.
▪▪ Прекратяване на държавното подпомагане на икономически неефективни и опасни за здравето
и околната среда производства. Пренасочване на средствата към преквалификация на
освободените работници, както и към програми за стимулиране на предприемачеството.
▪▪ Недопускане на фирми, регистрирани в офшорни зони, до участие в обществени поръчки и
проекти, свързани с използването на обществено имущество, публични средства и природни
ресурси.
▪▪ Ефективен контрол с участие на гражданите върху естествените монополи: електропреносна
мрежа, ВИК, железопътна инфраструктура и др. Прозрачност и публичност при тяхното
управление. Регулаторите служат на потребителите, а не на едрия бизнес.
▪▪ Гражданска квота в комисията за защита на потребителите.
▪▪ БНБ да бъде ефективен регулатор на търговските банки и следи да не се нарушават правата
на клиентите им. Въвеждане на пределни такси за различни банкови услуги. Нулева такса
за предсрочно изплащане на кредита. Изземване на активи само след съдебно решение. При
обезпечени банкови кредити – отговорността на кредитополучателя да бъде само до размера
на обезпечението. Въвеждане на финансов омбудсман.

▪▪ Железопътният транспорт – основа на инфраструктурата. Проритетно обновяване, модернизиране на жп мрежата и подвижен състав на БДЖ. Включване на България в европейската високоскоростна жп мрежа.
▪▪ Създаване на стратегии за зелен обществен транспорт, които да включват мерки за стимулиране на развитието на градския електротранспорт и на интермодални транспортни центрове.
Развиване на водния транспорт по река Дунав и по Черноморието при строго спазване на екологичните норми.
▪▪ Създаване и прилагане на стратегическа и нормативна база за активно развитие на велосипедния транспорт. Изграждане и поддържане на адекватна вело-инфраструктура.

Селско стопанство

▪▪ Подкрепа за производството на качествена земеделска продукция.
▪▪ Стимулиране на местното производство, местните пазари и премахване на пречките пред преките продажби на земеделска продукция.
▪▪ Подкрепа за биологичното производство и агроекологичните практики, включително възстановяване плодородието на почвите.
▪▪ Справедливо разпределяне на европейските субсидии, насочване на субсидиите към малките и
средните фермери, които са свързани пряко с живота на село.
▪▪ Подкрепа за опазването и развитието на традиционните култури и отрасли като животновъдство, пчеларство, зеленчукопроизвоство и овощарство, подсигуряващи качествена храна за
българските потребители. Забрана на неоникотиноидните пестициди.
▪▪ Подкрепа за младите фермери и хората, които желаят да се занимават със земеделие и водят
природосъобразен живот в селските райони.
▪▪ Пълна забрана и строг контрол за засаждане на култури от генномодифицирани организми (ГМО)
и ясно обозначаване на храните, съдържащи ГМО съставки.
▪▪ Поддържане на национална генна банка за съхранение на местни сортове земеделски култури и породи животни, както и създаване на икономически стимули за разпространението и отглеждането им.
▪▪ Промяна на механизма за формиране на такса смет. Въвеждане на концепцията „Нулеви отпадъци”.

