
ПРОГРАМА ДПС ЗА ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2017 

Източник: http://www.dps.bg/bg/izbori-2017/predizborna-programa.html 

По темите на мониторинга на „Зелени закони“: 

 

1. ТЕМА “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“ 

От тема „Борба с бедността“ 

       * Ускоряване на процеса на вземане на решения по обжалванията на инвестиционни 
решения, чрез създаване на капацитет в съдебната система чрез допълнително бюджетно 
финансиране и промяна в съответните процесуални закони. 

 

2. ТЕМА “БИОРАЗНООБРАЗИЕ И ГОРИ“ 

Липсва 

3. ТЕМА „ЕНЕРГЕТИКА“ 

Липсва 

 

4. ТЕМА „КЛИМАТ“ 

Липсва 

 

5. ТЕМА „СЕЛСКИ РАЙОНИ“ 

От тема „Борба с бедността“ 

А. Икономически и фискални мерки - известно е, че икономическият растеж има определяща 

роля в решаването на всички икономически и социални проблеми на обществото. Политиките 

по стимулиране на растежа и занапред ще бъдат фундамента на политиката на ДПС. Доколкото 

инвестициите, потреблението и износа са двигателите на икономическия растеж, ние 

концентрираме основните си приоритети върху тях. 

… 

          * Стимулиране на старта на фонда на фондовете като средство за улесняване на 
стартирането на малък и среден бизнес и стартъп програмите. 

          * Създаване на фонд от 500 млн. лв. за подкрепа на инвестиции в преработващи 
селскостопанска продукция предприятия. 



 Б. Селско стопанство – десетте години членство в ЕС и прилагането на Общата 
селскостопанска политика (ОСП) дадоха на страната ни достатъчно позитивен, но и 
негативен опит. ДПС е за: 

          * Преосмисляне на сегашната ни позиция на суровинен придатък на световните пазари 
на базови продукти като пшеница, слънчоглед, царевица и др. Целта, която формулираме, е 
по-висок дял на принадена стойност на българското земеделие в произвежданите у нас 
храни, паралелно с прякото и догонващо увеличаване на добавената стойност единица 
обработваема площ. 

          * Увеличаване на темпа на инвестиции за модерно земеделие в малките и средни 
семейни ферми чрез възстановяване на практиката на нисколихвеното кредитиране на 
инвестиции (лихвата се оформя като капиталова субсидия) по линии на ДФЗ. Създаване на 
гъвкави схеми за кредитиране на малкия и среден бизнес и младите фермери от ББР и 
Националния гаранционен фонд. 

* Стимулиране на всички ефективни форми на кредитиране на земеделски производители и 
преработка на земеделска продукция от международни и частни финансови институции. 

          * Нова политика по напояване – създаване и стартиране на на Национална програма 
по възстановяване и модернизация на напоителните системи, целта на която да бъде в края 
на програмата сегашните напоявани около половин млн. декара земя да се увеличат около 5 
пъти. 

 

 


