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Предговор от Гергана Паси

„Има десетилетия, в кои то нищо не се случва, но има седмици, 
в кои то се случват десетилетия“. Живеем във времена на тек-
тонична промяна, в кои то почти в реално време виждаме как 
светът около нас променя очертанията си, преминавайки от кри-
за в криза. Няма съмнение, че след края на тази сеизмична дей-
ност ще се озовем в нов свят, съвършено различен от днешния. 
Националните държави също ще изглеждат различно, в зави-
симост от това колко адекватни са били действията им на този 
„стрес тест“.

В своята книга “Next.BG” Николай Василев предлага рецепти за 
успешно преминаване през държавен стрес тест. Тя е своеобразен 
наръчник за доб ро публично управление в условия на нестихва-
щи национални и световни кризи. В обичайния си стил Николай 
пише в изречения-заглавия, но читателят ще усети, че зад всяко 
едно от тях стоят десетилетия опит, политически кураж и ясна, 
непроменена с времето идеология. Едновременно сериозна и за-
качлива, книгата те разсмива и ядосва, но преди всичко те снаб-
дява с готови решения за действие. Вкарването на брояч на тер-
мините (математически похват, навярно вдъхновен от Соломон 
Паси) е иновация, както и множеството алегориии и зоотермини 
(червеноперка, щъркели, ястреби и пр.). Все в същата стилистика 
бих избрала да определя Николай като еднорог – митично тво-
рение, плод на човешката фантазия, което има изключителната 
дарба със своя рог да открива и премахва отровата около нас, за 
да дава хоризонт на въображението ни.

Книгата е просветляващо четиво за всеки, кой то иска грамотно 
да участва в авангарда на управлението на България или просто 
да прави информиран избор. В името на поколението на нашите 
деца – Next.BG.

Гергана Паси
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Предговор от София Касидова

Точно преди 10 г. написах предговора към поредната книга 
на Николай – „Меню за реформатори“. За тези от нас, които с 
нетърпение очаквахме продължение, не е изненада, че новото 
заглавие “Next.BG” започва с напомняне от автора, че не е 
променил идеите и възгледите си през годините. В своя типичен 
открит и убедителен стил авторът преповтаря принципи, правила, 
аргументи, убеждения и идеи как да се управлява България, така че 
да бъде икономически и социално просперираща, да има устойчив 
икономически растеж и да бъде част от групата на развитите страни. 
В оригинален колажен разказ Николай обяснява защо дясната 
реформаторска икономическа политика и либерални социални 
принципи са необходими и на следващото поколение от политици, 
икономисти и граждани, за да решат предизвикателствата на 
днешния ден и нерешените проблеми на прехода.

Книгата не отегчава с теоретични концепции за ползите от дясна 
реформаторска политика и вредите от популизма. Вместо това,  
Николай е написал всеобхватна и честна история на практическите 
успехи и провали на държавното управление през последните 
две десетилетия. Почти половината от книгата отделя място 
на грешните политики, несвършената работа и популистки 
решения, които са причина за пропуснат икономически възход 
и благоденствие на нацията. Именно тези наблюдения правят 
книгата вълнуваща и драматична.

“Next.BG” е книга колкото за икономика, толкова и за държавно 
управление, и Николай с вълнение и въображение разказва тази 
история. Отличителният му глас, с новаторски речник и с чувство 
за хумор, познат от предишните му книги и стотици статии, прави 
книгата истинско удоволствие за четене. Малко съвременни 
анализатори и икономисти притежават такава лекота и размах да 
анализират и предадат с вкус тези теми.

“Next.BG” е много повече от книга за икономическа политика 
и набор от реформи. Авторът разгръща историята върху 
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няколко големи идеи. Последното столетие е бойно поле на две 
противоположни доктрини – едната твърдяща, че свободният 
пазар (свободен от държавна намеса) е най-добър за генерирането 
на икономически растеж, а другата, че пазарите имат нужда от 
регулация и публични разходи, за да бъде растежът справедлив и 
включващ. Противоборството между тези две идеологии е всъщ-
ност разказът в книгата, лайтмотивът и повтарящата се тема, които 
авторът представя през различни аспекти на икономическата и 
държавна политика. В оценката на Николай реформаторската и 
либерална идея е водещата и гарантираща успех. Но авторът е 
докрай честен и не спестява истината, че и двете доктрини имат 
своите провали. За да запазят пазара, да предпазят от поредна 
голяма депресия (след кризата от 2008 г. и 2020 г.) и разширявайки 
социалната защита върху хората, правителствата на водещите 
световни икономики драматично увеличиха ролята на държа-
вата, вкл. и държавните разходи. За автора това не е пример 
за подражание, а повод за преосмисляне на икономическите 
принципи, защото този път няма да произведе най-високата 
точка на капитализма като организация на икономиката. Курсът 
към неолиберални политики е курс към по-пазарно ориентирани 
политики и отхвърляне на хибридния модел, който донесе добри 
резултати в края на миналия век и началото на този. Логично 
се налага изводът, че политическото решение за ново меню 
от политики и реформи – освобождаване на пазара на труда, 
дерегулация на ютилити секторите, приватизация, вкл. и на ня-
кои публични услуги, и намаление на данъците, е правилното за 
връщане към ускорен икономически растеж.

Оригинален похват на “Next.BG” е, че анализира последните 20 г. 
на българската държавна и икономическа история през призмата 
на икономическата идеология и циклите на икономическия 
растеж (реализирани и пропуснати). С това ни убеждава, че ико-
номическият и социален просперитет не са проста икономическа 
статистика за ръста на БВП, а мярка на виталността и енергията 
на обществото, което убедително влияе върху множество 
икономически променливи – заетост и заплата, инвестиции, 
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капиталов пазар и публични разходи. Промяната в БВП на глава 
от населението има силата да промени философията и нагласите 
на цяло поколение, а защо не и на цяло столетие.

Книгата би оставила песимистичен привкус и déjà vu за повтаряни 
критики, ако авторът не беше добавял към всяка тема своите 
предложения какво трябва да се направи. В това е и една от 
истинските ценности в идеите на Николай с централно значение в 
книгата. Николай предава огромна роля на хората, на политиците 
и държавниците, и на мъдрите (непопулистки) решения, които 
могат за променят политическите и икономически събития. Той 
постоянно ни напомня, че неуспехите не са предопределени.

Четвъртата книга на Николай Василев е книга с предписания и 
готови решения. Независимо дали сте съгласни или не, дали се 
съмнявате и не сте сигурни в тях, книгата дава достоверен разказ 
на икономическата история на българския преход със специален 
акцент върху избора и решенията на ключовите политически сили. 
Затвърждава убеждението, че нефункциониращият политически 
климат е причината за нерадостното ни настояще.

Все пак авторът намира причина за оптимизъм. Независимо 
от икономическите провали хората и бизнесът не са загубили 
способността си да намират креативни технологични решения на 
проблемите. Предприемачи и учени създават нова генерация от 
технологии с потенциал драматично да променят траекторията 
на икономическия растеж.

Ходът на историята на българския преход може почти да бъде 
дефинирана с ключовите събития от 1989 г. (начало на прехода 
към пазарна икономика), 2002 г. (когато България бе призната за 
функционираща пазарна икономика), 2004 г. (членство в НАТО) 
и 2007 г. (членство в ЕС). Във всеки от тези моменти икономиката 
превключваше от една скорост на друга и бъдещето изглеждаше 
непредсказуемо. Предвид изобретенията на 21-и век и набора от 
нови политики е възможно да сме в повратен момент.
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I. Защо написах тази книга
To boldly go where no one has gone before.

Смело да отидем там, където никой не е бил преди.

Мото на сериала Star Trek

Уважаеми критичен и загрижен читателю!

Радвам се, че в ръцете ти е попаднала четвъртата ми книга. Тя 
е написана в края на 2022 г. и самото начало на 2023 г. след по-
редните предсрочни парламентарни избори в България и пре-
ди следващите. Насред няколко сериозни ситуации в региона и 
в света, без да ги наричам чак „кризи“ за България: вой ната в 
Украйна, опасността от дефицит на природен газ, безпрецедентно 
високи цени на тока и газа, рекордна инфлация, риск от световна 
рецесия, бежанци от Украйна, потенциален мигрантски натиск от 
Югоизток. За угрозата от ядрен удар да не говорим…

Първите ми три книги са много различни една от друга

„Енергия“ излезе през 2009 г. Заглавието ми бе подсказано от 
Тошо Тошев, дългогодишен главен редактор на вестник „Труд“ и 
добър приятел. Книгата не е автобиография, но описва основните 
моменти и предизвикателства в живота и в работата ми – като 
ученик в Ленинград, студент в Унгария, САЩ и Япония, млад фи-
нансист и инвестиционен банкер в Будапеща, Токио, Ню Йорк и 
Лондон, както и като министър в правителствата на Симеон Сак-
скобургготски (2001 – 2005 г.) и Сергей Станишев (2005 – 2009 г.). 
Представяйки книгата, проф. Огнян Герджиков я нарече автобио-
графична публицистична документалистика.

„Меню за реформатори“, с подзаглавие „Визия за модерната 
икономическа политика“, е публикувана през 2014 г. Идеята за 
заглавието е на София Касидова – икономист и банкер, колежка от 
първите ми две министерства. Книгата представя всеобхватно мои-
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те виждания за икономически реформи. Тези идеи според мен са 
адекватни за периода на прехода в България и Централна и Източна 
Европа, но принципите са валидни и за развитите държави. Да, не-
малко неща се случиха по света след 2014 г., но книгата не е оста-
ряла – напротив. Както и заглавието показва, подкрепям западната 
ориентация на България, десните икономически реформи, ценно-
стите на пазарната икономика, водещата роля на частния сектор.

„Кариера или не?“ от 2018 г., с подзаглавие „10 фактора за 
успешно начало на кариерата“, е съвсем различна. Заглавието 
е мое. Тя дава идеи на ученици и родители, студенти и препода-
ватели, служители и работодатели за това какво трябва да правят 
младите хора, за да имат по-доб ро кариерно развитие. Причината 
да напиша такава книга – ве роят но нетипична както за финансиста, 
така и за политика – е притеснението ми, че младите хора по све-
та не са подготвени за предизвикателствата на конкурентния пазар 
на труда. А в България картината е още по-драматична. Хиляди 
младежи про дъл жа ват да ползват тази книга. Често наши стажан-
ти в Експат Капитал споделят, че са я чели преди години. Както и 
хора по улицата ме спират и коментират темата. Имал съм честта 
да представя идеите си пред десетина български университета.

“Karrier vagy sem?” е унгарското издание от 2019 г. Росен Тка-
ченко, приятелят ми от студентските години в Будапеща, ме убеди 
да адаптирам книгата за унгарскоговорещите читатели.

“Career or Not?” от 2020 г. пък е английският вариант, прена-
писан и доразвит за глобалната публика. Възможно е в крайна 
сметка тази версия да бъде най-четена. Немалко българи също 
предпочитат английския текст.

След всяка от тези книги си казвах, че тя е пос лед ната. Но 
сега събрах вдъхновение за четвърта

Не се правя на професионален писател. Но в качеството си на 
икономист със силна идеология, с опит в политиката и в частния 



NEXT.BG Книга за реформатори, ястреби и щъркели 15

сектор като работодател и инвеститор, на човек с ясна гражданска 
позиция – съм дал стотици интервюта и имам над 100 статии на 
тема икономическа политика. Затова реших да обобщя идеите си 
в нова книга – в съответствие с новите реалности в световната 
икономика и геополитика.

“NEXT.BG” е ди рект но продължение и развитие на „Меню 
за реформатори“

Двете книги могат да бъдат прочетени паралелно, последова-
телно или съвсем поотделно. Част от темите са сходни, но няма 
„плагиатстване“ от старата към новата. Дисциплинирано реших и 
спазих обещанието си да не препрочитам предишния текст, а да 
започна на „празен екран“. И двете книги са със сходни идеи, не 
съм променил възгледите си през годините. По какво се различа-
ват двете книги?

• „Меню за реформатори“ е малко по-всеобхватна в областта 
на икономиката и покрива по-широк набор от икономически 
и бизнес теми

• В NEXT.BG са включени повече неикономически теми, т.е. тя 
е с по-широк разрез на държавното управление.

Защо кръстих книгата “NEXT.BG”?

Идеята книгата да се казва точно така пак не е моя, а е на дългого-
дишната ми колежка Мария Дивизиева. Но преди това използвах 
думата NEXT като заглавие на поредните икономически програ-
ми, изготвени от мен през 2020 – 21 – 22 г.

Смисълът е в няколко посоки. Next на английски означава „след-
ващ“. Вярвам, че книгата обобщава част от следващото поколение 
реформи, необходими за модернизацията на страната ни в разга-
ра на 21 век. Които трябва да бъдат изпълнени от следващото, 
по-модерно поколение управленци и държавници. Израснали и 
възпитани след соца. Евентуално учили, работили или поне пъту-



16 NEXT.BG Книга за реформатори, ястреби и щъркели

вали по света. Чувстващи се у дома си и в европейските инсти-
туции, и в американските компании, и в азиатските мегаполиси. 
Владеещи нови професии, по-различни от политикономията от 
80-те години на едно отдавна отишло си столетие.

Искрено вярвам, че за да влезем в NEXT, трябва да се откажем 
от PAST. За да победим в спора с изкуствения интелект, не се 
нуждаем от вехти мантри. Всеки футуролог ще ни каже, че в 
бъдещето са необходими просто ум, мечти и човеколюбие. Така 
си представям NEXT.BG.

Скъпи амбициозен приятелю,
Ти с кръвна група next ли си? Ти ли си the next?

Хайде, действай, какво чакаш!  
България отдавна се нуждае от Реформи 3.0.

Второ, първите букви от абревиатурата НЕКСТ може да се раз-
шифроват като Национален Експертен Кабинет. От 2009 г. много-
кратно смятах, че България се нуждае от непартийно експертно 
правителство в сянка, което да бъде полезен коректив и генера-
тор на идеи за действащите, не особено впечатляващи и изобщо 
нереформаторски правителства след приемането ни в ЕС. Много 
редовни, много служебни и все недостатъчно авангардни.

Постарах се да не посочвам имена на политически сили

Споменавам имената на малко политически личности – основно 
когато примерите са положителни. Т.е. целта ми е да коментирам 
политики, а не политици.

Кои са най-важните теми в книгата?

Един от начините да се провери това е да „преброим“ колко пъти 
се срещат някои от термините.
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„Брояч“ на важни думи в тази книга – сродни думи със 
същия корен

• Бюджет – 279
• Пенсии – 258
• Инвестиции – 195
• Реформа – 108
• Приватизация – 92
• Популизъм – 90
• Здравеопазване – 90
• Образование – 82
• Еврозона – 78
• Борса – 75
• Запад – 59
• Концесия – 55
• Капиталови пазари – 56
• Демография – 50
• Мигранти – 35
• Извънземните – 28
• Червеноперка – 26
• Мечта – 16
• Ястреб – 12
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II. Да помечтаем – в каква BG.NEXT искаме да 
живеем?

„Нищо не ми обещавай за утре.  
Днес вече ценя всяка минута.

И какво от това, че ще има цветя в моя дом,  
в моя хол, в моя панелен комплекс?

Искам цвете едно, но сега...  
Защото утре започва от днес.“

Песен на Диана Експрес от декември 1989 г.  
(началото на прехода) „Утре започва от днес“

Скъпи мечтаещ и амбициозен читателю,

Който и да си, щом четеш на български, значи имаш своите сан-
тименти към българския свят, своите мечти за по-достойно бъде-
ще на нашата малка, но красива и интелигентна нация. И ти мо-
жеш да напишеш тази глава. Излез от Метавселената и се научи 
да правиш избор. Ето ти мои те мисли.

Мечтая за България – млада и жизнена, свободна и богата. Която 
да е част от цивилизования западен свят, да има достойна роля и 
позитивен имидж като надежден партньор. В коя то хората да се 
чувстват свободни да говорят и мислят, да творят изкуство, да 
правят авангарден бизнес. Да пътуват без визи, но с пълни порт-
фейли, до всички континенти. Да учат и работят, където и каквото 
си поискат, но гордо да избират да се връщат в България. Да имат 
убеждение, че с труд и доб ро образование целите на нацията и 
мечтите на отделния човек могат да бъдат постигнати.

В коя то се раждат между 100 и 150 хиляди здрави деца годишно. 
И повече българи да се завръщат, отколкото да напускат. В коя то 
обществото подкрепя семействата, майките с деца, хората в не-
равностойно положение. България със силна валута, нисък дълг, 
ниски данъци, мощна икономика и чиста природа. В коя то реци-
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клираме всяко парче пластмаса, хартия, метал или стъкло, както 
отдавна правят мои те дъщери. Те са next.

В коя то училищата и университетите са на световно ниво и са 
притегателна сила за българските и за много международни сту-
денти, преподаватели и учени. Където всички млади хора владеят 
по няколко езика и са обиколили света като студенти, професио-
налисти или туристи.

Да има повече държавност в обществото, но по-малко държава 
в икономиката. Държавата да не бъде вездесъща майка-хранил-
ница, а всички граждани да имат достъп до доб ро образование и 
здравеопазване, до модерни професии и високоплатени работни 
места – за да могат сами да се грижат по-доб ре за себе си. В биз-
неса държавата да бъде не собственик и ценовик, а законодател и 
регулатор.

Мечтая за България със силна модернизирана армия и строго ох-
ранявана граница, коя то може да защити себе си и целия ЕС от 
предизвикателствата на бъдещето.

В коя то в обществото има позитивна енергия и обединение око-
ло нов национален идеал. Да има доверие в институциите, ниска 
корупция, вяра в бъдещето. Съдебната система да е независима и 
ефективна. И да работи десетина пъти по-бързо.

Наши учени да получат Нобелова награда за научни постижения. 
Да спечелим Евровизия. Да имаме повече музиканти, актьори, ху-
дожници и други творци, чието изкуство е оценявано и познато 
по цял свят. Националният ни отбор по футбол да си върне слава-
та от епохата на Стоичков. Да имаме златен олимпийски медал по 
художествена гимнастика и в индивидуалното състезание. Наш 
филм да получи Оскар и да са го гледали приятелите ни по света.

Градовете ни да са модерни, уредени и зелени. С красиви парко-
ве, градини и детски площадки, равни тротоари и чист въздух. 
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С подредени квартали, красиви сгради, достатъчно паркинг пло-
щи, велосипедни алеи. Да има скулптура, с коя то да сме известни 
по света. Например „Целувката“ на българския скулптор Рáйнис 
Гелóв (виж снимката). Харесва ли ви? Или имате още по-добри 
идеи?

Снимка 1. Анимация на скулптурата „Целувката“ от Рáйнис Гелóв

Източник: Рáйнис Гелóв

Zaha Hadid Architects да построят най-хубавата си сграда в све-
та именно в България. В момента е в Азербайджан. Това може 
да бъде небостъргач във Варна, в кой то да има голям офис на 
Google или Goldman Sachs. Или трети терминал на Летище Со-
фия, на кой то да кацат свръхзвукови самолети. Или междуна-
родно пансионно училище на Черноморието, в което да учат 
племенниците на Доналд Тръмп и Джо Байдън. Или познавате 
още по-авангардни архитекти?

Да изпратим двама български астронавти на НАСА, мъж и жена, 
евентуално до Луната. „За да полетим нагоре към звездите, а не 
да гледаме надолу към Земята от срам.“ И да, защо да не летят 
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заедно с един астронавт от Северна Македония? Това е цитат от 
Слави Трифонов, кой то през 2021 г. хареса тази моя идея.

Нашите братя от Северна Македония да считат България за най-
приятелската страна, а не както е в момента.

Най-после да имаме детска болница. И нови атомни реактори. И 
прекрасни магистрали – построени от концесионери без бюджет-
ни средства. И нови бързи влакове. Да произвеждаме собствени 
електромобили. Отново да имаме най-добрия достъп до интернет 
в света.

Българска технологична компания, създадена като startup 
(стартъп) през 2023 г., да се листва на борсата в Ню Йорк и да 
струва милиарди. Румънската UiPath се търгува там и през 2021 г. 
беше оценена на над 40 млрд. долара – над половината БВП на 
България! Не сте я чували, нали? А коя е най-голямата БГ компа-
ния, колко струва и в чужбина кой я е чувал?*

Да сме домакини на Европейското по футбол през 2036 г. и на 
Световното изложение EXPO 2040.

…

Този списък може да продължи. Всеки може да добави своите 
мечти и желания. Но по-важно е не какви примери съм дал по-
горе, а какво ще ви кажа по-долу.

Всички тези мечти могат да се сбъднат скоро, ако България се 
управлява модерно и смело. Всички до една!

*******************

* Всъщност вече има немалко успешни български бизнеси, най-
вече в ИТ сферата, кои то работят на световния терен и може 
би струват милиарди. Те обаче са избрали да „стоят под ра-
дара“ заради неотдавнашните случаи на отнемане на бизнеси 
от влас тимащи. Също така те не се търгуват на финансовите 
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пазари, например заради полуумрялото състояние на родната 
борса и липсата ѝ на свързаност със световните пазари. Което 
пък, на принципа на кокошката и яйцето, води до полуумрялото 
състояние на родната борса.
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III. Речник на зоологическите термини  
в книгата 

• „Червеноперка“ – непопулярна тема или реформа, коя то по 
принцип е правилна, но е изключително трудно да се обясни 
политически.

• „Извънземните“ – истинските извънземни, ако има такива. 
Както и анонимното, дисциплинирано и мълчаливо мнозин-
ство данъкоплатци, кои то са глупави да плащат сметките на 
другите – субсидии, помощи, доходи, пенсии. Всеки, кой то 
иска да получава пари от бюджета, не се интересува откъде 
идват парите. Сякаш ни ги подаряват „извън зем ни те“.

• „Готварска книга“ – книгата, коя то би трябвало да пиша, ако 
избера да не съм реформатор, а популист. Ако реша да не на-
зовавам проб лемите с истинските им имена и да не предла-
гам тежки, но правилни решения. Апропо, изобщо не умея да 
готвя. Ще потърся помощ от съпругата ми, изящен кулинар.

• „Бюджетен ястреб“ – рядка реформаторска птица, коя то се 
стреми към ниски бюджетни разходи и субсидии, висока 
ефективност и финансова дисциплина.

• „Щъркел“ – човек, кой то вярва, че демографската полити-
ка трябва да стане най-големият приоритет на бюджета и 
държавата.
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IV. Автоблиц
Ето няколко въпроса към самия автор:

1. Как се самоопределяте по спектъра ляво – дясно?
• Десен, дясноцентрист

2. Какъв цвят са кориците на всичките Ви книги? Това случай-
но ли е?

• Син. Не е случайно
3. Как се самоопределяте по спектъра изток – запад?

• Прозападен
4. Русофил ли сте или русофоб?

• Не съм нито -фил, нито -фоб. А съм български патриот
5. Тогава какъв „фил“ сте?

• Фил съм на Варна, на България и на планетата Земя
6. Америка или Европа?

• По-скоро Америка. Харесвам американската финансова 
и икономическа наука, университетите, както и мулти-
националните им компании

• Но съм фен на европейската култура и биохрани, както и 
на азиатските мегаполиси

7. Любими градове?
• Ню Йорк, Лондон, Токио, Хонконг, Сингапур като биз-

несцентрове. Също така Париж и Рим като култура
8. Как се самоопределяте по спектъра консерватор – либерал – 

социалист
• Не съм социалист. Имам либерални икономически 

възгледи и по-консервативни социални възгледи
• Не виждам голямо противоречие между консерватори и 

либерали. По отношение на икономиката и двете групи 
са десни и реформатори

9. Как се самоопределяте по спектъра реформатори – популисти?
• Реформатор
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10. Любим световен политик?
• Маргарет Тачър

11. Какъв друг „-ист“ и „-атор“ сте?
• Позитивист и модернизатор

12. Как се самоопределяте във вижданията си за охраната на 
границата от мигранти?

• Хардлайнер
13. Как се самоопределяте във вижданията си за превъоръжава-

нето на армията?
• Ястреб

14. Как се самоопределяте във вижданията си за бюджетната 
политика?

• Бюджетен ястреб
15. Как се самоопределяте във вижданията си за демографската 

политика?
• Щъркел 😊
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V. Сашими от „червеноперки“, моля!
„Не защото нещата са трудни не се осмеляваме,  

а защото не се осмеляваме нещата са трудни.“

Мисъл на Луций Аней Сенека, древноримски философ,  
произнесена от Лиз Тръс в деня на напускането ѝ  

на премиерския пост на Великобритания,  
25 октомври 2022 г.

В тази книга сам си избрах съдбата да заемам непопулярни, но 
според мен правилни позиции по трудни обществени и иконо-
мически въпроси. Да, лесно е човек да е популист, синдикалист, 
кейнсианец. Тогава просто казва: „хайде да дадем още пари на…“ 
и веднага става готин. Даже ще кажат, че е хуманист с голямо 
сърце. Ако и аз реша да съм такъв, тогава ще бъда сляп щраус или 
усмихнато розово фламинго. В днешната епоха на световен по-
ход към популизма реформаторите са редки птици, а аз се боря за 
признанието за най-последователния „бюджетен ястреб“.

В тази глава реших да направя списък на всички тежки теми, за-
сегнати в книгата. Защитата на реформаторските ценности не е 
проста работа. Ако имате идеи как да бъда по-убедителен, при-
емам „помощ от публиката“.

Ще нарека тези теми „червеноперки“. Защо ли? Просто така ми 
дойде. Много от популистките идеологии се свързват с червения 
цвят. А човек трябва да е доста „изПЕРКал“ като мен, за да се на-
рече „бюджетен ястреб“. 😊
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Снимка 2. Типична истинска червеноперка

1. Защо не е доб ре бюджетните разходи да растат безкрайно?
2. Защо не е доб ре да има хронични бюджетни дефицити?
3. Защо не е доб ре да има постоянни актуализации на бюдже-

та?
4. Защо трябва да ни дреме за размера на публичния дълг?
5. Защо не е доб ре да има диференцирани ставки по ДДС?
6. Защо не е доб ре да има необлагаем данъчен минимум за фи-

зическите лица?
7. Защо не трябва да копираме сляпо глупостите в бюджета и 

данъчната система на Западна Европа? Защото в бюджет-
ната политика до 2020 г., в данъчната политика и в художе-
ствената гимнастика ние сме по-добри и те трябва да се учат 
от нас.

8. Защо предлагам да се вдигне (удвои) вноската към втория 
стълб на пенсионната система?

9. Най-трудното: Защо не е доб ре да вдигаме безкрайно пен-
сии те?

10. Защо не подкрепям колосалните компенсации за ток и газ?
11. Защо не подкрепям мораториума върху цените на тока, во-

дата и парното?
12. Защо не подкрепям да се отложи (отново) либерализацията 

на енергийния пазар за домакинствата?
13. Защо, след като съм бил най-голям фен на валутния борд, 

подкрепям да го напуснем, за да влезем в Еврозоната?
14. Защо казвам, че българските висши училища не са на доб ро 

ниво и са основен фактор за емиграция?
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15. Защо пос тоян но се проваляме в политиката си към братска 
Северна Македония?

16. Защо съм „бюджетен ястреб“, а предлагам 1 – 2 милиарда 
годишно за демографски мерки?

17. Защо съм притеснен от мигрантско цунами?
18. Защо твърдя, че съдебната система е най-големият икономи-

чески проб лем на България?
19. Защо смятам, че болниците трябва да си останат търговски 

дружества?
20. Какво да направим за хората с увреждания?
21. Защо смятам, че трябва да положим големи усилия за по-

литики за ромите?
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VI. Вълшебната пръчица на популиста  
и реформатора

Plus ça change, plus c‘est la même chose

Колкото повече нещата се променят,  
толкова повече си остават същите (фр.)

Защо през 2022 г. пак разделям света на ляво и дясно, на попу-
листи и реформатори? Нали много хора казват, че идеологиите 
вече нямали значение, че няма ляво и дясно, че други фактори са 
много по-важни? Спомням си периода на сложни коалиционни 
преговори, кои то първите три партии водиха през 2005 г. Един от 
левите депутати каза: „Нали всички искаме да работим за Бълга-
рия? Защо да не се разберем?“ Желанието за търсене на консенсус 
е похвално, особено в днешните времена на разпокъсан парла-
мент и липса на диалог между политическите сили. Обратната 
теза е: „За какво точно да се разберем, след като по всички важ-
ни въпроси имаме коренно противоположни мнения. Ние искаме 
приватизация, ниски данъци, консервативен бюджет. А вие иска-
те държавна икономика, високи данъци и щедри бюджетни харчо-
ве.“ Олио и вода не могат да се смесят.

Животът показа, че през 2005 г. надделя убеждението, че коали-
ция е необходима заради членството ни в ЕС. Тогава идеологи-
ческите различия бяха огромни, но човешките отношения между 
политиците бяха позитивни и конструктивни. Затова се намери 
работеща формула.

През 2021 – 2023 г. е обратното. Идеологически различия има, но 
те са по-слаби поради общото залитане към ляв популизъм. Това 
ясно се видя при многократните актуализации на бюджета, при 
кои то почти всички гласуваха безотговорно и в синхрон. Правител-
ства обаче не могат да се съставят заради персоналната неприязън 
между ключовите играчи. Работеща формула засега е невъзможна.
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„Всичко тече, всичко се променя“

От една страна съм съгласен, че по-ясните идеологически грани-
ци от миналото днес са по-размити, както и че просто живеем в 
епоха, където в повечето части на света махалото прекалено се е 
наклонило към полюса на популизма. Кои са признаците на това? 
Рекордните бюджетни разходи, огромните дефицити, колосал-
ните дългове, безумното печатане на пари, безнадеждната липса 
на приватизация и реформи. Сега усещам колко много отчаяни 
епитети използвах в предното изречение. А ситуацията не е ли 
отчайваща:

• Без да участват във вой на, в САЩ имат бюджетен дефицит 
от… -15% за 2021 г. и нови -12.1% за 2022 г. Ако беше фут-
бол, би ми звучало като 0:15. Не съм виждал това при първо-
класните отбори.

• Дългът на Италия се е запътил към 150-160% от БВП. Какви 
Маастрихтски критерии от 60%, какви 3 трилиона евро? Това 
какъв футболен резултат е?

• Споко, Гърция през 2020 г. надмина 200% дълг към БВП. А 
преди 12 години се сгромоляса със 185% и после падна до 
120%. А сега – хайде пак с почти двеста.

• В Обединеното кралство единия месец свалят данъци и из-
падат във валутна и лихвена криза, а другия месец ги вдигат. 
Това танго ли се нарича?

• България прие бюджет от 42 милиарда лева за 2020 г. и завъ-
рши 2022 г. с шейсет и няколко милиарда. Към 10 милиарда 
от тях са за… ток.

• В САЩ половината население получава помощи от прави-
телството. Точно в САЩ ли?

За мен нищо от това не е нормално, така че да, ситуацията е от-
чайваща. Затова от друга страна смятам, че не всичко се променя. 
Някои неща е по-доб ре да си останат същите. Да останат иконо-
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мисти, кои то да кажат, че много от явленията днес не са нормал-
ни. Да останат реформатори, кои то отново да промéнят света към 
това, което смятат за по-доб ро.

Класическото разделение на леви популисти и десни 
реформатори
В живота по всички социални теми има поне два противополож-
ни възгледа, две различни „школи“. За целите на тази книга нека 
ги наречем популисти и реформатори (прозвуча ми като Монтеки 
и Капулети). Ако ги попитаме поотделно към какво се стремят и 
какво искат от живота, от обществото и от политиката, ве роят но 
ще получим следните отговори:

Желанията на популистите накрат ко:
Пари, доходи, пенсии, работни места, доб ро образование, модер-
но здравеопазване, ниски цени…

Желанията на реформаторите накрат ко:
Пари, доходи, пенсии, работни места, доб ро образование, модер-
но здравеопазване, ниски цени…

Разбирате идеята. И 10 желания да опишем, и 1010, все ще са по-
добни. Къде са тогава разликите?

Популистите питат: „Бабо Мравке, где така?“

Те искат управляващите да раздават, а получаващите да получа-
ват и не ги интересува откъде. Не искат да носят отговорност. 
Конкретно НЕ ги интересува:

• Колко произвежда икономиката
• Колко харчи държавата и какво може/не може да си позволи 

обществото
• Колко е бюджетният дефицит/излишък
• Колко е публичният дълг
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• Откъде идват парите и къде отиват
• Какви други приоритети има държавата, кои то конкретно „не 

пълнят тех ния хладилник“ (пример: нови изтребители)
• Каква е раждаемостта и демографската картина
• Какво ще донесе бъдещето

Съответно – добри са тези политици, кои то раздават пари ДНЕС.

Точно така се държи едно дете в магазин за играчки, което иска 
всичко и не го интересуват финансовите проб леми на родителите. 
Отговорността е на някой друг.

Реформаторите отговарят: „Тичам, Щурчо, за храна“

Те не искат просто да раздават и да получават. За тях първо е важ-
но как да се създаде повече с ограничените ресурси на общество-
то. Те искат да носят отговорност. Конкретно ги интересува:

• Колко произвежда икономиката
• Колко харчи държавата и какво може/не може да си позволи 

обществото
• Колко е бюджетният дефицит/излишък
• Колко е публичният дълг
• Откъде идват парите и къде отиват
• Какви други приоритети има държавата, кои то конкретно „не 

пълнят тех ния хладилник“ (пример: нови изтребители)
• Каква е раждаемостта и демографската картина
• Какво ще донесе бъдещето

Както забелязахте, списъкът пак е един и същ.

Съответно – добри са тези политици, кои то мислят за БЪДЕЩЕ-
ТО. Които мислят най-напред за производството, ефективността 
и растежа, а потреблението ще дойде по естествен път след това. 
Дори ще има по-високи доходи и по-високо потребление, но по 
друг начин.
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В този смисъл, кой има по-голямо сърце за хората  
и по-доб ра визия за обществото?

Кои родители са по-добри – тези, кои то предоставят всичко на-
готово на децата си, или онези, кои то ги учат на труд? Тези, кои то 
харчат неразумно, прахосват и накрая оставят на децата си само 
проб леми и борчове? Или онези, кои то живеят разумно, спестяват 
и накрая оставят доб ро наследство на децата?

Кои работодатели са по-добри – тези, кои то бързат да вдигнат за-
платите и доходите на собствениците, но фалират фирмата и хо-
рата остават на улицата без работа и с нулев доход? Или онези, 
кои то управляват печеливши и успешни бизнеси и накрая осигу-
ряват още по-високи доходи, но устойчиво и с покритие?

Кои държавници са по-добри – тези, кои то виждат само някол-
ко месеца напред до следващите избори, вземат рекордни заеми 
с все по-високи лихви, увеличават експоненциално държавните 
разходи, допускат рекордни бюджетни дефицити, раздават преди-
зборно щедри пенсии, не реформират раздутата бюджетна сфера? 
Или онези, кои то мислят за дългосрочния просперитет на наци-
ята, харчат спестовно, търсят съкращения на разходите, в добри-
те години реализират бюджетни излишъци, увеличават доходи и 
пенсии постепенно, но стабилно и с покритие?

Кога сме по-разумни – когато вечно отлагаме ходенето на зъболе-
кар с всички лоши последствия от това, или когато редовно по-
сещаваме зъболекар? Да, неприятно е, но дългосрочно ще имаме 
здраве и красота.

На всички тези въпроси искаме да повярваме на първото, но зна-
ем, че разумното е второто. Мнозина дават като аргумент в посо-
ка популизъм това, че и в други развити икономики е така, „ние 
ли сме по-умните, за да затягаме коланите“. Не разбирам и не 
приемам стадния принцип за валиден аргумент. Напротив, той 
само утвърждава с реални примери какво не трябва да правим. 
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В този смисъл „краят на историята“ по Фукуяма е настъпил – 
по-доб ро от либералната демокрация и от пазарната икономика 
няма. Въпреки опитите на популистите да чертаят нови модели и 
да дърпат махалото с все сила.

Таблица 1. Разлики в предпочитанията за политиките

Но. Политика Популисти Реформатори

1 Собственост 
върху търговски 
дружества

Държавна Частна

2 Приватизация Против За

3 Концесии Против За

4 Чужди 
инвестиции

Ако става дума за 
приватизация и 
концесии – против

За

5 Инвестиции в 
инфраструктура

Публични Където може: частни и/или 
с концесии. За останалото: 
публични

6 Съкращения в 
администрацията 
и бюджетната 
сфера

Против За

7 Болници Те са против 
приватизацията на 
държавни болници

Частните са доб ре дошли

8 Детски градини Те са против 
финансирането на 
частните детски 
градини със средства от 
бюджета

Частните са доб ре дошли. 
Може да се съфинансират от 
бюджета

9 Училища Те са против 
финансирането на 
частните училища със 
средства от бюджета

Частните са доб ре дошли. 
Може да се съфинансират от 
бюджета

10 Плосък данък Против За

11 Ниво на преките 
данъци

Високо, прогресивно Ниско
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Но. Политика Популисти Реформатори

12 Диференцирани 
ставки по ДДС

За. Броят на 
„привилегированите“ 
сектори с ниско ДДС 
пос тоян но да се 
увеличава

Няма нужда от това

13 Доходи Уравниловка Според приноса

14 Пенсии Важно е да се 
увеличават все повече 
номинално, реално, 
като % от БВП и всякак. 
Никакво ниво не е 
достатъчно високо

Да растат с ръста на 
икономиката – според ръста 
на събраните осигуровки и 
инфлацията

15 Минимална 
пенсия

Важно е много 
да се увеличава 
минималната пенсия 
– без значение, че 
над половината 
пенсионери получават 
еднаквия минимум

Не е доб ре над половината 
пенсионери да получават 
еднаквия минимум. Това 
не стимулира хората да се 
осигуряват

16 Мораториум 
върху цени 
(енергия, 
комунални 
услуги, храни и 
др.)

За Против

17 Държавна намеса 
и контрол върху 
цените

За Против

18 Субсидии Все по-огромни. За 
всичко

Все по-ниски. Насочени само 
към нуждаещите се

19 Да се забрани 
ли износът на 
електричество 
с цел да падне 
цената

За. Страната ще 
загуби милиарди, но 
на популистите не им 
дреме. За тях бюджетът 
е абстракция

Против. Важното е страната 
да спечели от износа, а как 
ще се разпределят печалбите 
вътрешно е отделна тема

20 Кого да подкрепя 
бюджетът

Всички Само нуждаещите се, а те са 
малка част от населението. 
Най-доб ре е все по-малко 
хора да се нуждаят от помощ
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Но. Политика Популисти Реформатори

21 С какво да 
се занимава 
държавата 
ексклузивно

С всичко и навсякъде. 
Цитат от доскорошен 
служебен премиер: 
„Показахме, че 
държавата може да 
бъде навсякъде и да 
помага на всички.“

С ограничен брой теми, където 
частният сектор не може да 
реши проб лемите. Примери: 
външна политика, сигурност, 
обществен ред, правосъдие, 
социални помощи само за 
нуждаещите се

22 Как да се 
осигурят ниски 
цени

С императивна намеса 
на държавата

С методите на пазарната 
икономика – конкуренция, 
свобода. Ниската цена не 
трябва да бъде самоцел

23 Ниво на 
бюджетните 
разходи

Високо и все по-
високо. Никакво ниво 
не е достатъчно

Ниско. Например 36 – 39% от 
БВП

24 Ниво на 
бюджетния 
дефицит

Високо и все по-
високо. Никакво 
ниво не е достатъчно. 
„Хората са ужасно 
бедни и ще загинат 
без подкрепа“ – 
независимо дали 
средната заплата е 
10 лв. (1997 г.), 200 лв. 
(2000 г.), 2000 лв. 
(очаквано за 2023 г.) 
или 5000 лв. (очаквано 
след 2030 г.)

В добри години – излишък. 
В нормални години – нулев 
дефицит, балансиран бюджет. 
Дефицит да се допуска при 
вой на, природно бедствие, 
пандемия, дълбока рецесия, 
мигрантско цунами, кацане на 
извънземни

25 Как да се намали 
неравенството

Чрез високи данъци и 
изгонване на богатите 
и успелите

Чрез подобряване на 
образованието, работни места, 
инвестиции. Подкрепа само за 
малък брой нуждаещи се

25 Отношение към 
бъдещето

Не ги интересува 
утрешният ден

Мислят за утрешния ден

Извод

Популистите и реформаторите имат коренно противоположни 
възгледи за това каква трябва да бъде страната, в каква посока 
трябва да се изгражда и реформира обществото, каква да бъде 
ролята на държавата в икономиката. По мое убеждение реформа-
торските политики водят до по-голяма динамика, по-висока ефек-
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тивност, по-добри резултати. В днешно време реформаторите и в 
България, и по света, са „кът“ и трябва да бъдат подкрепяни.

Популярни ли са реформаторските идеи сред избирателите?

Майка ми, пенсионер, е най-ценният ми критик след всяко мое ме-
дийно участие вече 25 години. 😊 В почти всяко свое интервю спо-
менавам думата „пенсии“ и тя все ми казва, че „хората не мислели 
като мен“.

На представянето на втората ми книга „Меню за реформатори“ 
Веселин Тодоров от издателството Сиела каза, че идеите в кни-
гата може да са добри, но само 1% от населението би ги подкре-
пило. Отговорих и сега отговарям, че дълбоко не съм съгласен. 
Според мен реформаторските политики в тази книга биха били 
подкрепени от следните редовни правителства:

• Филип Димитров
• Иван Костов
• Симеон Сакскобургготски
• Сергей Станишев – частично, а от двата му коалиционни 

партньора – напълно
• В голяма степен от кабинетите на Бойко Борисов

Дори всички останали кабинети все са направили по нещо разумно.

Тези идеи не са маргинални, а са mainstream, мейнстриийм. Под-
крепят се от народните, консервативните, либералните и други 
реформаторски партии по света.

На 22 ноември 2022 г. Цветанка Ризова представи резултатите от 
проучване, според което 51.2% от респондентите не подкрепят да 
се теглят заеми, за да се плащат пенсии и заплати. Срещу 43.5%, 
кои то подкрепят. Виждате ли! Значи не е 1%, нито 0%. А над поло-
вината. Хората не са нито глупави, нито популисти. Трябва по-доб-
ре да обясняваме кое е доб ре за обществото и икономиката. Затова 
и пиша тези готварски, пардон, реформаторски рецепти. 😊
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VII. Кратка история на бюджетната политика  
в България, 1985 – 2022 г.

“When the money keeps rolling in, you don’t ask how.”
„Когато парите про дъл жа ват да прииждат, не питаш как.“

Из песента на лирическия герой (приличащ на Че Гевара)  
в мюзикъла „Евита“

Защо през последните 2 или 25 години съм се фиксирал 
толкова върху бюджетната тематика?

Защото с цялото си сърце на икономист вярвам, че с консерватив-
ни и спестовни бюджети нацията може да забогатее. Докато с без-
отговорно прахосничество нацията може отново да се провали, 
както вече се случи преди четвърт век.

Защото през целия си съзнателен живот съм защитавал идеята за 
балансирани бюджети и излишъци. През младите си години на 
инвестиционен банкер в Лондон в много статии и презентации. 
В предизборните и управленските програми от 2001 – 2009 г., в 
коалиционното споразумение от 2005 г. Не съм работил в МФ, но 
пос тоян но съм помагал на колегите си, финансови ми нис три, да 
си свършат достойно работата.

Защото имам институционална памет. Помня как Иван Костов 
през 1997 г. на митинг каза „опожарена страна“. Неговият каби-
нет стискаше зъби, но не допусна дефицити и извади България 
от блатото. Милен Велчев се бореше с Международния валутен 
фонд за разлика от някакви си 40 ми лио на. Тройната коалиция 
постигна огромни излишъци, вместо да изхарчи още 20% от БВП 
за всякакви щуротии. Така от може би най-задлъжнялата държава 
в света през 1997 г. България стана втората с най-нисък дълг в 
ЕС през 2008 г. Ако през 1997 г. някой ми беше казал, че това е 
възможно, щях да му кажа, че фантазира.

Затова ми е болно от думи като „Вода газим, жадни ходим“. Вода 
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под формата на фискален резерв и нисък дълг. Събирана е капка 
по капка и не бих искал някой да я излее лекомислено в пустинята.

Какво са излишъците и дефицитите?

Повечето читатели не са тесни спе циа лис ти по публични финан-
си. Нека накрат ко дам две дефиниции:

• Бюджетен дефицит се получава, когато бюджетните прихо-
ди са по-малко от бюджетните разходи. Разликата е дефицит. 
Това е все едно семейство да харчи повече, отколкото полу-
чава. Дългосрочно такава политика води до по-висок публи-
чен дълг, до по-високи лихви и до евентуална невъзможност 
държавата да взима повече кредити. Тогава може да настъпи 
фалит (дефолт, default). Има опасност държавата да вдигне 
данъците, за да събере повече приходи и да избегне фалит. 
По-високите данъци пък възпират икономическата дейност и 
стимулират укриването на данъци. Страната изпада в омагьо-
сан кръг и краят обикновено е трагичен.

• Бюджетен излишък има, когато приходите са повече от раз-
ходите. Семейството харчи по-малко, отколкото изкарва и 
трупа „запаси“ за черни дни. С бюджетни излишъци държа-
вата може да натрупа по-голям фискален резерв, да изплати 
част от дълга си. Кредитният рейтинг се повишава, а лихви-
те намаляват. Някои (обикновено леви) политици по някаква 
причина се срамуват да произнасят думата „излишък“ и из-
ползват думата „превишение“, в смисъл на превишение на 
приходите над разходите. Признавам, на мен не ми харесва 
терминът „превишение“, защото не със срам, а с гордост под-
крепям политиката на бюджетни излишъци.
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Две методологии за изчисление на бюджетния дефицит

В икономиката за много от показателите има повече методи за 
изчисление, кои то за съжаление дават различни резултати. Ин-
флацията може да бъде в края на годината или средногодишна. 
Безработицата – също. Бюджетният дефицит може да се пред-
стави на „касова основа“ – колко пари реално са събрани в бюд-
жета и платени. Но може и на „начислена основа“. Тя включва 
ангажименти, кои то държавата е поела, но още не е разплатила. 
Например по договори, кои то ще се изплащат няколко години на-
пред. Затова понякога дефицитът на начислена основа е по-голям. 
Но пък когато държавата се разплати по старите договори, де-
фицитът на касова основа ще стане по-голям. Неудобството е, че 
тези две методологии водят до различни поредици от числа. Дори 
професионалистите често бъркат данните.

Кой от двата вида данни е по-адекватен? И двата, за съжаление. 
Касовата основа влияе върху нивото на фискалния резерв и по-
казва дали държавата има пари или не. А начислената основа от-
разява по-дългосрочното финансово здраве на страната. Европей-
ските институции гледат основно начислената основа.

Кратък преглед на бюджетните процеси

Много от по-младите може да не помнят какво се е случило в 
България през последните 3 – 4 десетилетия. Бих разделил време-
то между 1985 и 2022 г. на няколко периода:

1. 1985 – 1990 г. – Период на разпадащия се комунизъм – фалит
2. 1990 – 1997 г. – Период на волунтаризъм – хиперинфлация, 

криза и срам
3. 1997 – 2009 г. – Златният период – валутен борд, излишъци, 

стопен дълг
4. 2009 – 2020 г. – Период на смесени успехи
5. 2020 – 2022 г. – Период на свободно падане. Луди пилоти и 

луди пътници в самолета
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Графика 1. Бюджетен излишък (+) /дефицит (-) като % от БВП. 
Изчислен на начислена основа

Източник: Eurostat

Ако се сравни графиката на бюджетните излишъци/дефицити с 
графиката на икономическия растеж по-долу, се вижда следното. 
Не е вярно, че по-висок растеж се постига с по-голям дефицит, 
уж за да се стимулира икономиката. Точно обратното. Здравите 
държавни финанси и бюджетните излишъци водят до общ подем 
на доверието и активността в икономиката и така се стига до по-
висок растеж. Вижте „златните години“ oт 1998 до 2008 г. Големи 
излишъци, висок растеж.

Някой може да даде 2021 г. като обратен пример – висок дефицит, 
висок растеж. Според мен 2021 г. беше годината на възстановя-
ването от пандемията и затова имаше висок растеж. Какво мисля 
за дефицита от този период съм описал по-долу към края на тази 
глава.
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Графика 2. Публичен дълг на България като % от БВП

Забележка: За края на 1997 г. съотношението е около 100%, а за фев-
руари 1997 г. е към 280%. За 2022 г. още не е обявен официалният БВП. 
Числото е приблизително.

Графика 3. Реален ръст на БВП, %, 1990 – 2022Е

Източник: Световна банка

Забележка: За 2022 г. още няма данни. +4.0% е приблизителна оценка.
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Да почваме поред, но накрат ко.

1985 – 1990 г. – Период на разпадащия се комунизъм – фалит

След Възродителния процес и след изфабрикувания опит за поку-
шение срещу папа Йоан Павел II България изпада в тежка между-
народна изолация. Срещу нас е наложено ембарго, за което като 
тийнейджър по времето на комунизма, признавам си, не съм знаел 
нищо. Както и повечето граждани.

Натрупва се външен дълг от 12 милиарда долара. През пролетта 
на 1990 г. България налага мораториум върху обслужването на 
външния си дълг. Фалит, изолация, срам.

1990 – 1997 г. – Период на волунтаризъм – хиперинфлация, 
криза и срам

После България географски остава от „грешната страна“ на 
югославските войни – да погледнем картата. Войната, банкрутът, 
вътрешнополитическата бъркотия и липсата на реформи – всич-
ко това трайно позиционира България като периферна западнала 
посткомунистическа страна, далеч от успехите и модернизацията 
на Централна Европа.

През 1994 г. най-после се предоговаря външният дълг с около 1/3 
редукция. Започва неговото обслужване. Така се поя вяват т.нар. 
Брейди облигации, деноминирани в долари.

Периодът се характеризира с ниски бюджетни приходи и разхо-
ди (няма пари ☹), големи бюджетни дефицити, огромни лихвени 
разходи, кои то изяждат парите за другите сфери, висока инфла-
ция, постоянна девалвация на валутата. За да стигнем до пълната 
катастрофа на 1996 и началото на 1997 г. Тогава курсът на долара 
от над 60 лв. скача до 3200 лв. за няколко месеца. Инфлацията до-
стига няколкостотин процента. Държавата е на ръба на нов офи-



44 NEXT.BG Книга за реформатори, ястреби и щъркели

циален фалит. Заплатите стигнат до няколко долара на месец. Зат-
во ре ни са към 17 банки. Тогава чух следния, вече клиширан виц:

„– Българите стигнаха ли дъното?
– Да, стигнаха го и сега копаят по-надолу.“

1997 – 2009 г. – Златният период – валутен борд, излишъци, 
стопен дълг

Възходът след провала започна със служебното правителство на 
Стефан Софиянски и продължи с кабинета на Иван Костов. Ста-
билизира се валутата под 2000 лв. за долар. Въвежда се валутен 
борд на 1 юли 1997 г. при курс 1000 неденоминирани лева (BGL) 
за 1 германска марка. На 1 юли 1999 г. се деноминира левът с три 
нули. Оттогава EUR 1.00 = BGN 1.95583.

В началото на този геройски период България е категорично най-
бедната държава в Европа, с по-ниски доходи от Албания, Куба 
и от средното за Африка. Постепенно, година след година, запла-
тите и пен сии те се покачват, инфлацията е ниска заради отлично 
работещия валутен борд. Бюджетите или са на малък дефицит, 
или на малък излишък, за да влезем в половин златно десетилетие 
с огромни за времето си излишъци.
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Графика 4. Средногодишна инфлация в България след 
въвеждането на валутния борд, 1998 – 2022 г., %

Източник: Eurostat 

За кратки 11 години България ве роят но постави световен ре-
корд за всички времена по най-бързо намаляване на публич-
ния дълг: от 100 – 280% от БВП през 1997 г. до 13% през 2008 г.

Защо казвам 100 – 280%? Не е ли това необичайно широк интер-
вал? Защото в годината на хиперинфлация зависи на коя дата 
колко е БВП и колко е валутният курс. На конференция във Вар-
ненския икономически университет през октомври 2022 г. бивш 
служител на МФ цитира 280%. Значи мои те сметки са били бли-
зо до истината.

През 2002 г. се извършва т.нар. замяна на дълга. България заменя 
старите доларови Брейди облигации за еврооблигации, деноми-
нирани в евро. Това е една от причините Милен Велчев да бъде 
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избран за финансов министър на годината в света за 2002 г. от 
авторитетното списание Euromoney.

„Трите икономически котви“ на Тройната коалиция,  
2005 – 2009 г.
Автор съм на трите икономически котви. Те са първите три из-
речения на коалиционното споразумение, което написах по време 
на преговорите за правителство през 2005 г. Ето ги:

1. Да няма бюджетен дефицит. Преизпълнено – имаше рекор-
дни излишъци на касова основа от над +3% годишно.

2. Да не се харчат повече от 40% от БВП. Преизпълнено – бюд-
жетните разходи бяха между 39% в началото и 36% в края 
на периода.

3. Да не се вдигат преките данъци. Преизпълнено – данъците 
паднаха рязко до 10%.

Стриктното придържане към тези три правила беше основна причина 
Тройната коалиция да изкара пълен мандат, съответно Станишев да 
бъде успешен премиер за разлика от други соцпремиери на прехода. 
Както и Пламен Орешарски да бъде успешен финансов министър.

Това съвпада с едни от годините с най-висок растеж. Много по-
здрави на левичарските икономисти, кои то проповядват, че ико-
номиката се стимулирала с големи дефицити. За да няма някакво 
недоразумение, двата по-малки коалиционни партньора в коали-
цията най-горещо подкрепяха тази политика. Не мисля, че социа-
листическата партия някога преди това или след това е споделяла 
тези ценности. Точно обратното. Но по тези три котви тя нямаше 
избор. Иначе нямаше да има коалиция.

Кой трябваше да получи наградата за икономика  
на вестник „Капитал“?
За мен хората, кои то я заслужаваха, бяха Милен Велчев, Мирослав 
Севлиевски и Мартин Димитров. По мои спомени те най-отдавна 
лансираха идеята за плосък данък.
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4. 2009 – 2020 г. – Период на смесени успехи

Смяната на правителствата съвпада със световната икономиче-
ска криза. През следващите няколко години имаме само дефицити. 
Оценките за това могат да бъдат противоположни. Противниците 
на дефицитите (като мен) щяха да се радват на по-малки дефицити. 
Но все пак България не изпада в бюджетна драма като Гърция – за-
ради отличната база, с коя то посрещаме кризата през 2009 г. На 
фона на финансовите проб леми по света ние стояхме доб ре.

От 2011 г. насетне ситуацията се успокоява. Дефицитите са мал-
ки, освен през 2014 г. Тогава фалитът на КТБ води до еднократен 
по-голям дефицит заради изплащането на гарантираните депози-
ти. Правят впечатление излишъците през периода 2016 – 2019 г. 
Обаче през повечето години се запазва и задълбочава традицион-
ната лоша практика да имаме излишъци докъм ноември (отлич-
но), но ударно да харчим през декември (непрозрачно).

2020 – 2022 г. – Период на свободно падане. Луди пилоти и 
луди пътници в самолета

Ще трябва да разделим този период на по-малки подпериоди, за 
да разберем как стигнахме до под кривата круша в края на 2022 г.

А) Хладнокръвна дисциплина в началото на пандемията – 
подкрепях публично

Колкото и зле да ви изглеждат нещата в този подраздел, споко. След 
малко ще стане по-зле.

Периодът на пандемията ще бъде дълго дискутиран в историята от 
много гледни точки – медицинска, народо-психологическа, иконо-
мическа, бюджетна. В тази глава ще коментирам само бюджетната.

През пролетта на 2020 г. третият кабинет на Борисов реагира по 
мое мнение адекватно. Малко нови разходи – за лекари на първа 
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линия, за медицински цели, парична подкрепа например за ресто-
рантьорите, мярката 60:40 (държавата плащаше над 2/3 от разхода 
на работодателя за запазените работни места във фирмите, постра-
дали от кризата) и други. Публично подкрепях този консерватизъм.

Б) Бюджетен обрат от септември 2020 г. – огорчено не 
подкрепях

Колкото и зле да ви изглеждат нещата в този подраздел, споко. След 
малко ще стане по-зле.

Целият свят харчеше като за последно – все едно идва астеро-
идът от „Армагедон“ с Брус Уилис. Имаше протести, спорове за 
маските и изолацията, наближаваха избори. Редовното правител-
ство реши да развърже кесията с около 5 милиарда лв. до края на 
2020 г. По мои спомени разходите за годината се качваха от 42 на 
47 милиарда. Тогава това ми се струваше много, а през 2023 г. ве-
роят но ще бъдат 70-80 милиарда! Но за това след малко.

Някои от мерките:
• Намалена ставка по ДДС от 9% за ресторантьорите и книги-

те. Против диференцираните ставки съм и обяснявам защо в 
съответния раздел на тази книга.

• 50 лв. месечно за пенсионерите. Ето една „червеноперка“. 
Труден момент да обясня защо бях против. Не защото не оби-
чам пенсионерите или твърдя, че живеят доб ре, а защото та-
кива ходове не трябва да се правят по средата на годината и 
нямаха нищо общо с пандемичната риторика. Пострадали от 
пандемията бяха не пенсионерите, а голяма част от бизнеса. 
Оказа се, че 90% от допълнителните разходи за пандемия-
та през 2020 г. не бяха за лекари и болници, а социални пре-
дизборни ходове, кои то не бяха заради коронавируса. Тази 
уравниловка (50 лв. на всички) даде старт на още по-голяма 
уравниловка през 2021 г. Държавата няма да фалира с 50 лв. 
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на пенсионер на месец. Но отприщи ли се веднъж лавина-
та, огромното сгромолясване не може да бъде спряно. 2021 и 
2022 г. грозно доказаха точно това.

• Първият перверзен инстинкт на управляващите как да се борим 
с кризата беше... да ремонтираме язовирите. Уж антикризисна 
мярка. Това нямаше нищо общо с пандемията и имаше всичко 
общо с порочните бюджетни практики от последните години.

До ноември 2020 г. отново имахме излишък – това е като златния 
олимпийски медал на ансамбъла ни по художествена гимнастика 
няколко месеца по-късно. Да, ама не. Около 7.8 милиарда лв. бяха 
безцеремонно разпилени през декември и ни докараха до средно 
малък дефицит. Завършихме с нещо като едва бронзов медал на 
бухалки.

В) „Разхитителен бюджет, приет за 2021 г.“ – споделях тази 
оценка на президента Радев

Колкото и зле да ви изглеждат нещата в този подраздел, споко. След 
малко ще стане по-зле.

В края на 2020 г. се прие доста щедър за времето си бюджет с раз-
ходи от 52 милиарда лв. Президентът Румен Радев, тогава в опо-
зиция на правителството, нарече този бюджет „разхитителен“ и 
аз споделях тази квалификация. Според мен бюджетните разходи 
спокойно можеха да бъдат 46 или 48 милиарда – пак рекордни в 
историята. Но това, което се случи тогава, е като да се ядосваме на 
футболен резултат 0:2, без да знаем, че скоро следват 0:4 или 0:6.

Първото нещо, с което първият служебен кабинет се захвана през 
пролетта на 2021 г., е да разкритикува милиардите за магистрали, 
язовири и свлачища, основно от декемврийската специална опе-
рация през 2020 г., спомената по-горе. Подкрепях тези усилия за 
повече прозрачност и борба с корупционния риск.
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Г) „Юруш на актуализацията – 1“ – пир преди чума от два-
та служебни кабинета, лято 2021 г.

Колкото и зле да ви изглеждат нещата в този подраздел, споко. След 
малко ще стане по-зле.

Второто нещо, с което същото служебно правителство продължи, 
беше да насъсква общественото мнение към спешна и несимво-
лична актуализация на бюджета за 2021 г. В продължение на два 
месеца според мен то правеше само това. Вие нещо друго ли пом-
ните? През безметежното лято на 2021 г. нямаше никакви произ-
шествия:

• пандемията беше се поизпарила
• нямаше бежанци или мигранти
• нямаше вой на
• нямаше природно бедствие
• нямаше безработица
• нямаше рецесия
• нямаше инфлация още
• цените на енергията още не бяха помръднали
• заложеният бюджет беше най-щедрият в българската история

Грозната аргументация беше „Вода газим, жадни ходим“. Така 
„водата“, коя то беше събирана капка по капка в продължение 
на 23 години, бързо започна да се излива в пустинята. От какъв 
зор беше спешно да харчим още милиарди? И откога служебни 
правителства искат да коригират бюджети и да разрушават чет-
върт ве ков на та финансова стабилност по средата на годината? Да, 
оказа се, че най-голямата задаваща се криза в държавата е тъкмо 
идването на власт на най-левите популисти в историята на пре-
хода. Извинете за откровената оценка в тази уж непартийна и не-
политическа книга.

Въведени бяха още диференцирани ставки по ДДС. Вдигнаха се 
още пен сии те, извън вече предвиденото според Златното швей-



NEXT.BG Книга за реформатори, ястреби и щъркели 51

царско правило. Вече над половината от разходите за пенсии ид-
ваха не от приходите на НОИ, а ди рект но от държавния бюджет. 
И над половината от пенсионерите получаваха минималната пен-
сия. Това някакъв пенсионен модел ли е? Такъв пенсионен анти-
модел не е имало и при комунизма.

Д) „Юруш на актуализацията – 2“ – пир преди чума от два-
та служебни кабинета, есен 2021 г.

Колкото и зле да ви изглеждат нещата в този подраздел, споко. След 
малко ще стане по-зле.

Актуализацията се случи около август 2021 г. Само две седмици 
по-късно (!) вторият служебен кабинет заговори за… втора акту-
ализация през есента. Т.е. колкото и милиарди да раздаваме, пла-
нираме ги за две седмици напред.

След изборите през ноември колективното умопомрачение на по-
литиците продължи до края на годината. Още една актуализация 
и още милиарди.

Е) Нов рекорд – над 9 милиарда опукани през 9 първите 
дни на кабинета

Колкото и зле да ви изглеждат нещата в този подраздел, споко. След 
малко ще стане по-зле.

Всичко бихме очаквали от ново правителство. Но, признавам си, 
не ми беше дошло наум, че преди ми нис трите да научат какъв 
цвят е сградата на Министерския съвет, ще намерят начин да из-
харчат най-голямата сума в историята на България за броени дни. 
През януари 2022 г. разбрахме, че е подоб рен рекордът на Стефка 
Костадинова на висок скок. Или по-скоро по скоростна стрелба. 
Дори не ми е ясно как това би било възможно физически:

• Имало ли е обществени поръчки?
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• Кой ги е провел и кога? В комплот служебното и новото пра-
вителство ли?

• Или и те са действали с ин-хаус, с аванси и с всички други 
маймунджилъци, срещу кои то същите тези хора протестира-
ха на площада няколко месеца по-рано? Не намеквам нищо, 
защото все още просто не знаем цялата истина.

• Отделянето на над 2 милиарда в някакви „фондове“ за бъде-
щи пенсии и енергийни разходи законно ли е? Не нарушава 
ли един куп принципи на публичните финанси и правила на 
Евростат?

• Тези над 2 милиарда вече изхарчени ли са, кога и за какво? Ня-
мам информация, но ако трябва да позная от три пъти – да, и те 
сигурно са изхарчени полубезотчетно в началото на 2022 г.

Всъщност какво знаем? Единственото интересно нещо, което сме 
разбрали, е за въпросните над 2 милиарда в някакви „фондове“ за 
бъдещи пенсии и енергийни разходи. Нормалните текущи разходи 
за издръжка на администрацията за декември биха били 2-3 ми-
лиарда, така че на мен ми се губят няколко, да кажем 4 милиарда! 
Фасулска работа.

Какво каза МФ? Месеци наред не каза нищо. От време на време 
в публичното пространство излизаха по няколко общи фрази без 
разчет, в кои то пак липсваха няколко милиарда, а социалистиче-
ски депутат „подробно“ разясни: „Как за какво, за социални раз-
ходи.“ Страшно детайлна и полезна информация.

В деня, в кой то управляващата коалиция се разпадна, МФ спешно 
реши най-после да публикува таблица, от коя то с грешка от над 
650  млн. лв. (!) стана ясно кой е взел едни пари, но не и за какво. 

Едва на 9 юни бяха представени някакви данни за харчове, изпъ-
лнени половин година по-рано. Таблицата на пръв поглед изглеж-
даше детайлна, но истината е, че не казваше нищо полезно – само 
КОИ ВЕДОМСТВА са изхарчили стотици милиони всяко, но не 
КАК И ЗА КАКВО. За консултантски договори ли? За аварийни 
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ремонти ли? Пак за свлачища, язовири и липсващи магистрали 
ли? За стари договори ли? По нови процедури ли?

Има и графа „Други“ с над половин милиард лв. И това е дребна 
работа, нали? Накрая, дори в тази таблица пак липсваха… 652.9 
ми лио на лв. от сметката. Защо ни правят на глупаци? Експертите 
на МФ ли са толкова тъпи, че не могат да напишат една таблица 
с двадесетина реда и верен тотал, или политиците има какво да 
крият? За мен темата не е приключила и ще продължа да задавам 
тези въпроси – на всяко правителство, което през декември реша-
ва да унищожава бюджета.

Ж) Без бюджет влязохме в 2022 г.
Колкото и зле да ви изглеждат нещата в този подраздел, споко. След 

малко ще стане по-зле.

За последния четвърт век не беше се случвало да не се приеме 
бюджет преди 31 декември. Да, новият кабинет е бил прекалено 
зает да изхарчи въпросните 9 милиарда. В крайна сметка бюд-
жетът беше приет в края на февруари 2022 г.

З) Най-популисткият бюджет на прехода – февруари 2022 г.
Колкото и зле да ви изглеждат нещата в този подраздел, споко. След 

малко ще стане по-зле.

Планирани разходи: 63 милиарда. Прехвърлени разходи от де-
кември: въпросните над 2 милиарда. Моя прогноза от пролетта 
за размер на планираната актуализация през лятото: около 3 ми-
лиарда – бил съм близо до истината. ОБЩО: към 68 милиарда.

Да сравним това с планираните 42 милиарда за 2020 г. Само две 
години по-рано! Разбирате ли защо съм разочарован (по-скоро бе-
сен)? Някой взема рекордни заеми и ги харчи със страшна сила и 
без никакъв поглед напред. Същите тези хора през октомври 2022 г. 
предложиха увеличение на пен сии те с нови +20% за 2023 г. Ами да 
предложа и аз +50% и да ходя да си пиша готварската книга? А де-
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цата ни или ще трябва да платят тлъстата сметка от обяда на днеш-
ните политици, или ще изберат да не живеят в такава държава...
А, да не пропусна:

И) Средата на март 2022 г. – искане за нова актуализация с 
над 1 милиард за покупки на зърно

Колкото и зле да ви изглеждат нещата в този подраздел, споко. След 
малко ще стане по-зле.

Това пак се случва 2 седмици след приемането на бюджета. Пак 
планираме само за 2 седмици напред. Наречената от мен „зърнена 
специална операция“ за покупка на 1.5 ми лио на тона зърно (!) 
беше възложена първо на едно държавно дружество, за което не 
сме чували. Със седалище в гр. Кнежа (!) и с… 8 души персонал. 
Все едно на кварталния супермаркет да се възложи експедиция 
до Юпитер. Първото микро дружество не се справи и възложиха 
полета до Юпитер на второ – със същия резултат с нулева грави-
тация. Накрая зърното не беше купено – и поради некадърност, и 
поради липса на пари. А източените целево от енергетиката 1.2 
милиарда отидоха за запълване на други дупки.

Й) Актуализация №3 – лято 2022 г.
Колкото и зле да ви изглеждат нещата в този подраздел, споко. След 

малко ще стане по-зле.

С около 3 милиарда нови разходи управляващите – пак преди-
зборно – не можаха да измислят никакви полезни политики. Ново 
преизчисление на пен сии те от 1 октомври 2022 г. (увеличение за 
част от пенсионерите) – колко оригинално. И 25 стотинки субси-
дия за литър гориво.

Обобщение: Многоседмична дискусия за какво да се изхарчат 
милиарди и пак опряхме до пен сии те и до горивото. Планината 
роди мишка.
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През януари 2023 г. се задава опасността Европейската комисия да 
ни глоби заради дискриминационния начин, по кой то 25 стотинки 
субсидия за литър гориво бяха давани само на български физиче-
ски лица, но не и на европейски граждани. Очертава се се да пла-
тим на ЕК над 300  млн. лв. глоба, защото сме много „умни“. Добро 
утро. Чудя се до какво се докоснахме, което не оплескахме…

Проблемът на хроничните и постоянни актуализации са 
поредните загубени 1 – 2 месеца, всеки път
Трите актуализации от 2021 и 2022 г. показаха следното:

• Всеки път обществото и парламентът губят нови 1 – 2 месеца 
в дебати и умуване за какво да се раздават милиарди.

• Ако годишно има един редовен бюджет и няколко актуализа-
ции, то за друг разговор в обществото и парламента няма да 
остане никакво време.

• То си беше точно така. През пос лед ната година и половина се 
забави Планът за възстановяване и устойчивост, не се приеха 
нужните за него закони, не се приеха законите за Еврозоната. 
И общо взето нищо запомнящо се не се свърши. Но поне 5 – 6 
месеца се изразходваха само за бюджетни дискусии.

• След поредните избори през октомври 2022 г. изявен журна-
лист коментира, че работещ парламент е нужен за нова акту-
ализация на бюджета. Пак ли? Ето, в общественото съзнание 
извънредното вече се превръща в нормално.

Защо нарекох периода 2020 – 2022 г. „Луди пилоти и луди пътни-
ци в самолета“? Мисля, че вече разбирате защо. Даже да не сте 
съгласни с мен, пак разбирате, нали?

Какво мислят другите икономисти?

Признавам, през 2020 и 2021 г. се чувствах доста самотен в остри-
те си критики към бюджетите и в предупрежденията си докъде 
ще стигнем. Може би рано видях буреносните облаци на хори-
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зонта. Други хора започнаха да ги забелязват в различните фази 
на разразяващата се буря. Но напоследък все повече икономисти 
и политици споделят мои те коментари, кои то започнах след сеп-
тември 2020 г. На 25 октомври 2022 г. Любомир Дацов каза по 
БТВ, че през 2021 г. е трябвало да имаме излишък от +4%, а през 
2022 г.: +1%. Значи прелитали и други зорки ястреби наоколо! 😊
Нарочно слагам знака „+“ за излишък, за да вади очите. Плюсове 
в реалния живот скоро няма да видим.

Има много други икономисти и управленци, кои то преди 1 – 2 
години не споделяха мои те силни упреци към прекомерното хар-
чене. Но сега се радвам, че постепенно преминаха „към моята 
кръвна група“. Ето някои по-неочаквани от тях:

• Атанас Пеканов, служебен вицепремиер и в кабинетите, кои-
то започнаха харченето през 2021 г., и в последния кабинет, 
кой то призовава за рестрикции

• Гълъб Донев, служебен социален министър в кабинетите, 
кои то започнаха харченето през 2021 г., и служебен премиер 
в последния кабинет, кой то призовава за рестрикции

• Росица Велкова, заместник-министър на финансите в каби-
нетите, кои то започнаха харченето през 2021 г., и служебен 
министър на финансите в последния кабинет, кой то призова-
ва за рестрикции

• Проф. Димитър Иванов, традиционно ляв икономист. Но 
през ноември 2022 г. също като мен призовава да се удължи 
животът на стария бюджет. И призова за балансиран бюджет! 
Това 30 години не беше го казвал.

Стена на славата на премиерите и финансовите ми нис-
три на прехода, кои то постигнаха излишъци поне в част 
от периода си на управление
Ето това са финансовите герои на българския преход. Поне през 
част от периода им на управление бюджетът постигна излишъци. 
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Затова от фалираща държава през 1997 г. България излезе на вто-
ро място по най-нисък дълг/БВП в ЕС.

Период Премиер Финансов министър

1. 1997 г. Стефан Софиянски 
(служебен)

Светослав Гаврийски 
(служебен)

2. 1997 – 2001 г. Иван Костов Муравей Радев

3. 2001 – 2005 г. Симеон 
Сакскобургготски

Милен Велчев (финансов 
министър на годината в света 
за 2002 г.)

4. 2005 – 2009 г. Сергей Станишев Пламен Орешарски

5. 2013 г. Марин Райков 
(служебен)

Калин Христов (служебен)

6. 2015 – 2020 г. Бойко Борисов  
(2 и 3 мандат)

Владислав Горанов

Как завършихме бюджетната 2022 г.? По-доб ре от очакваното
Пиша тези редове в началото на 2023 г. През годината ще се поя-
вят повече числа и анализи. Още няма точна оценка колко е бил 
БВП през 2022 г., затова е рано за окончателни коментари. Но бих 
искал да отбележа няколко извода:

• Служебното правителство се вслуша в призивите, както и в 
собствените си правилни инстинкти, да не харчи ударно през 
декември, макар че можеше.

• Обявеният дефицит за годината е -2.9% от БВП – точно под 
Маастрихтския критерий от -3%. С този дефицит все още мо-
гат да ни приемат в Еврозоната.

• Тези -2.9% са на начислена основа – с натрупване. Ще при-
помня какво точно е това, дефицитът на начислена основа 
взема предвид поети ангажименти за скорошни бъдещи раз-
ходи, кои то още не са разплатени. Според анализа на Любо-
мир Дацов на кешова основа дефицитът е по-малък: -0.9% от 
БВП или -1,512.4 ми лио на лв.
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По-ниското ниво на дефицит от очакваното се дължи на 
няколко фактора

• Консерватизмът на служебния кабинет – браво!
• Високата инфлация, коя то значително увеличи нивото на 

БВП до прогнозните към този момент над 162 млрд. лв.
• Инфлацията също така повиши приходите в бюджета.
• Най-вече на анемичното изпълнение на капиталовите разхо-

ди – едно от най-слабите за всички времена – около полови-
ната от планираното. Припомням, че много икономисти пре-
ди година подкрепяха бюджета, защото предвиждал високи 
капиталови разходи. Но после нямаше кой компетентно да 
ги извърши. И по-доб ре, защото иначе дефицитът щеше да 
изхвърчи.

• Вноската по Плана за възстановяване и устойчивост, коя то 
получихме от Брюксел, но не сме изхарчили за инвестиции. 
Ще трябва да я похарчим обаче през 2023 г., което ще повиши 
бъдещия дефицит. Всъщност справедливо е да кажем, че през 
2022 г. с парите от ПВУ платихме увеличените пенсии.

• Вероятно сумата от 2-3 милиарда, коя то счетоводно беше за-
делена през декември 2021 г., е била изхарчена през годината, 
без това да се брои за разходи за 2022 г. Но никъде не съм 
видял да се коментира този въпрос. Заедно с тази сума можем 
да предположим, че дефицитът на начислена основа не е бил 
-2.9%, а с процент и половина повече.

Преди да решите, че за разлика от мои те мрачни коментари бюд-
жетът през 2022 г. е добър, нека споделя, че на базата на вече по-
ети законови ангажименти очакваният дефицит за 2023 г. ще бъде 
почти -9 милиарда лв. И това е, без да имаме нов бюджет. Когато 
има такъв, дефицитът може да е всякаква цифра. Ако управляват 
реформатори – нула, ако дойдат популисти – много повече от -9 
милиарда.
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VIII. Най-големите задачи пред българската 
нация за 21 век

„Нямат никакво значение нещата, кои то след  
пет години няма да имат никакво значение.“

Любимият ми цитат от Симеон Сакскобургготски

През последните години многократно чувах приятели или поли-
тици да се фокусират само върху един конкретен проб лем и да 
казват, че всичко друго е безсмислено, ако точно той не се реши. 
Съдебната реформа, борбата с мръсните пари, корупцията, върхо-
венството на закона, инфлацията...

Да, така е. Съдебната реформа и борбата с корупцията са жизне-
новажни. Без тях няма бизнес, инвестиции, няма доверие, няма 
млади хора, няма държава. Моите два коментара са:

1. Обикновено няма силна корелация между това кой говори с 
години за даден проб лем и кой ще го реши.

2. Не смятам, че има „само една най-важна тема“. Който 
твърди това, често не вижда цялата гора, а е забил късогледо 
поглед в едно дърво. И може би пак няма да го реши.

За справка: партиите отдавна говорят за съдебна реформа. Такава 
досега няма. То и други реформи съвсем няма. И цялостните им 
програми не са достатъчно модерни.

В Глава VIII. ще се опитам да откроя кои според мен са най-важните 
задачи пред нацията през този век. След това в Глава IX. ще комен-
тирам някои от злободневните теми на пос лед ната година, а 
в Глава X. ще наблегна на някои от нерешените проб леми на 
прехода досега. Някои от читателите могат да поспорят с мен 
и да кажат, че други въпроси са стратегически по-важни (за 
пчеларите измирането на пчелите е най-важно, за артистите – 
ремонтът на театрите, а за еколозите – чистият въздух). Но ето 
моята гледна точка.
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Виждам четири най-важни проб лема пред България през 
21 век, нерешаването на кои то може да застраши самото 
дългосрочно съществуване на българската нация:

1. Демографията, вкл. емиграцията
2. Финансовата стабилност
3. Западната ориентация на страната
4. Предпазване от мигрантско цунами

Защо само 4, а не 10 или 100? Да, бих могъл да изброя 100, от кои-
то номер 98 сигурно ще бъде измирането на пчелите – без пчели 
някои растения ще изчезнат, нали? А с тях и част от живота на 
Земята. Но вярвам, че ако имаме прекалено много приоритети, 
значи нямаме приоритети. 4 теми могат да бъдат разбрани и об-
хванати, 100 не могат.

Защо липсва тук икономическото развитие? Защото според мен 
ако имаме финансова стабилност, западна ориентация и ако изоб-
що останат млади хора в България, инвестиции и високи доходи 
ще има. Ако цели континенти не ни прегазят…

Защо я няма модернизацията на армията, коя то също подкре-
пям? Нали през този век може да има войни в региона? Да, 
може. Не съм я включил в този кратък списък, защото тя също е 
следствие на горните четири. Както и доб рото здравеопазване, 
образование и всичко друго. Защото редица конкретни ресорни 
проб леми биха могли да бъдат решени с пари, с много пари, с 
еврофондове, с помощ отвън… Но раждаемостта не може да се 
реши бързо и само с пари. Ако България не е част от богатия и 
цивилизован западен свят, децата ни ще офейкат на Запад. Поч-
ти всичките. През този век Европа може да има огромни фи-
нансови проб леми поради експлодиращите разходи и дългове в 
стил Гърция. Или пък да бъде залята от мигранти. Не милион, 
както през 2015 г., а милиард. Готови ли сме и мислим ли по този 
въпрос? Не, разбира се.



NEXT.BG Книга за реформатори, ястреби и щъркели 61

Преди няколко години Доналд Тръмп стана президент със слога-
на America First („Америка на първо място“). Като български па-
триот предлагам да работим за България First. Нека това да бъде 
столетието на България. И за да се случи това, трябват 4 първо-
степенни приоритета. Да започнем от демографията.
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VIII.1. Демографията first: раждаемост, емиграция, 
имиграция, завръщане

„Който има децата, има бъдещето.“

Цитат от книгата „Подчинение“ на Мишел Уелбек

Нерешаването на проб лема с раждаемостта и емиграцията може да 
застраши самото дългосрочно съществуване на българската нация.

Дереджето не е доб ро

На турски език дередже означава „баланс“. Ето каква е ситуацията 
в момента:

• Без да е във вой на, природно бедствие или икономическа ка-
тастрофа, България е сред държавите с ниска раждаемост

• Без да е сред най-бедните държави в света, България е една от 
страните с най-висока емиграция, особено на млади хора

• Смъртността също е висока
• В сравнение с други държави, България няма и не е имала 

достатъчна и целенасочена демографска политика, коя то да 
постигне резултати

Пирамидата на населението

Всички интуитивно знаем, че демографските данни не са добри, 
но едва ли често виждаме подобни пирамиди. А би трябвало по-
литиците да ги виждат всеки ден, за да се събудят и да се светнат 
накъде сме се запътили.

По-долу представям две графики – за България от 2018 г. (си-
гурен съм, че след пандемията нещата са още по-зле, тъй като 
раждаемостта намалява още) и за Нигерия от 2022 г. Няма нужда 
човек да е доктор на науките, за да разбере следното:

• В България най-големите „набори“ са се родили при късния соц. 
Оттогава сме надолу към пропастта въпреки малкия проблясък 
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с повишена раждаемост около 2003 – 2009 г. Тогава имаше общ 
оптимизъм в обществото за бъдещето и това даде резултат.

• От почти 9 ми лио на в края на 80-те скоро ще останем само 
4-5 ми лио на. И то не общата бройка е най-важна, а колко от 
тях са младите. И колко от тях изобщо ще останат в България.

• Като ученик помня, че Нигерия имаше най-голямото населе-
ние в Африка от 70 млн. души, 8 пъти повече от България. 
Днес е 217 млн. Виждал съм прогноза за 2050 г. от 750 млн.! 
Не вярвам това да се случи, тъй като раждаемостта по света 
все пак пада. Но е ясно, че скоро Нигерия ще има 100 (сто!) 
пъти повече население от нас.

След няколко раздела ще стигнете до заглавие „Опазването на 
границите от мигрантско цунами“. Там вижте какво е казал по 
темата докторът по математика Соломон Паси…

Графика 5. Пирамида на населението в България, 2018 г.

Източник: www.theodora.com, Bulgaria People 2020, CIA World Factbook
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Графика 6. Пирамида на населението в Нигерия, 2022 г.

Източник: IndexMundi

Графика 7. Роклята на Спящата красавица или нейното 
вретено? Стилизирани демографски пирамиди с форма на 
рокля и на вретено
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Каква пирамида на населението ни е нужна за 21 век? За да оце-
леем като нация, нужна ни е широка пирамида като роклята на 
Спящата красавица. Смъртоносният вариант е да е с формата на 
нейното вретено, както в приказката.

Лявата графика с форма на разширяваща се рокля е като продъ-
лжение в бъдещето на яйцевидната демографска пирамида на 
България. Най-горната част е тясна. Поради смъртността броят 
на най-възрастните хора е по-малък. В по-широката част е най-
голямото поколение в историята на България – днешните 40 – 50 
годишни. В тясната част (около талията на роклята) са днешните 
деца – почти двойно по-малко от поколението на своите родите-
ли. Разширяващата се рокля надолу е положителният сценарий за 
бъдещето – раждат се все повече деца.

Дясната графика с форма на вретеното на Спящата красавица от-
разява негативния – и уви, по-вероятния сценарий. Броят на де-
цата все повече намалява, нацията се свива и върви към гибел, 
вретеното е унищожително.

Защо изобщо да е важен броят на населението?  
Не е ли все тая?

Чувал съм различни мнения по въпроса по света. Джордж Фрид-
ман, автор на визионерската книга „Следващите 100 години“, 
предвижда, че населението на света ще спре да нараства и към 
средата на века ще се стабилизира към 9 милиарда. Книгата му е 
от 2009 г., а през ноември 2022 г. надминахме 8 милиарда. Може 
да е подценил бъдещето. Коджи Номура, доктор по икономика 
от университета Кейо в Токио, не е притеснен от спада на раж-
даемостта в Япония. Той ми сподели, че малкият брой деца води 
до по-високо богатство на глава от населението и до по-висок 
стандарт на живот. Разбирам аритметиката му, той е учен, а не 
политик, и живее в голяма държава. Но съм загрижен за липсата 
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на стратегическо мислене в малки държави като нашата. Преди 
нищо и никакви 30 г. Япония беше на върха на човешкото разви-
тие, а днес Китай с огромно население и завиден растеж я задми-
на по много показатели.

Големият брой хора означава по-голяма работна сила. Повече 
учени, учители, лекари, инженери, строители, пилоти, бизнесме-
ни, работници… Да, и повече войнишки ботуши също. Повече 
деца означава растеж, развитие, а според мен и повече щастие. 
Погледнете пак мотото на този раздел: „Който има децата, има 
бъдещето.“ Помислете какво е бъдещето на едно село с много 
деца и на друго село без деца. А държавата ни е колкото един 
средно голям град в Китай, Индия или Африка.

Драмата на България не е какво ще стане с населението на света, а 
че другаде расте експлозивно, а при нас намалява трагично. Нашата 
плодородна земя може да изхрани не 9, а може би 29 ми лио на. Но 
кои? Кой ще живее тук през 2050 г.? Вашите и мои те деца може да са 
другаде, а тук да са други хора. Неотдавна обществото ни се занима-
ваше с това дали децата да изучават „Под игото“ с оригинален или 
адаптиран текст. Моето предупреждение е, че все по-малко деца ще 
го четат изобщо на български език – архаичен или модерен…

Защо българските държавници не се занимават  
с демографията

Повечето политици традиционно неглижират тази тема по някол-
ко причини:

1. Тя се отнася до процеси през следващите 20 – 40 години, 
докато тех ният късоглед хоризонт е няколко сантиметра на-
пред. Хоризонтът е от четвъртите до петите поредни избори.

2. Нашите неродени деца и внуци не гласуват, затова дайте да 
говорим за актуализация на пен сии те. За година и нещо през 
2021 – 22 г. пен сии те бяха коригирани около 5 пъти! Демо-
графията почти не беше споменавана.
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3. Не смятат, че нещо изобщо може да се направи. Вероятно 
нямат никакви идеи и знания.

Първи проб лем – защо има ниска и все по-ниска раждаемост

На базата на лични наблюдения и интуиция всеки от нас може да 
даде причини за това. Ще ви представя няколко групи причини.

1. Житейски причини. Промяна на начина на живот

Поколенията преди нас са се женили по-рано, имали са деца 
веднага. Имам близки, кои то родиха деца на двойно по-голяма 
възраст от своите родители. Тъй като детската смъртност също е 
била висока, хората са имали повече деца, за да оцелеят поне ня-
кои от тях. Знам за случаи от преди 100 години, в кои то от 7 деца 
в семейството са останали 4 – пак много по днешните критерии.

Децата са и въпрос на лична съдба. Висшистите обикновено имат 
деца през 30-те си години. Хората без висше образование запо-
чват средно на 22 – 25 години. Днес намираме своята половинка 
по-късно или изобщо нямаме връзки. Имаме по-малко деца и по-
късно. Продължителността на живота расте, хората се чувстват 
по-млади и активни по-дълго. Нали сте чували концепцията „40 е 
новото 20“ от филма „Сексът и градът“? Каквото преди хората са 
правили на 20, сега го правят на 40. И често проспиват правилния 
момент. Лекари, занимаващи се с ин-витро процедури, споделят, 
че историята на всяка такава жена е достойна за отделен роман…

Броят на абортите годишно е почти равен  
на броя на ражданията

У нас това се счита предимно за личен и лекарски проб лем и за 
него много не се говори. А всъщност е и обществен проб лем. Не 
съм забелязал да има кампании за превенция на нежелана бре-
менност, а също и кампании за превенция на аборти, когато таки-
ва не се налагат.



68 NEXT.BG Книга за реформатори, ястреби и щъркели

Обществото ни не се занимава с въпроса дали много млади хора не 
искат да имат деца. Не подкрепяме достатъчно самотните родители, 
основно майки. Очевидно е, че дори малко намаляване на броя на 
абортите би вдигнало раждаемостта. Не, не предлагам да се забра-
няват абортите, а да имаме политики и стратегия, каквито липсват.

2. Медицински причини. Ин-витро процедури

Биологично човечеството се променя. Повече хора имат репро-
дуктивни проб леми. Чел съм, че биологичните показатели на 
мъжете са спаднали четири пъти за две поколения. Ако е така, 
накъде отива човечеството? Но нека не се правя на лекар.

Съдейства ли държавата достатъчно за заплащане на целия не-
обходим брой ин-витро процедури? По-скоро да, но трябва да се 
помисли дали системата не може да се подобри още.

Но темата не е само в парите, а в цялата обществена среда. Обще-
ството трябва да насърчава раждаемостта. Жените, а и мъжете, 
трябва да са по-доб ре информирани за връзката между възраст 
и фертилност. Повечето жени оставят тази тема за последния 
възможен биологичен момент. В житейски план смятат, че първо 
трябва да имат финансова стабилност, а после да мислят за деца.

Затова е необходимо да се променят много нагласи. Голямата 
финансова подкрепа, коя то предлагам по-долу, е само една от 
стъпките в тази посока.

3. Икономически причини

Ако хората нямат достатъчно финансови възможности, не искат 
да имат много деца. Решават, че не могат да им осигурят необ-
ходимия стандарт на живот – образование, здравеопазване и др. 
Тази група причини може да е най-голямата и би трябвало да ѝ 
посветя няколко страници. Но според мен е най-ясната, затова 
няма да влизам в подробности.
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4. Логистично-инфраструктурни причини

Повечето decision makers (хора, кои то вземат решения) в БГ не 
мислят по този въпрос. 

Достатъчно добри ли са АГ болниците? Има ли специализирана 
детска болница? Не, още няма.

Има ли достатъчно детски градини? Те наблизо ли са до дома или 
не? Знаем, че в София към 15,000 деца (!) остават без градина. Ехо-
оо, годините минават. Какво чакаме – да построим 100 градини до 
2100 г.? Или раждаемостта да падне толкова, че да няма нужда от 
градини? Като няма достатъчно държавни градини, държавата сти-
мулира ли частните, кои то може би са и по-добри? Например с ва-
учери на принципа „парите следват детето“. През последните 2 – 3 
години държавата започна подобна политика за София, но сумата 
е незначителна и малко хора се възползват от нея. Към 300 лв. на 
година за дете, което е кандидатствало за държавна градина, но не е 
получило място. Попадала ми е и друга информация, че годишната 
сума може да бъде повече. Колкото и да е, това е правилна стъпка, 
но недостатъчна. Бих предложил размерът на такъв „ваучер“ да се 
увеличи до няколко хиляди лева годишно.

Някои ще кажат, че в София нямало достатъчно терени за нови 
детски градини. Ами да. Продължават да се строят цели нови 
комплекси на зелени поляни. Там планираха ли се парцели за гра-
дини? Не, разбира се.

Според мен, ако има политическа воля, терени ще се намерят. 
Имам специално ноу-хау по въпроса, но няма да го споделя в 
книгата. Който е философ, казва, че нещо не може. Който е doer, 
първо го прави, а после пита.
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Несъстоялият се кабинет от юли 2021 г. беше определил като 
ПЪРВИ свой приоритет построяването на всички необходими 
детски градини незабавно. Вероятна стойност – над 100  млн. лв. 
или от държавния бюджет, или още по-доб ре от частни инве-
ститори под някаква форма на публично-частно партньорство. 
Държавата разду разходите си с 25 млрд. лв. (ръст от над +50%) 
за две години, но за детски градини все няма. Ето затова казвам, 
че политиците традиционно не мислят за демография.

Има ли достатъчно услуги за гледане на децата у дома? Всеки чо-
век с деца знае, че намирането на добри детегледачки е голям проб-
лем. Добри ли са парковете и детските площадки? С детска колич-
ка лесно ли е да се разхождаш в населените места? И много други.

5. Морални и етични причини

Ако младите хора не харесват държавата, тогава няма да искат да 
останат тук и да родят деца. Искат друго. Премахване на корупцията, 
екология, обществени отношения, доверие.

Втори проб лем – защо толкова много хора напускат България?

Темата винаги ми е била близка до сърцето. Съпругата ми Силвия 
е българка, родена в чужбина, трето поколение. С нея сме живе-
ли в по 5 държави извън България. Прекрасно знаем множество 
причини защо човек да иска да замине за чужбина, както и още 
толкова защо да поиска да се върне.

Ето някои от тях.

1. Икономически причини

Също както по-горе.

В богатите държави доходите са по-високи. В големите държа-
ви мащабите са по-големи. Има по-добри възможности за 
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успешна кариера. Макар че България също забогатява и раз-
ликата намалява.

2. Морални и етични причини

Също както по-горе.

Дали ще ви изненадам със следващата група причини:

3. Недостатъчно доб рото висше образование в България

Ето пример за „червеноперка“. Ако не сте съгласни с мен, може 
да ви кажа, че у нас университетите са на световно ниво, а вие да 
се направите, че ми вярвате. И да минем направо към следващата 
глава. Но не затова съм написал тази книга.

Защо се концентрирам конкретно върху университетите?

Защото това е възрастта, в коя то младите хора съзряват и се раз-
виват най-много. В коя то усвояват професия, започват кариера, 
създават професионални контакти. Това е и възрастта, в коя то 
много от тях намират своята любов и планират да имат деца. Ако 
повече български младежи остават да учат в български универси-
тети – ето как ще има по-малко емиграция, повече налична работ-
на ръка и впоследствие по-висока раждаемост.

Но не е така. Всяка година хиляди български гимназисти отиват 
да учат в по-добри или не чак толкова добри университети по 
света. Тук няма да коментирам дали това са по-талантливите сту-
денти или не. Всеки българин е безценен за бъдещето на нацията, 
вкл. генетично. Някаква част от тях после се връщат да работят в 
България. Но друга голяма част си заминава завинаги. Смесените 
бракове, че и някои български бракове в чужбина водят до това 
децата невинаги да говорят доб ре български и да се чувстват част 
от „българския свят“. От национална гледна точка те са загубени 
завинаги. Една трета от българчетата се раждат извън България.
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В раздела за проб лемите на висшето образование ще ви разка-
жа какви политики предлагам за университетите. В този раздел 
идентифицирам слабите университети като важна причина за 
емиграцията.

Има ли изобщо решения за демографската криза? Или да 
пием шампанско на потъващия Титаник и да чакаме бъде-
щото мигрантско нашествие да ни заличи, преди да отпраз-
нуваме 14 века България?

Решения винаги има. Ето мои те предложения:

1. Българските правителства да поставят демографската полити-
ка като най-голям свой приоритет – стратегически и бюджетен.

2. Да се определи министерство (няма нужда да е ново), което и 
в заглавието си да има думите „демографска политика“. През юли 
2021 г. бях предложил да има Министерство на труда, социалната 
и демографската политика.

3. В държавния бюджет да има заделени огромни средства за 
всички мерки в демографията. Щом това ще е бюджетен приори-
тет номер едно, сумата трябва да е десетцифрена (1 милиард има 
10 цифри). Като примери вижте следващите две точки.

4. 100 – 200  млн. лв. за построяването на целия брой необходи-
ми детски градини в София и в други населени места. Като по-
доб ра алтернатива бих предпочел това да се реализира от част-
ния сектор без публични средства. Тогава милиони годишно биха 
отиш ли за ваучери за частни градини.

5. Двугодишна щедра програма за финансова подкрепа при 
раждане

Насочена основно към средната класа. Защо средната? Защото 
богатите нямат такава нужда от подкрепа, а други социални групи 
и сега се подпомагат през социални мерки. Останалите обаче са 
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мнозинство и точно те трябва да бъдат обхванати. Има как при-
оритетно те да бъдат подкрепени, но няма да го напиша в тази 
книга. Цел (непостижима) – 100 хил. новородени деца годишно. 
Сумите да бъдат обвързани с осигурителния доход, образовател-
ния ценз и други критерии. Може да се дава голям данъчен кре-
дит за всяко дете.

Каква да бъде сумата? За да има ефект, трябва да е значима. 1000 лв. 
не е такава. Може би няколко хиляди. Внимание: Дори ако пред-
видим екстравагантна средна сума от 10,000 лв. на бебе (средна, 
защото може сумата да не е еднаква за всяко семейство според кри-
терии, върху кои то трябва много да се помисли), при сегашните 
към 60 хил. раждания става дума за 600  млн. лв. Било много ли? 
В сравнение с какво? Сметката за пен сии те наближава 20 млрд. лв. 
За компенсации за електричество през 2022 г. държавата изхарчи 
10 млрд. Огромна част от тях отиде при заможни домакинства и пе-
челивши фирми, кои то нямаха нужда от това. Ако се родят 100 хил. 
деца – невъзможен резултат, но би бил достоен за награда на сто-
летието – сумата ще е 1 млрд. От глупостите с природния газ през 
2022 г. ве роят но загубихме повече. Ако сме още по-смели, може да 
дадем немислимата сума от 20,000 лв. средно на новородено! Тога-
ва при 60 – 100 хил. деца говорим за 1.2 – 2.0 млрд. лв.

Да, предлагам по 20,000 лв. средна подкрепа за новородено! 
Това биха били най-доб ре изхарчените – по-скоро инвес ти рани – 
1 – 2 млрд. лв. в държавния бюджет.

Защо да бъде двугодишна програма? Защото бременността трае 
към 9 месеца. За да има ефект програмата, трябва да се изчакат 
две години. И тогава да се прецени дали програмата работи и как-
во друго трябва да се предприеме.

Вие ме познавате като най-големия бюджетен ястреб, в България, 
нали? Но сега си слагам ръката на сърцето и заявявам, че това 



74 NEXT.BG Книга за реформатори, ястреби и щъркели

биха били най-доб ре изхарчените – по-скоро инвес ти рани – 1 – 
2 млрд. лв. в държавния бюджет.

Момент, имам лоша новина. Тъй като смъртността е доста по-
висока, дори фантастичните 100 хиляди бебета на година не мо-
гат да спрат намаляването на населението. Дори при нулева нетна 
емиграция, а тя не е нулева. Лоша работа. Ще ни трябват много 
повече деца, например 150 хил., само за да излезем на нулата. 
Колко деца казахме, че ражда средното семейство в Нигерия? ☹

6. По-високи детски надбавки месечно

До момента месечната надбавка за дете е от порядъка на 50 лв. на 
месец, но сумата е различна за различния брой деца. През 2000 г. 
беше около 6 лв. на месец. Предлагам тя средно да се увеличи 
четирикратно на около 200 лв. на дете месечно, като начало. 
Това ще бъде ясен сигнал към младите семейства, че ще имат по-
вече подкрепа в трудния процес на отглеждането на деца. В една 
от последните глави на книгата ще предложа тези детски надбав-
ки, както и други социални помощи, да бъдат обвързани с това 
децата да посещават редовно училище.

Също така пос тоян но има спорове дали всички деца да получават 
еднаква сума, или по-богатите семейства да бъдат отрязани. Знам 
аргументите за втория вариант. Но трябва да се имат пред вид 
още два фактора:

• Да отрежат детето ти от и без това мизерните добавки, за-
щото си бил малко над определения праг на доходи, е доста 
обидно. Ще се окаже, че хората точно под прага сега заедно с 
добавките вече получават повече от теб.

• Документацията и бюрокрацията, необходими за адми нис-
трирането на този процес, едва ли оправдават напълно спе-
стяването на малко пари за сметка на най-богатите семейства.
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Според мен по-простите политики и системи са за предпочитане. 
Така че бих предложил детските надбавки да са за всички. И да се 
увеличат значително.

7. Жилищни политики за млади семейства с деца

Собственото жилище е важен фактор за семейното планиране. 
Желаната формула е:

Семейство – работещи родители – собствено жилище – 
повече деца

Тук може да се поучим от опита на Унгария например. Можем 
и сами да си измислим формули след проведено професионал-
но обсъждане. Идеята е да се облекчи изплащането на ипотечния 
кредит за семейства с деца. Например (част от) лихвеното пла-
щане.

8. Демографията е въпрос и на обществена среда

Тайната на добрите показатели от 2002 до 2009 г. е в общото 
усещане за растеж, развитие и свобода. За лично благоденствие 
и мечти. За спокойствие и убеденост, че можеш да поискаш 
всичко, защото можеш да постигнеш всичко. Тогава си щастлив 
и започваш да искаш деца.

Рекламите за семейства по телевизията например могат да не са 
по модела „мама, татко и аз“, а да показват многодетни фамилии. 
Темата за повече деца в семейството може да бъде интегрирана в 
образованието, културата, медиите и навсякъде.

С мерките ще спра дотук. Убеден съм, че широка обществена 
дискусия ще роди много повече идеи. Всички мерки, обсъдени в 
книгата за развитие на икономиката, модернизация на държавата, 
подобряване на образованието и здравеопазването биха подобри-
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ли условията за по-висока раждаемост. Държавата трябва да га-
рантира всички социални услуги, за да имат младите хора деца. 
Да има доб ра политика за бързо връщане на майките на работа, 
за да не губят квалификация и мотивация. Така по-лесно ще ги 
убедим за второ или дори за трето дете.

Е, дали успях да ви накарам да се замислите, че демографията 
трябва да бъде first?

Какво предлагам по отношение на демографската политика?
1. Да се изучи спешно опитът на други страни, вкл. Унгария и 

Сингапур.
2. Да се построи целият брой необходими детски градини в 

страната за 1 – 2 години.
3. Да се стремим към рязко увеличаване на раждаемостта в по-

сока 100,000 родени деца годишно – непостижима цел, но е 
важна посоката.

4. Месечните детски надбавки да се увеличат четирикратно 
от 50 лв. на 200 лв.

5. Да се създадат програми за значителна финансова подкрепа 
(вкл. през данъчни облекчения) на всички семейства, кои то 
желаят да имат повече деца – с особен приоритет към об-
разованите родители – вкл. с помощта на НПО. Например: 
средна подкрепа до 20,000 лв. на новородено дете. Да се 
обмисли обвързване с осигурителния доход.

6. Да се разработи втора програма за подкрепа: студентски 
кредити се опрощават при раждане на деца; финансова под-
крепа за закупуване на жилище.

7. Да се осигурят на всички нуждаещи се семейства безплат-
ни ин витро процедури.

8. Да се организират кампании за избягване на нежелана бре-
менност и за намаляване на абортите.
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9. Да се стремим към осигуряване на необходимите средства 
за лечението в България и чужбина (когато не могат да се 
лекуват в България) на всички болни деца.

10. Да се модернизират приоритетно всички АГ болници в 
страната.

11. Най-накрая да има детска болница.
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VIII.2. Финансовата стабилност first: валута, бюджет, 
дълг и пенсии

“The problem with socialism is that you  
eventually run out of other people’s money.”

„Проблемът на социализма е, че в крайна сметка  
парите на другите хора ни свършват.“

Маргарет Тачър

Нерешаването на проб лема с финансовата стабилност също 
може да застраши самото дългосрочно съществуване на българ-
ската нация.

Защо извеждам тази тема на второ място сред най-краткия списък от 
4 стратегически приоритета за България през 21 век? Би трябвало за 
читателите този извод да е интуитивен. Ясно е, че всяко семейство 
или фирма не могат да оцелеят и просперират дългосрочно, ако не са 
в доб ро финансово здраве. Същото се отнася за държавата. Ако на-
цията е богата и не е задлъжняла, ще постигне своите цели – доб ро 
образование и здравеопазване, високи доходи, чиста природа, кра-
сиви градове, щастливи хора… Ако нацията е задлъжняла и няма 
пари, няма да постигне нищо. Най-добрите ѝ синове и дъщери ще 
се присъединят към други, по-успешни нации.

Темата не е лесна за обясняване. Приемам „помощ от 
приятел“

Ето още една „червеноперка“. По въпроса за финансовата ста-
билност съм хардлайнер. Това ве роят но е най-важната и най-
трудната тема в цялата книга. Много е трудно да бъдат убедени 
хората – професионални икономисти или не, че:

• не трябва да се раздават прекалено много пари „на калпак“ – 
а само на социалните групи, кои то имат нужда от това
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• не трябва да се вземат нови дългове, за да се плащат текущи 
разходи

• не трябва експоненциално и изпреварващо да се увеличават 
пен сии те, а това трябва да става като следствие на икономи-
ческия растеж

Конституциите на държавите съдържат основните ограни-
чения и свободи

В исторически план държавите са създали своите основни за-
кони, кои то регламентират важните обществени отношения. Де-
мокрациите гарантират базовите граждански и политически сво-
боди и ограничения. Примери: свобода на словото, убийството е 
престъпление и много други. Периодично времената се променят 
и законите се изменят и допълват. По филмите и романите една от 
най-известните поправки в американската конституция е Петата – 
правото на обвиняемия да запази мълчание.

През 90-те години, като млад студент в САЩ, станах свидетел на 
големия обществен дебат относно т.нар. Бюджетна поправка на 
Конституцията. Най-общо тя гласеше следното:

Не може да се приеме федерален бюджет с дефицит, ако не се 
събере 60%-но мнозинство за това в законодателния орган.

Очаквано, консервативните републиканци подкрепяха тази по-
правка и идеята, че бюджетите трябва да бъдат балансирани. Ле-
вите демократи обичат харченето и дефицитите, и бяха против 
с основния аргумент: „Не можем да знаем каква ще е икономи-
ческата ситуация в бъдеще, затова не искаме отсега да предпо-
ставяме какъв да бъде бюджетът.“ Отговорът на републиканците: 
„Няма проб лем. Нали с 60% мнозинство може да се приеме де-
фицит?“ Действително, животът показва, че когато става дума за 
извънредни разходи, се събира завидно мнозинство. И в САЩ, и 
в България, и навсякъде. Лекомислието в политиката обединява. 
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Обикновено побеждава колективната безотговорност – запом-
нете този термин. През 2021 – 2022 г. няколко крат ковременни 
парламента в България актуализираха бюджета няколко пъти – 
вече никой не си спомня точно колко и кой какво беше предложил. 
С почти 100%-во мнозинство. Доминира следното разбиране: „По-
доб ре аз да съм добрият днес, а за бъдещето не ме е грижа. Ако 
днес гласувам против огромните допълнителни разходи, на след-
ващите избори може би няма да гласуват за мен.“ Макар че демо-
крацията не работи така – изобщо не смятам, че ако някой прахосва 
пари, печели избори.

Животът е пълен с парадокси. В една от камарите поправката 
беше приета, а в другата не мина заради два гласа. По онова вре-
ме президент беше демократът Бил Клинтън. Уж ляв, нали? Не-
говата партия не искаше балансиран бюджет, а Клинтън постигна 
големи излишъци! Така дългът на САЩ по негово време нама-
ля и като % от растящия БВП, и в абсолютна стойност. Да, като 
студент помня как дългът на САЩ беше над 4 трилиона долара 
и това ми се струваше високо. Така ми казваха и много от мои-
те професори. Днес? 31 трилиона или над 120% от БВП! Докато 
напиша тези редове, числата вече ще са неадекватни. Може да 
напиша прогноза за 40 трилиона. Докато прочетете тази книга, 
сигурно ще е толкова…

Ще се намерят икономисти или читатели, кои то ще кажат – какъв 
е проб лемът на САЩ? Нали американските държавни облигации 
(T-bills, T-bonds) се приемат по дефиниция за най-безрисковата 
инвестиция в света? Моите коментари:

• Да, САЩ имат два големи позитива: А) Огромен размер на 
икономиката. Б) Целият им дълг е деноминиран в долари, а 
не в чужди валути. САЩ могат теоретично да напечатат 31, 
131 или 531 трилиона долара на банкноти и да платят целия 
си дълг. Да, това би предизвикало нечувана хиперинфлация и 
би сринало световната икономика, но това е друга тема.
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• Да, T-bonds се водят за безрискови, но са по-малко безриско-
ви от преди. През август 2011 г. една от най-авторитетните 
кредитни рейтингови агенции, Standard & Poor’s, безпреце-
дентно намали кредитния рейтинг на САЩ от ААА на АА+. 
Смело и обективно. Шефът им Deven Sharma беше привикан 
и принуден да подаде оставка. След което агенцията върна 
ААА рейтинга...

Какво щеше да стане, ако Бюджетната поправка беше приета? 
Според мен следното:

• В някои от годините като след терористичните актове на 11 
септември 2001 г., финансовата криза през 2008 – 2009 г., 
пандемията през 2020 г. ве роят но 100% от конгресмените и 
сенаторите щяха да подкрепят извънредните мерки със или 
без Бюджетна поправка.

• Щеше да има други, по-„нормални“ години, в кои то над 40% 
от сенаторите щяха да блокират приемането на бюджет с 
огромен дефицит и да принудят администрацията да направи 
реформи.

• При всички случаи щеше да има здравословен дебат, какъвто 
през последните години в почти всички държави липсва – от 
Вашингтон през Париж и цяла Европа до най-задлъжнялата 
държава Япония.

• Самото наличие на поправка в Конституцията щеше да е 
показателно, дори да не е напълно ефективно. Щеше да се 
изучава в университети, учебници, научни трудове. Поколе-
ния икономисти щяха да бъдат възпитавани в идеологията на 
стремежа към балансирани бюджети.

• Уверен съм, че натрупаният към днешна дата дълг щеше да 
бъде по-нисък.

От 4 трилиона на 31 трилиона заради два гласа в Сената? Трагично.
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Ключовият въпрос – водят ли дефицитите до забогатяване и 
до по-висок растеж?

Икономистите очевидно се разделят по тази тема на Кейнсианци 
(т.е. харчещи левичари) и монетаристи или консерватори като мен. 
Многократно съм водил разговори с феновете на големите разхо-
ди и дефицити да кажат кога и къде в историята това е довело до 
добри резултати. След много размисъл дават два примера – САЩ 
след Голямата депресия от 1929 – 1933 г. и Германия след 2002 г.

Моята оценка обаче е друга. New Deal в САЩ се е случил преди 
почти век. Американската икономика е била доста затворена – 
т.е. без много внос и износ. Нивото на публичен дълг не е било 
високо. Разходите са били до голяма степен за инфраструктура, а 
не за социални плащания. И цялото упражнение е имало време-
нен характер. Има и монетаристи с мнение, че New Deal повече 
е попречил, отколкото е помогнал. Така че фактът, че някаква по-
литика е проработила (или не съвсем) в САЩ преди 90 години не 
е аргумент защо тя ще проработи където и да е през 21 век.

Германия след 2002 г. е още по-изненадващ пример за мен. Как-
во толкова се е случило там през 2002 г.? Читателите едва ли ще 
си спомнят нещо. Имаше рецесия в Европа. Германия и Франция 
първи прегазиха Маастрихтските критерии с дефицити от над 3% 
и с това дадоха лош знак на останалите страни от ЕС, че прави-
лата могат да се нарушават. Не знам дали този дефицит е имал 
каквато и да е роля за излизането от рецесията – според мен не. 
Но със сигурност последвалите безотговорни във фискално от-
ношение години доведоха до дълбоката криза през 2009 г. Така че 
не приемам и този случай за меродавен.

И други, по-истински примери кейнсианците нямат, така ли?
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Вярвам, че през 21 век ще има тежки бюджетно-финансо-
ви кризи. Затова правото да живеем в общество с финансо-
ва стабилност ще бъде толкова важно, колкото правото на 
труд, на чиста природа и на свобода на словото.

Затова бих предложил поправка в българската Конституция 
в следния дух:

• Бюджет с дефицит да може да се приема само с конститу-
ционно мнозинство от 2/3 от народните представители

• За „уважителни причини“ за дефицит могат да се смятат:
– вой на (имам предвид в България, с наше участие, а не в 

Патагония)
– природно бедствие (унищожително земетресение или 

удар на астероид, а не просто придошла река)
– пандемия (с последствията на COVID-19, а не есенен 

грип)
– дълбока трайна рецесия
– мигрантска вълна (украинските бежанци не са такъв слу-

чай, а и там ЕС поема част от разходите)
– нашествие на извънземни

Защо смятам, че такава тема трябва да е предмет на Консти-
туцията?

В други исторически периоди други приоритети и теми са били 
адекватни, затова тогава са залегнали в законодателството. За да 
има просперитет през 21 век, трябва държавите да не фалират. 
Когато гръмне първата държава по света и като видим какъв по-
гром ще последва, ще си спомним за това.

Показатели и компоненти на финансовата стабилност

Най-важните показатели и фактори са следните:
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1) Стабилна и конвертируема валута

Най-доб ре е веднага да влезем в Еврозоната. Тогава ще изчезне 
и теоретичният риск от девалвация на лева спрямо еврото, за-
щото ние ще сме еврото. Дотогава валутният борд върши доб ра 
работа – вече над четвърт век.

2) Спестовен, а не разхитителен бюджет (разходи като % от 
БВП)

Всеки политик иска да харчи повече, за да се хареса на избира-
телите, а и по други, по-малко красиви, причини. Всеки гражда-
нин иска да получава повече. Това е доб ре, ако парите ги плащат 
„извън зем ни те“. Тъй като последното не е вариант засега, ще 
трябва да погледнем реалностите:

• Колкото по-ниски са разходите, толкова по-ниски данъци са 
нужни за тяхното финансиране. Ниските данъци пък стиму-
лират инвестициите и растежа.

• Колкото по-високи са разходите, толкова по-ве роят но е или 
да се вдигнат данъците (лошо), или да се допусне голям де-
фицит и да се натрупат растящи дългове (пак лошо).

• Високите бюджетни разходи не стимулират нито една от 
системите (здравеопазване, образование, държавна админи-
страция и др.) да извърши реформи и да спестява разходи.

Една от трите „икономически котви“ на Тройната коалиция от 
2005 – 2009 г. беше правилото да не се харчат над 40% от БВП. В 
действителност разходите бяха само към 39% в началото и 36% в края. 
А икономиката бумтеше. Такова ниво на разходите е моят идеал.

3) Ниско ниво на публичния дълг

Малко терминология.
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Публичният (или националният) дълг може да бъде вътрешен 
(емитиран в лева, националната валута) и външен (емитиран най-
често в евро, но би могъл да бъде в долари, йени и др.). Мно-
го хора използват термина „външен дълг“, но той е само част 
от публичния – може да е повече от половината или по-малко 
от половината от целия. Освен това понякога думите „външен 
дълг“ се използват, за да покажат цялостната задлъжнялост на 
икономиката – и държавата, и корпоративния сектор, и гражда-
ните – към външни кредитори. Затова нека тук да използваме 
точния термин: публичен дълг.

Дългосрочната финансова стабилност означава публичният дълг 
да не е висок. В добри времена държавата, както едно семейство 
или една фирма, горе-долу може да се справя с неговото обслуж-
ване. Постоянно взема нови кредити, плаща големи лихви и гото-
во. Проблемите са няколко обаче:

А) Проблем на наркотика

Политиците харесват да вземат нови дългове и да вдигат пос тоян-
но разходите. Услажда им се. Затова всяка година нещата стават 
по-зле от предната. Политиците се превръщат в наркодилъри. И 
заразяват населението, което пос тоян но очаква новата доза. Ви-
наги по-голяма от предната.

Б) Проблем на календара

Политиците вземат дългове днес, а ще ги плаща някой друг в 
бъдеще. А дотогава – „я камилата, я камиларят, я султанът“.

В) Проблем на извънредните ситуации

Политиците се заблуждават, че времената винаги ще бъдат добри 
и всичко ще бъде наред:

• Че няма да има войни. Но има.
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• Че няма да има природни бедствия. Но с климатичните промени 
се очакват все повече суши, наводнения, земетресения и др.

• Че няма да има пандемии. Но има.
• Че няма да има рецесии и икономически кризи. Но има.
• Че няма да ни залеят милиони мигранти. Така ли?
• Че няма да кацнат извънземни и животът ни да се промени 

за 5 минути. Но много от идеите във фантастичните книги и 
филми се сбъдват.

Когато се случи някоя извънредна ситуация, обвиняваме ситуаци-
ята – нали била „извънредна“? Моето мнение е друго. Отговорни 
са тези държавници, кои то мислят за утрешния ден и утрешните 
поколения. Критичните ситуации от всякакъв характер са част от 
нашия живот и трябва да сме готови за тях – организационно, 
емо цио нал но и най-вече финансово. Нормалното е да има извъ-
нредни ситуации. Ненормалното е да няма.

По същия начин всяко разумно семейство трябва да знае, че все 
някога:

• Някой от семейството може да остане без работа
• Някой може да се разболее
• Децата ще трябва да отидат в университет
• Покривът може да протече, къщата ще се нуждае от ремонт
• И много други

Ако и в добрите години семейството не спестява „бели пари за 
черни дни“, а взема потребителски кредити и задлъжнява, какво 
ще стане в лошите времена?

Помните ли тълкуването на Йосиф за съня на египетския фараон 
за седемте охранени и седемте гладни крави? Е, Йосиф построил 
хамбари и събирал излишното зърно, та когато настъпил глад 
по света, египтяните имали какво да ядат и какво да продават. 
Записано е в Библията. Защо да не е в Конституцията?
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Г) И обратното – Проблем на перманентните въображаеми 
кризи като оправдание

Интересно. Политиците никога не очакват, че ще дойдат наистина 
лоши времена и не се подготвят за тях. Но пък винаги твърдят, 
че годината е много трудна. Затова трябват извънредни разходи и 
дефицити. Разбирате ли парадокса?

Кога за пос ле ден път чухте политиците да казват: „Да, тази годи-
на е спокойна и отлична. Има висок растеж, няма безработица. 
Никой не ни е нападнал. Изобщо – нищо друго лошо няма. Значи 
е идеална година за рекорден излишък. Хайде да си изплатим 1/10 
или 1/5 от дълга!“? Преди 2009 г. правихме точно така.

Сега правителствата харчат безогледно, а когато наистина дойдат 
кризи – вой ната, пандемията, в бюджета няма пари. Какво правим 
тогава?

5) Балансиран бюджет, а не растящи бюджетни дефицити 
You are underestimating the power of drugs

„Подценяваш силата на наркотиците“

Думи на продуцента Клайв Дейвис  
към Уитни Хюстън от неотдавнашния филм

И от мен: „Всички подценяваме разрушителната  
сила на дефицитите и дълговете“

Дълговете се натрупват най-вече като математическо следствие 
на бюджетните дефицити. Ако има дефицит, взема се дълг. А ако 
има излишък, дългът намалява в абсолютна стойност. А ако ико-
номиката расте – дългът намалява още повече като % от БВП.

Предлагам следните политики, кои то бих нарекъл „Плов-
дивски критерии“:
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В знак на уважение към един от най-успешните градове в Бълга-
рия за последните години. За последните 8000 години. 😊

1) В добри години (например растеж над 3%) бюджетът трябва 
да реализира излишъци и да спестява парите за лоши време-
на

2) В нормални години бюджетът трябва да бъде балансиран, 
т.е. дефицитът да е нулев

3) В лоши години се допуска дефицит.
Внимание! За политиците и синдикатите всяка година изглежда 
лоша, трудна, извънредна. Например 2022 г. Както казах малко 
по-горе. През 2022 г. нямаше вой на в България, природно бед-
ствие, пандемия, рецесия, мигранти или извънземни. 2022 г. е 
отлична година за 2 или повече милиарда излишък! Да, ама ако 
управляват реформатори.

След като написах тези редове, Любомир Дацов – един от добри-
те бюджетни визионери в държавата, изкоментира, че през 2021 г. 
е трябвало да имаме към 5 милиарда излишък, а през 2022 г. към 
1.5 милиарда. Не за пръв път мислим еднакво.

Часовникът на дълга

През пролетта на 2022 г. в Експат Капитал решихме да изразим 
по-остро гражданската си позиция по стремглаво увеличаващия 
се публичен дълг. По света има десетки светещи екрани, кои то в 
реално време или почти в реално време показват колко е публич-
ният дълг на съответната държава. Най-известният от тях е на 
Times Square в Ню Йорк. Тъй като дълговете по-често нарастват, 
цифрите се сменят пос тоян но и часовникът по впечатляващ на-
чин показва с каква скорост се случва това.

И ние решихме да закачим нашия „Експат часовник на дълга“ на 
балкона ни на жълтите павета – кръстовището на бул. „Г. С. Ра-
ковски“ и бул. „Цар Освободител“ в столицата. Часовникът по-
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казваше, че публичният дълг на България през май 2022 г. беше 
над 31 милиарда лева и се покачваше с 333 лв. в секунда, 20 хиля-
ди лв. в минута, 1.2 ми лио на лв. в час, 29 ми лио на лв. на ден, над 
800 ми лио на лв. на месец.

Нашата методика

Ако Министерството на финансите или БНБ спонсорират по-
ставянето на такъв часовник, те ще имат най-точните данни еже-
дневно. Външни участници като нас не могат да постигнат такава 
точност, а само приблизителна. Използваме последните данни от 
сайта на МФ за предходния месец, следим за нови емисии дълг 
и за изплащането на стари. Следим плановете за бюджетен дефи-
цит и правим прогнози за ръста на дълга в края на годината. Раз-
деляме милиардите лева на броя на секундите и задаваме с каква 
скорост да се сменят цифрите на екрана всяка секунда.

Снимка 3. Часовникът на дълга, поставен на балкона на Експат 
Капитал, на ъгъла на ул. Г. С. Раковски и бул. Цар Освободител 
в София. Май 2022 г.

Снимка: Богомил Маринов
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През април – май 2022 г. публичният дълг беше не „само“, а „цели“ 
31 милиарда лева. Колко е през януари 2023 г.? Предполагам, че 
е над 40 милиарда лева. Сега разбирате ли защо сложихме този 
часовник и защо бием тревога вече втора година?

Критиките на управляващите. Къде ги заболя?

За броени дни получихме стотици съобщения за подкрепа от иконо-
мисти, политици и граждани. Но и критики от редиците на управля-
ващите – интересни ми бяха аргументите им. От една страна, както 
в тази книга многократно казвам, те съзнателно водеха политика на 
големи дефицити и дългове и искрено вярваха, че това е правил-
на идеология. Тогава, питахме ние, защо сте против този часовник, 
кой то показва колко красиво и бързо нараства дългът? Нали се гор-
деете с тази своя политика? Нали всъщност това искате?

Отговор точно на този въпрос нямаше, но моята интерпретация е 
следната. Първо, популистите обичат да харчат за сметка на уве-
личаващ се публичен дълг. Второ, повечето непрофесионалисти 
не знаят колко е дългът и не задават въпроси. Досега обществото 
беше заспало и темата е била абстракция. Някакви политици и 
министерства раздават пенсии и пари наляво-надясно – отлично! 
А откъде – нито знаем, нито ни интересува.

Но наличието на екран на публично място, където минават десет-
ки хиляди хора на ден, вкл. много от политическите лица, про-
меня нещата. Има коментари, медийни публикации. Интуитивно 
повечето граждани разбират, че бързо нарастващият дълг не е 
непременно доб ра идея. Аналогията с потребителските кредити 
навежда на мисълта, че прекалено големите дългове са като воде-
ничен камък, кой то става все по-тежък всяка година, ден и мину-
та. Общественото внимание към дълга се засили и общественото 
мнение започна да се обръща.
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„Империята отвръща на удара“

През пролетта и лятото на 2022 г. управляващите бяха недоволни 
от Часовника на дълга. Изпратиха Министерството на култура-
та, което ни принуди да го махнем от нашия балкон. Платихме и 
малка петцифрена глоба. Нека я приемем като цената на нашата 
гражданска позиция и като наш скромен принос за намаляването 
на бюджетния дефицит.

Часовникът на дълга ще се върне някой ден

На нашия балкон, на фасадите на други сгради или във виртуал-
ното пространство. Темата няма да изчезне, нито нашата реши-
мост да не си затваряме очите и устата за този проб лем.

Правоъгълникът дълг – лихви – лихвени плащания

Повечето хора не си дават сметка какво означават остри думи 
като: „спускаме се бързо надолу по пързалката“, „затъваме все 
по-надълбоко в блатото на дълга“. Трябва да знаем следните ба-
зови зависимости. Ако дългът е малък като брой милиарди и като 
% от БВП, неговото обслужване е по-леко. Ако дългът се увеличи 
двойно като брой милиарди и като % от БВП, се случват две неща. 
Първо, обслужването (лихви + главници) очевидно се увеличава. 
Второ, по-задлъжнелите държави (и фирми) имат по-лош кредитен 
рейтинг. Те трябва да плащат по-висока доходност под формата на 
по-високи лихвени проценти, защото рискът за инвеститорите рас-
те. С колко точно ще се увеличи доходността зависи от условията 
на финансовите пазари към съответния момент. За целите на тази 
книга можем да дадем следния опростен пример, в кой то числата 
ве роят но са близко до реалността към зимата на 2023 г.:
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Таблица Х. „Правоъгълник на лихвените плащания“

Публичен дълг Кредитен 
рейтинг

Доходност (%) Годишни 
лихвени 

плащания

25 милиарда лева А или А- 4% 1 милиард лева

50 милиарда лева ВВ+ или ВВ 6% 3 милиарда лева

Графика 8. „Правоъгълник на лихвените плащания“

Публичният дълг на България можеше да бъде едва 25 милиар-
да лв., ако през последните няколко години ни бяха управлявали 
реформаторски правителства, кои то да имат малки излишъци 
вместо големи дефицити. В такъв исторически сценарий можеше 
кредитният ни рейтинг да започва с буквата А. Доходността по 
държавните облигации можеше да бъде 4%, а може би и доста 
по-ниска. Като умножим главницата от 25 милиарда по лихвата от 
4%, годишно щяхме да харчим 1 милиард за лихвени плащания.

Публичният дълг на България може да достигне 50 милиарда лв. 
още през 2024 г. (!), ако следващите управляващи са като преди-
шните. Тогава кредитните рейтингови агенции може бързо да ни 
шамаросат с намален кредитен рейтинг. Доходността по държав-
ните облигации може да скочи до 6%. Като умножим главницата 
от 50 милиарда по лихвата от 6%, годишно лихвените плащания 
ще се увеличат до 3 милиарда лева.

Ето как само от лихвените плащания губим допълнителни 2 ми-
лиарда годишно в бюджета. В други глави на книгата коментирам 
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колко много неща могат да се направят с милиарди. А ние ще ги 
прахосваме като лихвени плащания.

Какво предлагам по отношение на бюджетните баланси?
12. Да се предложи дискусия за т.нар. Бюджетна поправка на 

Конституцията: Бюджет с дефицит да може да се приема 
само с конституционно мнозинство от 2/3 от народните пред-
ставители. За „уважителни причини“ за дефицит могат да се 
смятат: вой на, природно бедствие, пандемия, дълбока трайна 
рецесия, мигрантска вълна, нашествие на извънземни.

13. Да се присъединим към Еврозоната на 1 януари 2024 г. – раз-
бира се, при запазване на настоящия валутен курс. Това трябва 
да бъде най-важният външнополитически, както и икономиче-
ски приоритет. Дотогава валутният борд работи без промяна.

14. Да се стремим към бюджетни разходи между 36 и 39% от 
БВП.

15. Да се стремим към намаляване на съотношението дълг/
БВП в посока 15% за 4 години.

16. Да въведем т.нар. „Пловдивски критерии“ за бюджетен 
дефицит: в години с над 3% икономически растеж да се по-
стига излишък, в години без рецесия да се постига баланси-
ран бюджет.

17. Да се постави голям Часовник на дълга на фасадата на 
МФ, както и на други места в страната.
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VIII.3. Цивилизационният избор first: НАТО, ЕС, 
Еврозона, Шенген, ОИСР

„Они за Россию, и мы за Россию.
Корнет Оболенский, так с кем же наш Бог?“

Най-тъжните за мен строфи от по-дългата версия  
на песента „Поручик Голицын“ в изпълнение  

на Михаил Звездинский

Нерешаването на този проб лем също може да застраши самото 
дългосрочно съществуване на българската нация.

Защо избрах това мото, цитат от по-рядката версия на по-
пулярната песен? Впечатли ме как и червеноармейците, и бело-
гвардейците вярват, че се борят за доб рото на своята родина и 
са готови да умрат за това. Всеки по своему. И чий е Бог?

По същия начин и евроатлантиците, и евразийците вярват, че 
са по-големи патриоти и че се борят за националния интерес. 
Така е било още от времето на Съединението, та и до днес. Така 
е било на 9 септември 1944 г., след 10 ноември 1989 г., като се 
въвеждаше валутният борд през 1997 г., като подписахме за 
НАТО през 2002 г., после за ЕС през 2005 г., като се готвим за 
Еврозоната, като подкрепяме Украйна или купуваме изтребите-
ли F-16.

Защо извеждам тази тема на трето място сред най-краткия списък 
от 4 стратегически приоритета за България през 21 век, за кои-
то малко по-горе казвам, че нерешаването им може да застраши 
самото дългосрочно съществуване на българската нация? Защото 
ако оплескаме цивилизационната си ориентация, ако ни шкарти-
рат от европейските и евроатлантическите съюзи, младите хора 
ще напуснат и нацията ще се провали. Иронията е, че ще напус-
нат и децата на източно-филите и на същите онези политици, кои-
то са ни отдалечили от Запада. Западът за нас означава свобода, 
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мир, богатство, инвестиции. Алтернативата е венецуелско-север-
нокорейска.

Не бяхме ли решили вече, че ще сме европейци и 
западняци?

Мислим си, че след 1990 г. и преди 15 – 20 г. България вече е на-
правила своя цивилизационен избор за приобщаване към запад-
ните богати и цивилизовани държави. Но периодично се поя вяват 
политици, кои то предлагат:

• Да предоговорим условията си на членство в западните съю-
зи, каквото и да означава това

• Да напуснем ЕС и НАТО
• Да забравим за Еврозоната
• Да принадлежим към някакви източни евразийски структури – 

нито демократични, нито свободни, нито богати
Защо има такива предложения и защо получават известна – слава 
Богу, неголяма – подкрепа?

Защо има източни привърженици у нас?

Предполагам, че част от причините са:
• В нашето общество има традиционно русофилство поради 

Освобождението и заради определена носталгия към годи-
ните на комунизма.

• Културна и религиозна близост – интересно е, че Z-фено-
вете в украинската вой на не пренасят тази близост и към 
украин ците. Апропо, историците могат да анализират дали 
много голям процент от освободителната армия през 19 век 
не е всъщност от земите на днешна Украйна. Т.е. и украин-
ците са били част от нашите освободители.

• Езикова близост/бариера. Представителите на по-старите по-
коления по-слабо владеят западни езици, а руски – по-доб ре.
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• Очевидно североизточната пропаганда и хибридна вой на е 
била доста успешна през годините. Дори една от основни-
те партии у нас със столетна история е сред най-близките 
на Изтока партии в цяла Европа. Над три десетилетия след 
разпадането на източния блок… Лидерът на нейната посес-
трима – соцпартията на Унгария – предложи Унгария да се 
присъедини към НАТО през 1990 г. Не, това не е печатна 
грешка. По същото време, когато това у нас направи Соло-
мон Паси.

• Западните демократични общества също имат своите несъвъ-
ршенства. И аз не съм голям фен на слаба и бавна Европа. 
Дотегнало ми е от нищо незначещи клишета като „повече Ев-
ропа“ или банално позоваване на не знам какви си ценности. 
Това омръзване води у някои хора до възхищение към други 
обществени модели.

Но пък защо доста висок процент от живеещите на Запад българи 
пускат русофилска бюлетина – не се наемам да обясня.

Нещата обаче се променят

От началото на прехода са изминали към 33 години. Скоро по-
ловината от населението ще се е родило след падането на Бер-
линската стена и почти няма да си спомня какво са били СИВ 
или Варшавският договор. Не съм чувал съкращението ГДР от 
десетилетия насам. Ако сте от новите поколения – Германската 
демократична република се обедини със западната Федерална 
република Германия на 3 октомври 1990 г. Използвайки бизнес 
терминологията, това си беше поглъщане/придобиване/вливане 
(acquisition), а не сливане (merger). Затова за бившия по-малък и 
много по-беден брат вече никой не говори.

При соца изучаването на руски език беше задължително и много 
хора го владееха на прилично ниво. По принцип смятам за полезно 
човек да учи повече езици. Но днес английският език е водещ в све-
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товен мащаб и това няма да се промени. Освен ако след 200 години 
надписите на Айфеловата кула не са предимно на китайски. 😊

Бях министър на държавната администрация след 2005 г. Тогава 
проучванията показваха, че руският език беше все още на първо 
място сред държавните служители. За един мандат обаче изпра-
тихме към 36,000 служители на курсове по английски език. По-
степенно идваха и новите поколения. През 2007 г. за пръв път 
английският език излезе начело – безвъзвратно. Това съвпадна с 
членството ни в ЕС.

Вече две десетилетия наши представители участват в дейност-
та на НАТО. Имаме евродепутати, еврокомисари, служители във 
всички европейски структури. Опитът се натрупва на всички рав-
нища. При соца основната ни външна търговия беше със Съвет-
ския съюз. Днес към 70% от оборота е с ЕС. А износът ни към 
Русия отпреди вой ната я има 2% от целия, я няма. Т.е. почти нула.

При соца най-много студенти завършваха в СССР. Днес не е така. 
Български студенти кръстосват Западна Европа, САЩ и целия 
свят. Същото се отнася до смесените бракове, до работещите в 
чужбина, както и до емиграцията. Не е доб ре, че толкова българи 
напускат България и малко от тях се връщат. Но логично много 
малко от тях се насочват на изток.

Войната в Украйна според мен ще ускори процеса на емо-
цио нал но отдалечаване на българите от Изтока

Да, в началото на „специалната военна операция“ – според про-
пагандната терминология на режима – част от българите все още 
подкрепяха североизточния наратив. Но мои те наблюдения и 
прогнози са следните:

• Все пак повечето български граждани заеха прозападна по-
зиция в полза на Украйна

• Дори почти всички русофили едва ли са одобрявали идеята 
изобщо да има вой на
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• Още по-малко от русофилите са харесали „частичната моби-
лизация“ от есента на 2022 г., референдумите и последвалото 
анексиране на 4 украински региона

Както по повечето теми, описани в тази книга, моето мне-
ние е крайно и твърдо

Дълбоко вярвам, че интересът на българската нация през 21 век е да 
принадлежи към западната цивилизация. Да споделяме ценностите 
и упражняваме принципите на свобода на словото, свобода на пъту-
ване, плурализъм в политиката, конкуренция в икономиката и свобо-
да за бизнеса. Тези неща липсват при авторитарните режими.

Да, България отдавна е член на НАТО (2004 г.) и ЕС (2007 г.). Но 
трябва да сме много по-активни, да имаме свои позиции и ини-
циативи, да успяваме да защитим своите интереси. Спомням си 
думите на Маргарет Тачър относно отношенията с ЕС: „Добро е 
това, което е доб ро за Британия“.

Външнополитическите ни задачи трябва да бъдат следните:
1. Да влезем в Еврозоната. Желателно на 1 януари 2024 г. От-

давна сме закъснели.
2. Да бъдем приети в Шенген. Отдавна сме закъснели.
3. Да бъдем приети в Организацията за икономическо сътруд-

ничество и развитие (ОИСР, OECD) – клуба на богатите 
държави.

Също така да довършим процеса на членството си в Европейската 
космическа агенция. Както и в други европейски и международни 
организации, в кои то трябва да сме членове, но не сме, защото не 
сме сериозни и последователни.

По отношение на вой ната в Украйна според мен трябва да зае-
мем по-ясно страната на Украйна, както го правят почти всички 
държави от ЕС. Каквото правят другите, това трябва да правим и 
ние. Санкции, военна помощ, хуманитарна помощ.



NEXT.BG Книга за реформатори, ястреби и щъркели 99

Какво предлагам по отношение на цивилизационния избор?
18. Да се потвърди намерението на България да влезе в Еврозо-

ната на 1 януари 2024 г.
19. Да се потвърди намерението на България да влезе в Шенген-

ското споразумение във възможно най-кратък срок.
20. Да се потвърди намерението на България да бъде приета в 

ОИСР (OECD) във възможно най-кратък срок.
21. Да станем пълноправни членове на Европейската космиче-

ска агенция във възможно най-кратък срок.
22. Да имаме главни преговарящи. Нещо като Мистър/Мисис 

Еврозона и Шенген.
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VIII.4. Опазването на границите от мигрантско 
цунами first

„Земя като една човешка длан“

Георги Джагаров

Ще я има ли през 2081 г. (Тогава ще отбележим 14 века БГ.  
Ако ни има.)? А през 2030 г.?

Нерешаването на проб лема с мигрантите също може да застра-
ши самото дългосрочно съществуване на българската нация.

Защо включвам тази тема също сред най-краткия списък от 4 стра-
тегически приоритета за България през 21 век? Защото за крат ко 
време биха могли да се случат събития, кои то да ни изненадат.

По тази тематика също съм хардлайнер. Но този раздел не е много 
лицеприятен и политически коректен. Дали да не го пропуснем? 
„Червеноперка“ отвсякъде.

Нека започна с уверенията, че съм възпитан и толерантен човек. 
Ако прочетете началото на първата ми книга „Енергия“, ще ви-
дите, че още от студентските си години съм решил да не бъда 
толерантен към нетолерантността.

В тази глава правя разлика между бежанци, нелегални ми-
гранти и легална трудова миграция

Не трябва да поставяме всички чужденци под общ знаменател.

Бежанците, украински или други, бягат от войни, конфликти и 
други бедствия. Хуманно е на тези хора да се помогне. Те обаче 
идват на нашите гранични пунктове официално, легално и искат 
убежище. Държавата и обществото са готови да им помогнат.

Нелегалните мигранти не идват на нашите гранични пунктове 
официално и легално и нищо не искат от нашата държава. Те 
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или пресичат гори, поля, морета. Или са подпомогнати от трафи-
канти – български или чужди, били те служители на полицията 
(отвратително!) или не. Искат да се заселят или в България, или 
в Европа, но нелегално. Да работят на черно или да извършват 
други нелегални дейности. По-малкият проб лем е, ако това са 
мирни хора, семейства, кои то искат да се трудят и просто нямат 
документи. В САЩ такива хора са милиони. По-големият проб-
лем е, ако има риск да са терористи, престъпници, чужди аген-
ти, войници и т.н. От такива хора трябва да пазим границите си.

Легалните трудови мигранти са ниско- или висококвалифици-
рани хора, кои то са получили работни визи, сини карти или други 
официални документи от държавата, за да работят в България. 
Временно или по-пос тоян но. Нали всички сме чували израза 
„хора няма за нищо“. Трудовият ни пазар изпитва силен недостиг 
на кадри в почти всички сфери, дори няма нужда да ги изброявам. 
От камериерки до ИТ спе циа лис ти. От детегледачки до строители.

При легалните трудови мигранти потенциалните рискове са по-
малко. Но дългосрочно трябва да се внимава да не се нарушат 
определени пропорции в обществото. Заселването на 20 ми лио на 
марсианци би ги превърнало в голямо мнозинство и това трябва 
да се има предвид.

Досега сме живели в Belle Époque-2

Всяка нация е горда със своята история и с цената на многоброй-
ни жертви е пазила своите граници. Историята е пълна с обрати. 
Краят на 19 и началото на 20 век са били наричани Belle Époque, 
Красивата епоха. В Европа е царял мир, границите са били от-
ворени, хората са били все по-богати и по-щастливи. Сигурно 
инстинктите за самосъхранение са позакърнели, а мъжете са ста-
нали „женчовци“. Да, никой не е очаквал унищожителната Първа 
световна вой на, а скоро след това и Втората.
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Днешното поколение българи сме щастливи, че сме живели в 
дълъг период на мир и спокойствие. Не могат да кажат същото 
жителите на съседната Бивша Югославия с войните през 90-те, 
както и гражданите на близка Украйна, недалечните Сирия, Ар-
мения и Азербайджан, Грузия, Либия. Всичките са в радиус от 
1000 км оттук.

2015 г. стресна Европа, но пак сме заспали

Знаете, че над милион бежанци от вой ната в Сирия, а покрай тях 
ве роят но и стотици хиляди други хора, заляха Европа. През поля 
и планини, през морета и реки. С продънени лодки, с автомобили 
и най-често пеша. Още си спомням телевизионни кадри, показ-
ващи как един едър македонски граничар опитваше с голи ръце 
да удържи тълпа от няколкостотин млади мъже на поляната, но 
накрая безнадеждно се отказа.

Събитията от 2015 г. са доб ре познати и не е целта на тази книга 
да ги описва. През 2015 г. излезе противоречивият роман на френ-
ския писател Мишел Уелбек „Подчинение“ (Michel Houellebecq, 
Soumission).

Мой приятел от Израел през същата 2015 г. ми сподели: „Европа 
е загубила желанието и способността да се защитава.“ Соломон 
Паси, бивш външен министър, но също така доктор по математи-
ка, публично предупреждава, че скоро 1 милиард жители на юж-
ния континент може да се насочат към благоденстваща Европа. 
Гонени от войни, глад, суша, климатични катастрофи или просто 
от разбираемото желание за по-добър живот.

Къде е най-вероятният им маршрут?

Ехо, географите? Бихте ли погледнали картата на Европа. Къде 
е най-логичният маршрут на миграцията? През Северния полюс 
към Норвегия ли? През вой ната в Украйна към Финландия ли? 
През Бермудския триъгълник към щата Тексас ли? Или по-просто 
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през Странджа и Родопите към Харманли, Пловдив, София? Че 
даже и през бариерите на ГКПП Капитан Андреево. Ако не знаят 
пътя, все ще се намерят родни трафиканти да ги прекарат.

Какво ги спира днес? Първо, спира ги турската държава заради 
достлука ни с Ердоган. Второ, договорките с ЕС и финансирането 
от Европа към Турция, за да бъдат задържани мигрантите там. 
Можем ли да разчитаме на това за сто години напред и работим 
ли по въпроса? Ето, че и Гърция е част от ЕС, но натам пос тоян но 
биват насочвани хора – със или без подкрепата на турските влас-
ти. Трето, България има имиджа на по-бедна и негостоприемна 
страна и повечето от мигрантите се насочват пó на запад. Но не 
е ли въпрос на време другите ни съседи да изградят стени след 
Калотина и проб лемът да се задръсти при нас?

Готови ли сме да се закълнем, че огромна беля никога не може да 
се случи? Според мен не. И затова въпросът е не да се правим, че 
астероид никога няма да удари Земята, а да се подготвим. Как? 
Ето мои те предложения:

1) Да изградим по-сериозни стени, особено на югоизточната 
ни граница

Стена все пак имаме. Но е ясно, че тя е слабичка като конструк-
ция, а на много места нарочно е повредена. Основното, което 
обществото знае за нея, е, че е строена без обществени поръчки. 
Трябва да се отнесем към темата по-сериозно. По-здрава стена с 
бетонна конструкция, с много повече камери.

2) Да имаме трайно сътрудничество с Турция
Засега имаме. Но трябва да мислим 10 или 100 г. напред.

3) Да имаме задълбочено сътрудничество с Гърция
И двете държави сме в ЕС, не е красиво да строим стени.
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4) Да участваме активно в европейския дебат и политики
Включително и в инициативи в Северна Африка и Близкия Изток. 
Милиони хора биха могли да бъдат настанени и издържани там, 
вместо да се насочат на север.

5) Да проявяваме и искаме солидарност от европейските 
партньори
Ако Гърция (пос тоян но) или Полша (през 2021 – 2022 г.) имат 
проб лем, да помагаме. А и ние можем да поканим няколко де-
сетки служители от Централна или Западна Европа, кои то да са 
на нашата граница. Хем да гледат нашите служители – горди по-
томци на героите от Балканската вой на – да не кривнат в грешна 
посока (от това трябва да умираме от срам). Хем с присъствието 
и участието си да смекчат международната PR катастрофа, коя то 
неминуемо ще настъпи, ако има събитие по границата.

6) Да засилим присъствието на Гранична полиция, както и 
на Българската армия
Да, армията сигурно има много важни задачи в Силистра или 
Монтана. Да поддържа старото оборудване от средата на 20 век 
или да играе карти. Но голяма част от и без това малкото ни во-
енни следва да са пос тоян но или временно дислоцирани по гра-
ницата. Какво ще кажете да организираме кратки военни учения 
по цялата граница, кои то да продължат до 2099 г.? На когото му 
стиска, да се мотка между трениращите танкове.

7) Въпросът за 3 хиляди лв. Или беше за 3 ми лио на лева? Или 
за 300 ми лио на лева?

Ако няколко десетки мигранти пътуват с автобус по Автомаги-
страла Тракия, след двучасова полицейска гонка ще ги хванат, 
дано да е без жертви. Готови ли сме обаче с ясен план за дей-
ствие, когато настъпи Денят Х и три хиляди „доб ре организирани 
и екипирани млади мъже в доб ра спортна форма“ (цитат от теле-
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визионен репортаж през 2015 г.) нахлуят през оградата, хвърлят 
камъни и т.н.? Тези хора бежанци ли са, икономически мигранти 
ли, терористи, агенти, военни…?

А ако Денят е ХХ и няколкото ми лио на бежанци в съседната 
държава са подканени да продължат към Европа? Каквото и да 
стане на нашата граница, силно съм убеден, че от румънска и 
сръбска страна целите армии на съседите ще блокират границите. 
И никой в Европа няма да иска да прибере проб лема при себе си. 
Принципът NIMBY (Not In My Back Yard, Не в моя заден двор) ще 
надделее. Има реална опасност държава с 1300 години история да 
се разпадне заедно с всичките си институции за броени дни.

Тогава кой политик, държавник или военен ще издаде за-
повед и каква ще бъде тя? А ако точно тогава няма редовно 
правителство?

В тази книга няма да си позволя да казвам повече. Освен, че оче-
видно трябва да сме готови, а едва ли сме. Като знаем всичко дру-
го в държавата на какъв хал е…

А ако Годината е ХХХ и 1/3 от въпросния милиард на Соломон 
Паси избере маршрута през Балканите? Бедна ни е фантазията.

Сега разбирате ли защо темата за мигрантската заплаха също е 
first?

Какво предлагам по отношение на опазването на границите 
от мигрантски натиск?

23. Да се доизгради и дооборудва стената на турската граница.
24. Да се предприемат драстични мерки срещу трафика на ми-

гранти. Да се изкоренят възможностите български служите-
ли да са замесени в трафик.

25. Да се увеличи броят на българските гранични служители и 
ще им осигурим необходимото модерно оборудване.
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26. Да бъдат поканени служители от европейски държави да по-
магат за охраната на българската граница.

27. Да се продължи сътрудничеството с Турция по темата.
28. Да се засили координацията с Гърция по темата.
29. Да работим активно за общоевропейска имиграционна по-

литика.
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IX. Предизвикателствата на днешния ден

“Great people talk about ideas. Mediocre people talk about things.  
Little people talk about other people.”

„Великите хора говорят за идеи. Посредствените хора  
говорят за неща. Малките хора говорят за други хора.“

Прочетох тази мисъл върху настолна картичка на бюрото  
на Симеон Сакскобургготски като премиер през 2004 г.

Заради пандемията, заради настъплението на популизма и заради 
перманентната политическа криза от 2020 г. досега пред нашата 
нация стоят нови предизвикателства, не много характерни за пе-
риодите преди това. Реших да се концентрирам върху 5 от тях:

1. Опасното разделение в обществото. Нов национален идеал
2. Войната в Украйна
3. Странностите на енергийната политика – газ, нефт, електри-

чество
4. (Не)очакваната инфлация – колко голям е проб лемът?
5. Северна Македония – болка и любов
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IX.1. Опасното разделение в обществото.  
Нов национален идеал

„Съединението прави силата“ – надпис знаете къде

„Най-добрият начин да предвидим бъдещето е да го създадем“ –  
научих тази мисъл от Антония Първанова

Историята показва, че най-силните години за една нация са, кога-
то тя е обединена. Когато има силен общ дух, обща цел и нацио-
нален идеал. Когато има по-малко противоборства, разединение, 
противоречия. Силни лидери и държавници, кои то знаят накъде 
искат да поведат нацията и имат волята и подкрепата, за да го по-
стигнат.

През последните години не е така. След кризата от 2009 г. много-
кратно съм споделял, че от новото поколение световни политици 
не ми харесва нито един. Единствено Ангела Меркел, но по-скоро 
ранната.

Спомням си обаче епизод от „Илиада“. Там възрастен мъж казва 
на Ахил и компания: „Едно време какви герои имаше, ехеее, а сега 
вие...“. Ясно е, че тези неща са относителни. В крайна сметка 
Ахил става много по-голям герой от онези от „едно време“.

Голямото разделение в повечето нации започна с мигрантската 
вълна от 2015 г., с президента Тръмп (в тази книга не коменти-
рам явлението Тръмп – Президентът има своите по-силни и по-
противоречиви страни), с Брекзит (излизането на Обединеното 
Кралство от ЕС). Пандемията побърка допълнително света, а вой-
ната в Украйна събуди Европа от летаргията. Отделно инфлация-
та и цените на енергията наляха масло в огъня. Може ли да стане 
по-зле? Винаги може. Може да има случка в Тайван. Да, и ядрена 
ситуация може да има. Не дай, Боже, но „го има в зара“.

Капсулирането на групи хора в „свой кръг“ в социалните мрежи 
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е ново явление. Там те се надъхват един-друг. Езикът на омразата 
процъфтява. Хибридните атаки, вълните на пропагандата водят 
до непредвидими резултати. Отделните такива общности имат 
собствен монопол върху истината. Дори чуването, да не говорим 
за приемането, на чуждо мнение е демоде, признак на слабост 
и непросветеност. Дали, както казва Ювал Ноа Харари, новите 
технологии не downgrade-наха човешката ни природа и способ-
ността ни да общуваме?

България не е изключение. В обществото има високоволтово на-
прежение и разделение по много оси:

• За и против маските и ограничителните мерки по време на 
пандемията

• За и против ваксините
• За Украйна или не във вой ната
• За и против вдигането на ветото на Северна Македония (доб-

ре, че сега тази тема започна да заглъхва)
• За и против Еврозоната
• За и против новите изтребители
• За и против финансовата стабилност; пазарната икономика 

versus харчещата държава тип майка-хранилница
• Дори за и против ролята ни в НАТО и ЕС
• Отделно – силно разделение между голям брой партии. Както 

традиционни, така и новопоя вяващи се. На принципа всеки 
срещу всеки. Повишена обществена чувствителност, дори 
емо цио нал ност. Безпокойство. Трупащ се гняв, чувство за 
безсилие и неудовлетвореност. Нормалността отстъпи – в 
икономиката, в политиката, в човешките отношения. По-
лошо – изчезна в ценностната ни скала.

Има и известна корелация между отделните теми. Част от по-
пулистите в държавата гледат на Изток, не вярват на ваксините. 
Те също така са против западната ни ориентация и интеграция, 
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против американските изтребители. Хората, кои то на времето са 
били против въвеждането на валутния борд, сега са против напу-
скането му в посока Еврозоната. На същите хора не им дреме за 
дългове и дефицити и не щат да чуват за финансова стабилност.

Можем ли да имаме нова национална цел, нов национален 
идеал?

До 2007 г. обществото ясно се беше обединило около влизането в 
Европейския съюз. Оттогава много пъти сме казвали, че нямаме 
нов национален идеал, но не си спомням някой да е предложил 
стойностна дефиниция на такъв. Моите предложения са били в 
посока на думата „модернизация“. През последните години осъ-
знавам, че демографската тема липсва в обществения дебат. В 
същото време тя е една от малкото, по коя то не би имало противо-
речия. Различни идеи за политики може да има, но несъгласие с 
целта според мен няма да има.

Време е за NEXT! За следващата по-модерна страница в нашата 
хилядолетна история. Тя ще е написана на компютърен код, а не 
на глаголица. Но ще е страшно хубаво, ако почитаме и разбираме 
и двете.

Какво предлагам по отношение на формулирането на нов 
национален идеал?

30. България да се стреми към удвояване на раждаемостта, за 
да бъдем силна и жизнена нация – част от проспериращия, 
модерен и свободен свят на западната цивилизация.
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IX.2. Войната в Украйна
„Хотят ли русские войны?“

Прекрасна руска песен от 1961 г. – две десетилетия,  
след като те са се борили с агресор

„Никогда мы не будем братьями“

Тъжна и смела украинска песен на руски език  
от 2014 г. след анексирането на Крим

Тази тема е най-тлъстата „червеноперка“ през пос лед ната година. 
Целта на тази глава не е да се произнасям кой е крив и кой е прав. 
Всеки отдавна има мнение по темата, а и гледните точки се развиват.

Нека да видим кои неща нас, българите, ни обединяват:
• Българите сме мирна нация. Като нормални цивилизовани 

човешки същества сме против войни, жертви, агресия. Най-
доб ре щеше да бъде вой ната да не беше започвала. И изобщо 
да няма войни. Но на тази планета има. През 20 век бяха най-
жестоките и кръвопролитните. Може да не ни харесва, но е 
напълно възможно 21 век да не е по-добър от 20 век.

• Смятам, че повечето читатели вярват, че трябва да подкре-
пяме нападнатата страна. Ако марсианци нападнат някого, 
всички също трябва да му помогнем.

• България не участва във вой ната. Но като активен и отгово-
рен член на НАТО и ЕС трябва да се държим като останалите 
и да подкрепяме позициите на клубовете, в кои то членуваме.

• България прие немалко украински бежанци. От тях стотина 
хиляди, основно майки с деца, са още при нас. Някои от тях 
може да се заселят трайно тук. Трябва хем да им помогнем, 
хем да ги интегрираме.

• Войната е ужасно нещо. Но тя дава възможности и за бизнес. 
България и досега явно изнася много оръжие и боеприпаси 
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за Украйна и не само. През 2021 г. страната ни е продала бо-
еприпаси и оборудване за 1 милиард лева, а през 2022 г. – за 
около 6 милиарда (по прогноза на Делян Добрев). Това целият 
свят го знае, макар някои български политици да се правят на 
„ударени“. В тази книга съм решил да не се правя на ударен 
и да наричам нещата с истинските им имена. Ще трябва да 
продължим да правим бизнес. Оръжейните ни заводи бълват 
здраво. Както и да изнасяме много скъп ток, докато са високи 
цените – златна възможност за държава износител.

 По отношение на това дали сме пращали оръжия на Украй-
на политическият термометър за лицемерие удари макси-
мума. Мотото е „Ако съм евразиец, съм против предоста-
вянето на оръжие, но само ако в сделката не участвам аз.“

• Новият парламент да реши официално да предоставим част 
от нашето старо съветско въоръжение на Украйна (40 – 
50-годишна Лада карали ли сте?), срещу което може би ще 
получим ново западно. Макар че служебният кабинет пра-
ви всичко възможно да не изпълни това ярко решение, като 
баламосва с „обучение“ и предоставяне на стари маловажни 
артикули.

• Войните започват и завършват. Животът про дъл жа ва след тях 
и ние трябва да сме готови за това. Да, наши фирми също 
трябва да участват в следвоенното възстановяване на Украй-
на. Ако сме умни, ще спечелим.

V.2.1. Украинските бежанци и възможностите за нашето об-
щество

Българското общество се справя средно доб ре с това предизвика-
телство според мен.
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Позитивите

Да, приехме голям брой бежанци. На глава от населението ние 
сме една от страните с най-много. Настанихме ги при добри ус-
ловия в черноморските хотели извън сезона. Получихме нелоша 
подкрепа от ЕС за покриване на разходите. Тези пари отидоха към 
хотелиерите, кои то осигуриха подслон и храна срещу 40 лв. на 
човек на ден. Отношението на обществото ни е общо взето доб ро.

Наред с някои представители на държавните институции, най-
големите герои са хилядите доб роволци, кои то положиха много 
усилия. Има и украински, и руски граждани у нас, кои то органи-
зираха голяма помощ за бежанците. Впечатляващо.

Несъвършенствата

Не всичко мина(ва) по мед и масло. Да, може да се оправдаем, 
че за всяка страна е трудно да се оправи с река от хора в беда. И 
в САЩ има провали и скандали около латиноамериканските ми-
гранти по границата. Смятам, че не беше подходящо Агенцията 
за бежанците да отговаря за украинските бежанци. Тя е към МВР 
и е (прощавайте!) с милиционерски манталитет. Тя се занимава 
предимно с хора от далечни страни, при кои то темите са други. 
А това са майки с деца с близка култура и език. Тук трябваше да 
проявим повече такт, внимание, съчувствие. Усмивка, ако щете.

В началото на летния сезон имаше напрежение около полунасил-
ственото преместване на бежанците от морските курорти (за кои-
то те са чували) към планинските бази (чиито имена не можеха 
да произнесат). Не че е имало конкретен проб лем. Но е въпрос 
на лош подход и отношение, лоша организация, комуникация и 
пиар. Както и на злонамерени хибридни атаки срещу нас. Някой 
държавен чиновник при преместването спомена думата „поли-
ция“. Грозна грешка.
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В края на октомври 2022 г. програмата за настаняване отново из-
тече на 31-во число. Протест на стотици бежанци. Неяснота за 
хотелиерите. Решение на МС на 31-ви следобед. После пък па-
рите за храна били спрени. Нашата държава изобщо може ли да 
планира нещо за няколко дни напред? Или пък това е съзнателна 
политика на някой държавник срещу тези украин ци? Изобщо, по-
ложиха се усилия да се вгорчи доб рото ни братско усещане към 
тези хора, да се обърне положителното и приемащо обществено 
мнение. Не приемам чиновническото бездушие. А това да не се 
провиди интересът на държавата в интеграцията на украин ците 
намирам за тежка и късогледа политическа грешка.

Възможности за интеграция на бежанците

България има остра нужда от население, деца, работна ръка. От 
всички варианти по целия свят, да се заселят тук известен брой 
украин ци е сред най-добрите. Близки езици, азбука, култура, ре-
лигия. За да искат някои от бежанците да останат за по-пос тоян-
но, би следвало да се случат няколко неща:

• Децата да могат да ходят на градина и училище. Така ще на-
учат български. Като аргумент защо не ги пратихме на дет-
ска градина бяха недос та тъч ните места в детските градини 
и училищата за българските деца! Само си го представете в 
21 век! Това уплътнява още повече тезата ми от предишната 
глава за демографията, в коя то казвам, че трябва(ше) приори-
тетно да построим всичките над 100 нужни градини.

• На родителите да признаем образованието, каквото и да оз-
начава това. Често те имат нелошо образование и подобно на 
нашето. Какво има да умуваме? Българин, завършил в Русе, 
Одеса или Москва или украинец, завършил в Киев или Санкт 
Петербург – какво толкова?
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• Организирахме ли достатъчно на брой безплатни курсове по 
български?

• Създадохме ли достатъчно условия и организация за украин-
ските бежанци да работят, след като има такъв глад за служи-
тели, вкл. по Черноморието?

На всички тези въпроси отговорът е „частично“. Има още какво 
да се желае. Но това задача за меверейската Агенция за бежанци-
те ли е? Не, тя е стратегическа задача на ниво премиер.

Какво предлагам по отношение на вой ната в Украйна?
31. България да заеме ясна прозападна позиция по отношение 

на вой ната в Украйна.
32. Да се грижим адекватно за украинските бежанци, докогато 

е необходимо.
33. Да формулираме и изпълним спешна програма за интегра-

ция на украинските бежанци в българското общество: 
детски градини, училища и университети за децата; без-
платно изучаване на български език за всички; осигуряване 
на подходящи работни места.
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IX.3. Странният хаос в енергийната политика –  
газ, нефт, електричество
Заради вой ната в Украйна и заради инфлационния шок тази тема 
стана първостепенна в Европа и България от 2021 г. насам. Про-
блемите в енергетиката са толкова сложни и многопластови, че 
само по тях може да се напише отделна книга. Затова тук накрат-
ко ще се концертирам върху няколко аспекта, а за дългосрочните 
политики в енергетиката имам отделен раздел в книгата.

Защо в заглавието на главата наричам всичко това „странен 
хаос“?

В главата за пен сии те разказвам как попитах двама най-големи спе-
циа лис ти колко е дефицитът на НОИ през 2021 г. и те сбъркаха с 
по 1.2 милиарда лева. Моята интуитивна сметка излезе по-точна.

Докато завършвах книгата през януари 2023 г., попитах четирима 
от най-най-знаещите хора в държавата в областта на енергетика-
та и публичните финанси (двама ми нис три и двама заместници) 
колко са били субсидиите за ток през 2022 г. и как това се е отраз-
ило на бюджета. Отговорите бяха: 4.5 милиарда, 7 милиарда, 10 
милиарда лева. Двама твърдяха, че тези пари са извънбюджетни, 
а другите двама, че милиардите са били в бюджетните разходи, 
разбира се. Тук нямам никакъв индивидуален упрек. Всички тези 
колеги са компетентни професионалисти и всеки от тях има обяс-
нение какво точно е имал предвид. Но моето загрижено мнение е:

1. Цялата ситуация в държавата през последните близо две го-
дини е голям хаос. Във всички сфери. Просто при енергети-
ката милиардите са повечко.

2. Много от решенията се вземаха на коляно, без анализ, без 
дебат, без комуникация към широката общественост.

3. Много от политиците емо цио нал но решаваха да се замразя-
ват цени, да се раздават субсидии, да се вдигат пенсии без 
разчети и без грижа за по-голямата картина в утрешния ден.
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Какви примери от други професии да дам? Операторът на ядре-
ния реактор не знае дали налягането е 45, 70 или 100, но решава 
да подаде повечко уран. И не е сигурен дали той ще ускори или 
забави реакцията. Пилотът не знае дали височината е 450 метра, 
700 метра или 1000 метра, но решава да започне кацане. И не е 
сигурен дали има или няма вятър. Или брокер да не знае дали 
цената е 45, 70 или 100 и подава поръчка, но не е сигурен дали 
ще купи или продаде. За мен такава политика е „странен хаос“. За 
сегашното поколение държавници е modus operandi.

Колко все пак са били субсидиите?

Моята логика е следната. Общите субсидии в бюджета за 2022 г. 
са 11.3 млрд. лв. От тях има малко за земеделие и по други пера. 
Твърди се, че не цялата подкрепа за ток минава през бюджета. 
Затова за целите на тази книга приемам, че субсидиите за ток са 
почти или около 10 милиарда лева за 2022 г. Това съвпада с мне-
ния от БНБ и от МФ.

Да започнем с темите поред.

1. Да се забранява ли износът на ток?
„Сутрин се бръсна на свещ, за да има ток за Букурещ.

Вечер не отивам на кино, за да има ток за Атина.
Нощем ходя като сомнамбул, за да има ток за Истанбул.“

Виц от 80-те години, когато България пак изнасяше  
електричество за своите съседи, а у нас имаше режим на тока.

Да се забрани износът? Върховна глупост. Добре че никой управля-
ващ не се върза на тези призиви на синдикатите и на левичарските 
партии. Съвсем отделен въпрос е, че подобна мярка би противореча-
ла на всички европейски директиви и правила на свободния пазар.

Част от произведеното количество ток се търгува на енергийните 
борси. България се превърна в третия най-голям износител на ток 
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в Европа през 2022 г. – браво! Всички съседни държави са големи 
вносители. Добре че сме ние на Балканите, защото иначе в Буку-
рещ щяха да се бръснат на свещ, в Атина да не отиват на кино, а в 
Истанбул да ходят като сомнамбули. 😊 Като има голямо търсене 
в региона и на континента, цената на тока скочи до небесата. Но 
България е голям износител. Добре или зле е за нас това? Отлич-
но е! Дай Боже тази бонанза да продължи вечно. Същата логика 
важи за високата цена на пшеницата (ние произвеждаме и прода-
ваме скъпо, Египет плаща щедро и внася), на медта. Помислете, 
ако цената на нефта е много висока, Близкият Изток да се радва 
ли или не? Да, може и там бензинът да поскъпне с малко на ко-
лонките, но държавите ще спечелят стотици милиарди от износ. 
Ами да вземат и те да спрат износа тогава…

Логиката зад такова предложение е била, че ако се забрани из-
носът, нашите производители няма да има на кого да продават го-
лемия си излишък, цената на вътрешния пазар ще падне и пенси-
онерът на село щял да спести няколко лева месечно. Но тъй като 
наложиха мораториум върху цените, въпросният пенсионер така 
или иначе нямаше да плати повече или по-малко и в двата случая.

На популистите не им минава през ума, че България печели ми-
лиарди от този износ. Нали именно тези милиарди пълнят касите 
на държавните (а и на частните) български енергийни дружества, 
а оттам и затруднения държавен бюджет? Нали този износ подо-
брява външнотърговското ни салдо? По-горе в книгата казах, че 
популистите не се интересуват откъде идват парите и къде отиват. 
Те говорят в преразкази по картинка.

2. Балансите на държавните енергийни дружества се превъ-
рнаха във втори бюджет. Сефте

През пролетта на 2022 г. тогавашният премиер каза, че държавните 
дружества не можели да водят ценова политика в ущърб на потре-
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бителите – приблизителен цитат. Тук дори няма да коментирам духа 
на Конституцията, коя то регламентира равнопоставеност между 
всички видове собственост. За мен въпросът не е юридически, а 
идеологически. Това не е никаква пазарна икономика, а е типичен 
популизъм и комунизъм от венецуелско-севернокорейски тип:

• Държавните дружества продават на ниски цени ток, вода, то-
плоенергия, газ. Ако БТК още беше държавна, и цената на до-
машните телефони щеше да бъде в този кюп. А ако бяхме при-
ватизирали и либерализирали и енергетиката, днес цените на 
енергията нямаше да са чак такъв политически въпрос, а по-
скоро само икономически. Политиците нямаше да заповядват 
каква да е ценовата политика, а просто анализаторите щяха да 
коментират ситуацията информативно по медиите. Днес ми-
нис трите не се занимават с цените на телефоните. Но като ми-
нистър на съобщенията навремето ми се наложи да вдигна ме-
сечната такса на телефоните от 6 лв. на 9 лв. Разбирате колко 
приятна е била тази задача тогава, макар днес да е чак смешно.

• Ако случайно държавните дружества реализират печалби, 
например от успешен износ на високи цени, им ги изсмук-
ват в полза на бюджета, както стана с Българския енергиен 
холдинг (БЕХ) през април 2022 г. Всъщност тогава целта на 
източването на кръв в размер на 1.2 милиарда лв. (фасулска, 
т.е. пшеничена работа, нали?) беше да се финансира зърне-
ната специална операция. Която пък не се случи, може би от 
некадърност. А за какво друго всъщност отидоха парите?

• Ако държавните дружества реализират загуби, бюджетът пък 
инжектира обратно в тях огромни суми. Така стана с Булгар-
газ в края на лятото с 800 ми лио на лева. И това е дребна ра-
бота, нали?

• Всичко това не е никаква пазарна икономика, а е все едно, че 
държавните дружества са отдели в министерството на финан-
сите. Ако държавно дружество фалира, никой не се трогва, 
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премиерът също. Ако държавата налее поредния милиард в 
Топлофикация София или в Булгаргаз, за да не фалират, пак 
никой не се трогва, премиерът също. Това е държавно-ко-
мунистическа икономика. Защо изобщо правихме преход? 
Можехме да си останем в 1980 г. А милиардите се прахосват 
като вода в пустиня.

3. Да скъсаме ли с Газпром?
„Не всичко е пари, приятелю“

Една от любимите ми песни на Лили Иванова

До 2021 г. това щеше да бъде основно икономически въпрос. През 
2022 г. заради вой ната въпросът стана предимно геополитически. 
Да не го извъртаме. Ясно е, че кой то иска днес да работим с Газ-
пром, изпитва източни сантименти. Поддръжниците на Украйна 
биха се съгласили да скъсаме завинаги с Газпром, независимо от 
цената, коя то ще плащаме за друг газ. Тъй като ме познавате като 
западно ориентиран човек, ето моето виждане:

• Докато трае вой ната, не е доб ре с нашите пари да финансира-
ме режима на агресора. Дори и да бихме спестили някой лев, 
ако руският газ е по-евтин (а това вече изобщо не е сигурно), 
тези пари ще бъдат платени с кръвта на жертвите от двете 
страни. Най-доб ре е вой ната да спре. Един от начините това 
да се ускори е режимът да свърши парите.

• Със или без вой на, разумно е през следващите 100 години да 
не сме зависими от един доставчик, както е било през соца и 
чак досега.

• Разумно е да имаме работещи интерконектори със съседните 
държави, достъп до повече терминали за втечнен газ, до газо-
ви хранилища, както и до различни газопроводи.

• Добре е и да имаме дългосрочни договори с доставчици като 
Азербайджан и други държави в различни части на северното 
полукълбо.
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• Разбира се, глупаво беше да изгоним Газпром по световните 
медии (уж обирайки овациите на западната публика), а след 
това месеци наред да внасяме пак само руски газ с тридесе-
тина процента по-висока цена през неслучайно подбрани по-
средници, май пак дъщерни на Газпром. А да твърдим, че не 
знаем това. Защо ли?

• Не ми се ще да си помисля, че може да има международно 
арбитражно дело. България традиционно се представя несе-
риозно на арбитражи.

Към момента на писане на тази книга според мен картината за 
България е смесена. Доста хаос в нашите действия през 2022 г., 
някои икономически грешки. Но засега твърдо изглежда, че газ 
ще има.

4. Да инсталираме ли най-мощните батерии в света?

През 2021 – 2022 г. в контекста на Плана за възстановяване и устой-
чивост се появи идеята над милиард (говори се за 1.25 млрд. лв.) 
да се инвес ти рат в закупуването на батерии за съхранение на елек-
тричество. Досега основен балансьор на електроенергетиката в 
различните части на денонощието са били водноелектрическите 
централи, вкл. ПАВЕЦ „Чаира“ – помпено-акумулаторна ВЕЦ. 
Времената на новите технологии вече позволяват за балансиране 
да се инсталират и батерии. Пълнят се два пъти в денонощието – 
нощем и денем, когато потреблението е по-ниско. И отдават ток в 
пиковите часове сутрин и вечер. Смарт работа.

Изгодно ли е това? Само много малък кръг спе циа лис ти могат да 
кажат. Очевидно отговорът зависи от много променливи, например:

• Цената на тока в различните части от денонощието – но не 
само днес, а с прогноза за 10 – 15 години напред. Good luck!

• Цената на батериите към момента на закупуването им
• Срокът на живот на батериите
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• Възможностите на електропреносната мрежа да поема таки-
ва потоци

• Средносрочните нужди на националния и регионалния пазар 
на електроенергия

Ето моето мнение:
• Да се произведат батериите в България, за да станем водещ 

световен производител и износител, би било доб ра идея. Но 
ме разочарова грозното намерение да закупим такива бате-
рии от конкретна фирма без обществена поръчка. Това, раз-
бира се, противоречи на Закона за обществените поръчки, на 
принципите на Световната търговска организация и на маса 
европейски директиви. Знаем, че Европейската комисия ще 
ни наложи глоба (чух прогноза за 250 ми лио на лева!). Но се 
предлагаше да си платим глобата напук. Всичко това означа-
ва голям корупционен риск и международен скандал.

• Т.е. ако ще правим нещо, следва да е по правилата.
• Дали идеята е изгодна? Това трябва да се реши след сериозна 

професионална дискусия, но не на страниците на тази книга. 
Дискусията трябва да обхване повече теми и варианти. Дали 
е доб ре да се строят нови ядрени мощности, например Коз-
лодуй-7 и 8 – според мен абсолютно да. Дали да се развива 
водород. Или да се сторят нови ВЕЦ и др.

• Трябва също да се помисли дали точно батерии от това поко-
ление са подходящи. Защото във всеки бранш технологиите 
остаряват и се поя вяват нови, по-модерни и изгодни.

На 16 ноември 2022 г. – пак ново двайсет. Щели сме да се от-
кажем от батериите. След година и половина умуване по темата. 
Типично за нас.



NEXT.BG Книга за реформатори, ястреби и щъркели 123

5. Да въвеждаме ли мораториум върху цените на тока, пар-
ното и водата?

Една от най-първите стъпки на новото правителство и парламент 
през декември 2021 г. беше изненадващо и без обществена дис-
кусия да въведат мораториум върху цените на режийните – ток, 
парно, вода. Временно. Представях си го като до три месеца. През 
кои то да се направят „анализи“ (тази дума се повтаряше често) и 
да се намерят работещи решения.

„Червеноперка“. Сега ще трябва да обясня защо не подкрепям 
всички ние да плащаме евтини режийни разходи, а искам да пла-
щаме по пазарни цени. Да, против съм, защото:

1. Временното често е пос тоян но. Бюджетните глупости всъщ-
ност почти винаги са постоянни. Вече цяла година не можем 
да излезем от този капан. И нищо не се задава. Служебният 
министър на енергетиката предложи две тарифи за ток и на 
другия ден се отказа.

2. Като се въвéде мораториумът, „извън зем ни те“ започнаха 
да ни плащат милиарди. Хората в ресорното министерство 
на енергетиката се превърнаха в счетоводители, кои то из-
числяваха помощи (сравнението е на енергийния гуру Иван 
Хиновски). Вместо да бъдат стратези и да измислят какви 
реформи могат да се случат. Припомням – щедрите извъ-
нземни сме ние, данъкоплатците.

3. Този експеримент струва на бюджета почти милиард месеч-
но или 10 милиарда годишно.

4. Не калкулирам имиджовите щети за държавата. Но не днеш-
ните политици се бориха за въвеждането на „функционира-
ща пазарна икономика“. През 2002 г. получихме тази оценка 
от Европейската комисия цели 2 години по-рано от Румъ-
ния. Нямат си и представа колко усилия ни костваше.

Ето важните ми социални аргументи против:
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5. Замразяването на цените на ниски субсидирани нива озна-
чава, че ниската цена важи и за бедния потребител с много 
малка сметка за ток и вода, както и за успелия ни сънарод-
ник с басейни, много имоти и т.н. По този начин пенсио-
нерът от Разград получава месечна субсидия от 10 – 20 лв., а 
богатият – четирицифрена сума месечно! Та, социална ли е 
такава политика, или ултра-антисоциална? Управляващите 
не разбират ли тази очеизвадна логика?

6. Ток и вода все пак потребяват всички. А парно имат само 
част от жителите на големите градове – т.е. повечето са с 
доходи над средните за страната. И тук помагаме не на бед-
ните хора по селата, а на столичани.

Ето аргументи, кои то наричам динамични, ефективностни или 
поведенчески:

7. Ако токът, водата и парното са силно субсидирани, т.е. мно-
го евтини, какво правим всички ние? Спестяваме ли? Не, 
разбира се. Пилеем ли ресурса? Абсолютно. Колкото повече 
потребяваме, толкова повече пилеем. Ако цената беше па-
зарна и по-висока, щяхме да прахосваме по-малко. Но иначе 
си говорим за зелена трансформация.

8. Ако държавата натиска електроразпределителните друже-
ства, производителите на ток, ВиК дружествата и топлофи-
кациите да държат цените ниски, тогава няма да има сти-
мули за инвестиции в нови мощности, в подобряване на 
мрежата. Накрая системата ще се разпадне и няма да има 
ток, вода и парно. Но нали вече знаем, че популистите не 
мислят за утрешния ден.

9. Ако цените са ниски, не ни трябват енергийна и водна ефек-
тивност. Няма значение, че казанчето тече. Караме си така.
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Какво бих предложил?

„Токът, водата и парното трябва да струват толкова, колкото стру-
ват. А държавата да подпомага само тези, кои то имат нужда.“ То-
чен цитат от Даниел Вълчев, вицепремиер през 2008 г. Да, годи-
ните си вървят, но проб лемните теми в енергетиката са същите. 
Това може да стане по няколко начина:

1. Две тарифи. Една ниска и субсидирана за първите Х кило-
ватчаса месечно. И една висока, пазарна, за потреблението 
над това количество. По-бедните домакинства ползват зна-
чително по-малко ток. Богатите нека да си плащат за лукса 
по пазарни цени. Важно: трябва да се провери дали така-
ва политика не противоречи на европейски политики или 
директиви. Чувал съм и такива мнения. Ако противоречи, 
трябва да изберем друго.

2. Субсидия за всички от Y лева на месец – за всяка сметка 
поравно. Това въведе Гърция преди няколко месеца. Така 
бедните намаляват голям процент от своите сметки. А бо-
гатите – съвсем малко. Това работи. Няма нужда от сложни 
и скъпи усилия за идентифициране кой е енергийно беден 
и кой не е.

3. Енергийни помощи само за енергийно бедните. Справедли-
во, но по-трудно за адми нис триране. Ще има и злоупотреби, 
затова това не ми е любимата опция.

Тези варианти биха довели до много по-ниски разходи за бюдже-
та, а биха имали отчетлив социален резултат. И все пак някаква 
справедливост.
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6. Да субсидираме ли бензина и дизела с 25 стотинки на 
литър?

Идеята за забрана на износа на ток по-горе нарекох „върховна 
глупост“. И субсидията на горивото е глупост, но в по-малки раз-
мери. Поне сумите са много по-малки. Ето защо съм против:

• Богатите хора с мощни автомобили шофират много повече от 
пенсионерите в Северозапада, кои то или изобщо нямат авто-
мобили, или шофират малко. Тази политика в огромната си 
част субсидира хора, кои то изобщо нямат нужда от подкрепа. 
Управляващите как не разбират това? Така е – популизмът 
обикновено е перверзен.

• Възможно е да се извършват много злоупотреби. Чужденци 
или български юридически лица зареждат, но горивото се за-
писва на български физически лица и се открадва субсидия-
та. Ще видим времето какво ще покаже.

Още при въвеждането на мярката предложих субсидирането да 
спре незабавно. Добре, че парите в бюджета все пак свършиха и 
тя не продължи през 2023 г.

Както вече написах в главата за историята на бюджетната поли-
тика, в началото на 2023 г. се задава опасността ЕК да ни глоби с 
над 300  млн. лв. за тази простотия. Припомних си приказката за 
25-те тояги и 300-та жълтици… Много сме смарт.

7. Да субсидираме ли цената на газа за индустрията?
„Това е като да заровиш екю, за да изровиш су.“

Цитат от „Тримата мускетари“, думи на френския крал Луи XIII.  
Екюто е скъпа златна монета, а суто – дребна

Както казвам в началото на книгата, за всяка такава политика има 
поне две гледни точки, две школи: популистката и реформаторската.
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Поддръжниците на тази популистка политика – макар някои от 
тях да не биха са нарекли популисти – ще дадат следните аргу-
менти:

• Разбира се, че трябва да се подкрепи българската индустрия
• Иначе биха фалирали много производители
• Сакън, цената на парното
• Ако е по-евтин газът, фирмите няма да вдигат цените и ин-

флацията ще е по-ниска
Сега имам поредната непопулярна задача да ви убедя защо и това 
е погрешно. Ако милиардите подкрепа за цената на газа идваха от 
„извън зем ни те“, и аз щях да кажа: „Нека газът да е безплатен, а 
индустрията да спечели“. Но не, парите идват от държавния бюд-
жет, т.е. от всички нас. Перверзията на субсидиите е, че хората, 
кои то не потребяват тази стока или услуга, плащат сметката на 
онези, кои то я ползват.

Ето мои те тези:

В пазарната икономика производителите вдигат цените, не само 
защото са поскъпнали суровините, а защото могат. Целта им е 
печалба, а не благотворителна дейност. Оставете на мира инфла-
цията като аргумент. Дали производителите щели да вдигнат це-
ните на своята продукция и с колко, това е Божа работа. Пазарна-
та икономика е по-сложен организъм. Ако един производител на 
метални изделия вдигне цените си заради по-скъпата суровина 
природен газ, тогава: а) или няма да продаде нищо и ще трябва да 
преглътне по-ниската цена, б) или ще купуваме от други произво-
дители, в) или временно ще заместим това изделие с пластмасово 
или керамично, г) или нещо друго.

Да гориш милиарди от бюджета напосоки, уж за да бориш инфла-
цията, е като да изсипваш банкноти пред придошла река, за да 
спреш наводнението. Не става просто така. Пазарната икономика 
има прекрасна имунна система. Като се вдигне цената на газа, 
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фирмите могат: а) да спестяват енергия, б) да преминат на друга 
енергия (например ток на нощна тарифа), в) да предприемат мер-
ки за енергийна ефективност, г) да променят продуктовата гама, 
д) да, да си вдигнат цените, е) да си осигурят дългосрочни дого-
вори за доставка на газ, ж) да сменят изцяло технологията, и др.

Някои от големите фирми като Лукойл-Нефтохим имат дългос-
рочни договори за газ и настоящата тема изобщо не ги касае. Ами 
да се сетят и другите. Бил съм ресорен министър и на индустрия-
та и съм с огромно уважение към българския бизнес. Разбира се, 
че не искам никой да фалира. Но не с бюджетни пари в особено 
големи размери, моля. Бизнесът трябва да разбира, че ако подкре-
пя глупостите на държавата през 2022 г., много бързо бюджетът 
ще рухне и ще ни вдигнат данъците. Или ще изгърми валутата. 
Или ще гледаме Еврозоната през крив макарон. В икономиката 
безплатен обяд няма. Накрая сметката за всички дивотии нали 
пак бизнесът ще я плати?

1/3 от газа се консумира от топлофикациите, особено в столицата. 
Към 1 милиард куб.м. годишно. Учуден съм как не чух никого да 
припомни, че топлофикациите могат да работят и на мазут. Да, 
в нормални времена мазутът е и по-скъп, и по-мръсен. Но тази 
година времената не са нормални. Може да се окаже, че сега ма-
зутът е по-евтин. Ако стане така, бихме могли да спестим 30% от 
годишното потребление на газ само с едно такова решение. Сега 
цената на газа пада и може това да не се наложи. Колко фирми по-
требяват газ? Всъщност не са много. Българската индустрия не е 
като германската. Не е редно целият бюджет да подарява стотици 
милиони на няколко фирми, някои от кои то са доста печеливши. 
Отново болният носи здравия.

Сега следва най-тежкият параграф.

Да, някоя фирма може временно да спре производството. Да, дори 
може да и фалира – макар че ситуацията е временна и едва ли 
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фалит настъпва толкова бързо. Но така е в пазарната икономика. 
Който не е ефективен, е стимулиран да се промени. Да подобри 
енергийната ефективност. Да намери друг енергиен източник. Да 
промени технологиите. Да промени продуктите. Или да спре про-
изводството – временно поне. Ако държавата му казва какво да 
прави, пак значи да се върнем в 1980 г. А бизнесът не иска това, 
нали?

Погледнато по-глобално:

В пазарната икономика цените на стоките и услугите пос тоян но 
се менят. И това е доб ре. Не е добър моделът, в кой то, ако цените 
се променят в благоприятна посока (суровините за една фирма 
поевтиняват, а крайните ѝ продукти поскъпват), тя да си мълчи и 
да печели рекордно. А когато стане обратното – „Аууу, държавата 
да ме компенсира!“.

Догодина дървеният материал може да поскъпне. Тогава да при-
готвим 500 ми лио на за мебелните фирми ли? После дървеният 
материал може да поевтинее, значи да заделим 300 ми лио на за 
дъскорезниците? Циментът поевтинял – да субсидираме цимен-
товите заводи, бедничките? Циментът поскъпнал – да субсиди-
раме строителите? Имотите поскъпнали – да субсидираме купу-
вачите? Имотите поевтинели – да субсидираме продавачите? И 
докога така? Това вече не е пазарна икономика. Това е неефекти-
вен прахоснически комунизъм. Бил съм във Венецуела. Заради 
подобни соц политики е по-бедна от Африка, а е един от големите 
износители на нефт. “¡No, gracias!”, казано на езика на бившия им 
президент Уго Чавес.

Защо започнах тази секция за газа с френски цитат за екюто и 
суто? Един от проб лемите на прекомерните субсидии е, че много 
често ползата и печалбата от съответното подкрепено производ-
ство е много по-малка от огромната субсидия, с коя то уж го спа-
сяваме. Ето цифров пример:
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Една хлебарница произвежда хляб с оборот 1000 лв. на ден и пе-
чалба 200 лв. на ден. Ако газът или токът поскъпнат драс тич но, 
ще се наложи да субсидираме разходи в размер на 2000 лв. на 
ден, за да не спряло производството. И какво излиза – че обще-
ството трябва да прахоса 2000 лв. вносен газ, платен скъпо към 
чуждите доставчици, за да запази производство с малка печалба 
от 200 лв.? Ето това е да заровиш екю, за да изровиш су. Може да 
звучи грозно, но е по-доб ре да се остави хлебарницата да затвори 
за определено време. После нещата ще се оправят и тя ще отвори 
пак. Дори да ѝ дадеш подкрепа от 200 лв. на ден, за да не прави 
нищо, пак е по-евтино.
Другият проб лем на субсидиите е, че като ги започнеш веднъж, е 
много трудно да ги спреш.
Затова моят извод е: не трябва държавата да субсидира газа за 
индустрията.

8. Най-трудният въпрос за към 10 милиарда лв.: да субсидира-
ме ли тока за индустрията?

Преди две години нашата фирма Експат Капитал е получила от 
доставчика ни на ток предложение да фиксираме цената на тока 
за няколко години напред на старите ниски цени. Ние разсеяно 
сме ги отсвирили. Кьорав карти не играе. Сега решихме да склю-
чим дългосрочен договор – да, на двойни цени. И понеже сме за-
спали, трябва данъкоплатците да ни плащат сметките за ток ли? 
Не, ние нито заслужаваме, нито искаме това. Ние, като част от 
бизнеса, искаме от държавата други неща и все не ги получаваме:

• Да влезем в Еврозоната – чакаме го от 2007 г.
• Да влезем в Шенген – чакаме го от 2007 г.
• Да има свързаност между българските борса и централен де-

позитар с международните пазари. Ще го чакаме 100 години.
• България да няма имиджа на най-бедна и най-корумпирана 

държава в ЕС. Ще го чакаме 100 години.
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• В България да има университети, чиито висококвалифицира-
ни възпитаници да са като тези в Лондон и Хонконг. Но не са.

• А тока, данъците, осигуровките, наемите и заплатите ще си 
ги плащаме сами.

Сега как да ви убедя, че компенсации за ток от 1 милиард лв. 
на месец са лоша идея?

„Боговете сигурно са полудели“

Заглавие на два филма от 80-те години

Дайте да видим за кого са лоша и за кого доб ра:

1. Ако сте индустриалец и получавате компенсации, за вас 
идеята е доб ра. 😊

2. Ако сте политик и вярвате, че бизнесът ще гласува за вас, за-
щото раздавате милиарди, може да си мислите, че е доб ра. 😊

3. Ако сте един от милионите граждани през тази популист-
ка епоха, тогава: а) нито знаете колко са компенсациите, б) 
нито ви интересува, в) нито имате чуваемост за думите на 
такива Касандри като мен. То и историческата съдба на Ка-
сандра е точно такава – никой не я чува.

4. Ако сте индустриалецът от т. 1 по-горе и ви вдигнат данъците 
още през 2023 г., ще пищите на умряло. А „‘га ядохте кюфте-
тата“, защо мълчахте? В природата вакуум и в икономиката 
безплатен обяд няма. ☹

През 2022 и 2023 г. се очертава годишно да изхарчим неразби-
раема за мен сума от около 10 милиарда лв. за субсидии за ток. 
Само разходите за пенсии са повече от това, но дори не двойно 
повече. Само преди година щях да бъда готов да се обзаложа, че е 
по-ве роят но в Плевен да изригне вулкан, отколкото да доживеем 
подобно нещо.
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Всичко, написано по-горе за газа за индустрията, е валидно едно 
към едно за електричеството за бизнеса. Все пак при тока има 
известни разлики. Първо, газ потребяват малко на брой фирми, а 
ток потребяват всички.

Какво според мен трябва(ше) да бъде решението?
• Първо, да се стимулират фирмите да сключват по-дългосрочни 

договори за доставка на ток. За да може по-малко индустри-
ални потребители да разчитат на случайността на борсовите 
цени.

• Второ, ако изобщо ще има някаква парична подкрепа за тока 
за бизнеса, тя трябваше да бъде временна. В политиката 
обаче временните глупости често са постоянни. Всъщност, 
почти винаги са глупости и почти винаги са постоянни. Вре-
менно означава следното. Шокът се случи в края на 2021 г. 
В началото никой няма никаква рецепта за действие. Дава се 
временна подкрепа за месец-два-три, а междувременно се из-
мислят и прилагат други мерки. Например дългосрочни дого-
вори. А ние нищо не измислихме и нищо не направихме. Ще 
караме с 1 милиард на месец докога?

• Трето, огромни субсидии на всички, кои то имат нужда, и на 
всички, кои то нямат нужда, не бяха доб ра идея. Трудно ми е 
да кажа наизуст какви критерии е трябвало да се измислят, за 
да се диференцират фирмите кой колко компенсации трябва да 
получава или нищо да не получава. Всеки опит в посока „тези 
любими сектори трябва да бъдат компенсирани, а останали-
те – не“, би довел до повече грешки и злоупотреби, отколкото 
ползи. Обаче успешни фирми, кои то имаха 400 ми лио на лв. 
печалба за 2021 г., да получат 100 ми лио на лв. за ток, не е умна 
политика. Също така Лукойл-Нефтохим от една страна получи 
огромен подарък (което предизвика отделни опасни въпроси) с 
отсрочката (дерогацията) на забраната за внос на руски нефт, а 
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от друга страна също получи огромна субсидия за ток. Платен 
също от „извън зем ни те“, разбира се.

Какво щеше да стане, ако изобщо нямаше никакви компен-
сации за тока на бизнеса?

Не е лесно да се отговори на този въпрос. Но ето мои те хипотези:

Първо, ефектът за бюджета:
1. Бюджетът щеше да спести около 10 милиарда лв.! С тях бих 

предложил:
a. Да се построят ВСИЧКИ необходими детски градини в 

страната – 100 или 200 ми лио на
b. Да се построи поне един нов мост над Дунав – да кажем 

400 ми лио на, но разпределени за няколко години
c. Да се построи нова детска болница – над 50 ми лио на, ако 

е държавна, или 0 ми лио на, ако е частна
d. Да се построят ВСИЧКИ магистрали (още над 600 км) – 

няколко милиарда, ако е с бюджетни средства, или 0 ми-
лиарда, ако е чрез концесии

e. Да се рехабилитират хиляди километри републикански и 
общински пътища – за това можеше да има 1 – 2 – 3 мили-
арда

f. Да се инвес ти рат 0.5 – 1.0 – 1.5 милиарда годишно в 
демографски мерки – например с нечувани досега сти-
мули от 10 – 20 хил. лева на родено дете

g. Да се закупят лаптопи или таблети за ВСИЧКИ ученици 
или учители – над половин до един милиард

h. Да изпратим в космоса двама български астронавти (мъж 
и жена) на НАСА – предполагам, поне няколко ми лио на 
долара

i. Да се сложи светлинен екран на фасадата на Министер-
ството на финансите, кой то в реално време да показва 
размера на публичния дълг – 20 хиляди лева
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j. ...
k. Да се намалят разходите с няколко милиарда и да се 

завърши годината с бюджетен излишък от +1% от БВП, 
с което щеше да се проправи пътя ни към влизане в Ев-
розоната през 2024 г. Кредитният ни рейтинг щеше да се 
повиши със сигурност. И нямаше да се излагаме с пласи-
рането на по 100 – 200 ми лио на дълг седмично на 5.5% 
годишно. И накрая, пак щяха да ни останат достатъчно, 
за да компенсираме осезаемо тези, кои то наистина се 
нуждаят.

Второ, да се върнем към енергетиката и бизнеса:
2. Ако нямаше компенсации за високата цена, потреблението 

на ток щеше логично да намалее (според мен – с малко):
a. (+, доб ре) Заради икономии и енергийна ефективност 

(според мен – значителни). Щеше да се работи повече 
през нощта, през уикенда. А когато има висока субсидия, 
стимули за икономии и енергийна ефективност липсват. 
Нане прахосва лежерно ток, Вуте му го плаща.

b. (–, лошо) Заради намаляване на някои производства (спо-
ред мен – с малко), кои то не могат лесно да вдигнат цени-
те на своите продукти

3. Ако нямаше компенсации за високата цена и ако потребле-
нието на ток беше намаляло, тогава цената на тока щеше 
логично да спадне. Ами да, ако има по-малко търсене, цена-
та не може да е по-висока, а трябва да е по-ниска. Това пък 
щеше да облекчи първоначалния проб лем с високите цени. 
Ето пример за вграден автоматичен имунитет на пазарната 
икономика. 😊

4. Ако потреблението на ток беше намаляло, тогава можеше да 
остане още повече свободен капацитет за износ на уникално 
високи цени. Отлично за търговския баланс, за печалбите и 
съответно данъците на енергийния сектор. Да, като сме го-
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леми производители и износители на ток, може да е разумно 
да изнасяме до дупка, дори с цената на намалена активност 
у дома. Просто през 2022 г. добавената стойност в електро-
енергетиката беше по-висока от другите отрасли. По-доб ре 
да бълваме скъп ток, отколкото евтини гвоздеи. Заводът за 
гвоздеи с малка норма на печалба можеше да излезе в пла-
нов ремонт, има такива години.

5. В някои сектори крайните цени на стоките и услугите изоб-
що нямаше да мръднат, каквато и да е цената на тока. Да, 
не цялата икономика е енергоемко машиностроене, къде-
то токът е основен разход. Останалите – адвокати, лекари, 
финансисти, ИТ-спе циа лис ти и много други – щяха да си 
живеят както преди и просто да си плащат сметките за ток, 
каквито ще да са. Е, щяхме да оставяме по-малко светнати 
лампи, да включваме миялната машина след 22 ч.

6. Да, в енергоемките сектори щеше да има проб леми с разли-
чен знак и интензитет.
a. Някои фирми произвеждат продукти, чиято цена също 

е скочила на международните пазари – мед, пшеница и 
много други. Те печелят рекордно, но и на тях, горкички-
те, „извън зем ни те“ въпреки това им изплатиха огромни 
компенсации. Колкото повече скъпи метали произвеждат 
и колкото по-енергоемки (а не енергоефективни) са, тол-
кова по-огромни компенсации получиха. Ами да, не са 
луди получаващите баницата, а даващите.

b. Други фирми щяха да успеят да прехвърлят по-високите 
енергийни разходи към клиен тите си. Ако бяха клиен ти 
в чужбина, щеше да се вдигне износът в парично изра-
жение – браво. Ако бяха в България – ето тук можеше 
да има повечко домашна инфлация. Трудно е да се каже 
колко, не според мен не толкова много.
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c. Трети фирми (като нашата) нямаше да успеят да прехвъ-
рлят по-високите енергийни разходи към клиен тите си. 
Те щяха да намалят печалбите си, но нямаше да работят 
по-малко. Никакви работни места нямаше да бъдат загу-
бени.

d. Четвърти фирми щяха временно да намалят производ-
ството, евентуално да освободят част от служителите си. 
Да, тук може да сме помогнали за запазването на няколко 
хиляди (моля ви – става дума за хиляди, а не стотици хи-
ляди) работни места. Ето тази полза ни струваше 10 ми-
лиарда! А представяте ли си колко автомобилни завода с 
колко работни места могат да се открият с 10 милиарда? 
Нещо като 5 завода като оня огромния на Фолксваген, 
кой то не се случи. С такава сума България можеше да 
стане доста голям производител на автомобили. Да, по-
вечето хора не могат да си представят колко е разстояни-
ето до най-близката звезда или колко са 10 милиарда лв.

7. В индустрията щяха да се ускорят структурни реформи:
a. Нови енергоспестяващи технологии
b. Преминаване към продукти с по-висока добавена стой-

ност
c. Развитие на нови модерни отрасли и високоплатени ра-

ботни места
d. Големи икономии на енергия
e. И големи инвестиции в нови енергийни мощности, вкл. 

соларни панели на покривите на самите големи потреби-
тели на енергия

Това обаче не се случва, защото избрахме да хвърляме банкно-
ти пред придошлата река, за да спрем наводнението. Много сме 
смарт, а?
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Извод

В епохата на популизма политиците избраха най-лесния път. На-
долу по пързалката:

• Огромни компенсации, без да им се вижда краят
• Никакви опити за реформи и ефективност

Правилното според мен беше да се даде временна компенсация за 
2 – 3 месеца през миналата зима, след което пазарната икономика 
да включи своите механизми. Може би в някой друг живот.

През януари 2023 г. има нови развития в германската иконо-
мика и енергетика

Преди няколко месеца следващите редове щяха да звучат като 
научна фантастика. Поради свръхпроизводство борсовата цена на 
тока падна стократно от 900 евро на МВч на 9 евро на МВч. Дори за 
крат ко цената стана и отрицателна. Освен това се построиха 4 нови 
терминали за втечнен газ. Имунната реакция на пазарната иконо-
мика в действие. Това ще се случи в цяла Европа. Енергийният па-
зар бързо се рекалибрира.

9. Отоплението на ток, газ, парно или дърва трябвало да 
струва еднакво

Това предложи служебното правителство през есента на 2022 г. 
За три десетилетия преход бях чувал и виждал всякакъв попу-
лизъм, но такава идея не беше ми идвала наум. Дайте да помис-
лим какво означава това. Може би на село отоплението с дърва 
е евтино, особено ако всеки бракониерства и си сече дърва сам. 
Други пък купуват дърва и държавата понякога субсидира цената. 
Или дава енергийни помощи на енергийно бедните. На ток могат 
да се отопляват всички. Токът традиционно е силно субсидиран 
за домакинствата. Газ имат доста малко домакинства – България 
ве роят но е най-слабо газифицираната страна в Европа. Парно 
имат малко повече, но пак малко. Основно в големите градове и 
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основно в София. В София заплатите са около два пъти по-високи 
от тези из страната, но половината от софиянците не си плащат 
парното! Топлофикация не е приватизирана, нали? Ако Андреш-
ко беше жив, щеше да каже: „Няма да платим!“.

И така, кого с колко да субсидираме сега? Популистите казват: всич-
ки, за всичко, с много! Да, нали парите идват от „извън зем ни те“?

Защо не е доб ре всичко да струва еднакво?

Пак казвам, такава идея не бях чувал. Ако всички автомобили 
струват еднакво, всички ще плащаме за евтини и ще вземаме 
скъпи. Ако в ресторанта всички ястия са с еднаква цена, ще пла-
щаме за хляб, а ще ядем хайвер. Ако газът през тази година на 
международните пазари е най-скъп, ще потребяваме газ до дупка, 
няма изобщо да пестим енергия. Нали „извън зем ни те“ плащат?

Политиката на управляващите ще има следните резултати:
• Никой няма да пести нищо, защото друг плаща
• Никакви мерки за енергийна ефективност – нали някой друг 

плаща? А България и досега има най-ниската енергийна 
ефективност в Европа

• Никакви усилия да се мине от енергоизточник на друг, защо-
то друг плаща

10. Да се отложи ли (отново) либерализацията на енергий-
ния пазар за домакинствата?

Не, разбира се. Поредната „червеноперка“. Популистите пак от-
ложиха либерализацията на пазара на ток за домакинствата. Ако 
може – завинаги. Въпреки европейските директиви.

Като живеех в Лондон през 90-те, често си сменях доставчиците на 
ток, вода, газ, телефон. Конкуренцията водеше до по-доб ро каче-
ство на услугата и до по-ниски цени. Да, до по-ниски цени. През 
ум не ми минаваше държавата да ми фиксира кой да е доставчик и 
на каква цена. Нали се борихме комунизмът да си отиде?
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Правилната политика е да имаме избор, да има конкуренция. Ал-
тернативата е един супермаркет, една марка автомобили, както е в 
Северна Корея. И един мобилен оператор.

Либерализацията и приватизацията на телекомуникациите 
доведе до голямо развитие и успехи в телефонните услуги и 
интернета след 2004 г.

Обзалагам се, че хората, кои то са против либерализацията в енер-
гетиката, са били против приватизацията на БТК и даването на 
трети GSM лиценз през 2004 г. Предпочитали са стария държа-
вен телеком с евтини, но аналогови линии, без интернет. А кон-
куренцията между трите телекома направи така, че в България 
мобилните телефонни услуги са на високо международно ниво. 
А периодично получаваме челно място в класациите по интернет. 
Ако бяхме приватизирали и либерализирали енергетиката, а не 
съобщенията, сега ролите щяха да бъдат разменени.

Обяснете го на популистите.

Какво предлагам по отношение на крат косрочната енергий-
на политика?

34. Да не забраняваме износа на ток.
35. Да управляваме държавните дружества в областта на енер-

гетиката професионално и на пазарна основа, а не да ги тре-
тираме като бюджетни и благотворителни организации.

36. Да нямаме отношения с Газпром и да не внасяме руски газ, 
докато про дъл жа ва вой ната.

37. Да се проведе професионална дискусия относно съдбата на 
батериите.

38. Ускорено да се премахне мораториумът върху цените на 
тока, парното и водата и да се въведат алтернативни мерки 
за защита на социално слабите.
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39. Да се премахне незабавно субсидията за бензин и дизел от 
25 ст./литър.

40. Да не се субсидира потреблението на природен газ.
41. Ускорено да се премахнат огромните субсидии за ток и да 

се предложат алтернативни и много по-малки по обем мер-
ки.

42. Да не се провеждат политики в посока всички източници 
на отопление да стрували еднакво.

43. Да се върви към ускорена либерализация на енергийния 
пазар за домакинствата.
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IX.4. (Не)очакваната инфлация – колко голям е проб лемът?
„Шаро е още малко кутре.

Може ли Шаро да разбере?“

Детска песничка: „Шаро и първият сняг“

Какво беше това инфлация?

Имало едно време една инфлация. Ние, с по-големите ЕГН-та, 
знаем, че през зимата вали сняг, а на света е нормално да има 
инфлация. Понякога малко над нулата, понякога доста повече. Да 
не връщаме календара със ситуацията в Германия преди век, по-
сле с Втората световна вой на, когато хиперинфлациите са били 
норма. Съвсем неотдавна, през 90-те години, в България също 
имаше период на хиперинфлация. Десетки и стотици проценти 
на година беше ако не „нормално“, то поне беше светът, в кой то 
реално живеехме.

Валутният борд след 1 юли 1997 г. промени коренно правилата на 
играта. За хиперинфлация повече и дума не можеше да става. Но 
както в цяла Европа имаше известна инфлация и високи лихвени 
проценти, така и у нас. Поради факта, че България традиционно е 
по-евтина държава (обсъждам тази тема по-долу), родната инфла-
ция обикновено беше малко по-висока от западноевропейската.

Да вземем „златната“ 2008 г. Защо „златна“? Защото имаше ре-
корден растеж, исторически най-скъп петрол, ръст на пен сии те 
от 21%, подобен ръст на заплатите, все още огромни чужди ин-
вестиции. И да, висока инфлация от над 12%. Всичко тогава из-
глеждаше розово (преди малко казах златно, значи да си стиснем 
ръцете на „розово злато“) и не си спомням някой да се оплаквал, 
камо ли страхувал от инфлацията. Напротив, с бензин над 3 лв. 
хората караха като луди. Тогава се беше надул и имотният балон. 
Всеки втори бизнесмен строеше нещо, често с големи кредити с 
лихва 12 – 16 – 18%!
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Последваха 12 ненормални години без сняг, т.е. без инфлация

От 2009 г. насам централните банки на големите държави свали-
ха лихвите докъм нула. Доходностите на държавните облигации 
(държавните ценни книжа, ДЦК) спаднаха до рекордно ниски 
нива. Накрая написахме нови глави в учебниците по финансова 
история с отрицателни (!) доходности на ДЦК в редица европей-
ски държави. Като съм бил студент, ако бяха ме попитали може 
ли да има облигации или банкови депозити с отрицателна лих-
ва, щях да кажа, че задаващият въпроса е тъпак. Все едно да ми-
нем на диета и да достигнем отрицателно тегло... Но се оказа, че 
можело. Друг подобен интелектуален шок изживях, когато през 
март 2020 г. петролът струваше… минус 40 долара за барел. Това 
беше цената на фючърсите – финансов инструмент върху петро-
ла. Явно става дума за някакво финансово цунами. Сега чакам и 
надморската височина на Еверест да стане отрицателна – тогава 
явно би имало истинско водно цунами, което да залее и високите 
планини…

Така израсна цяло поколение без спомен от явлението инфлация. 
За младите ми колеги в Експат Капитал, много от кои то завъ-
ршили в добри университети по света, инфлационното агрегатно 
състояние на планетата се оказа непознато. Не са го виждали, не 
знаят как работи. Вижте мотото в началото на тази глава. Малкото 
кутре Шаро за пръв път вижда сняг и „не може да разбере“...
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Графика 9. Средногодишна инфлация в България след 
въвеждането на валутния борд през 1997 г., %

Източник: Eurostat 

Защо се появи инфлацията? И неочаквано ли беше?

Да се върнем към финансовата криза – торнадото, което тръгна 
през 2007 г. в САЩ, завлече Лиймън Брадърс през 2008 г. и удари 
България през 2009 г. Защо изписах Lehman Brothers на кирили-
ца? За да подчертая, че не се чете Лемън, както често го пишат 
в България. Без лимони, моля.

След 2009 г. в световната икономическа политика се случиха 
неща, кои то биха били невъобразими преди това:

• Големи бюджетни дефицити, все едно има световна вой на. 
Ако, не дай Боже, има, дефицитите сигурно няма да са много 
по-високи.

• Нулеви лихви, че после и отрицателни, особено в Европа. В 
предишни времена самата идея за отрицателни лихви щеше 
да бъде неразбираема и невъобразима.
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• Печатане на пари в количества, сякаш ще натрупаме пачките 
на дъното на язовира, за да го накараме да прелее.

Интересно, даже малко трудно за вярване, беше, че цяло десе-
тилетие мощна инфлация не се появи. Според мен по следните 
причини:

• Пари се печатаха и раздаваха, но те не избиха в неконтроли-
руемо потребление.

• Фирмите избягваха инвестиции, за да намалят прекомерния 
риск, характерен за предното десетилетие.

• Банките не даваха кредити, а мързеливо купуваха държавни цен-
ни книжа, кои то пък правителствата бълваха като за последно.

• Ако паричната маса нарасна двойно, скоростта на обращение 
на парите (velocity of money) пък намаля наполовина.

Тъкмо вече икономистите очакваха някаква криза след 2019 г. – ре-
цесия, хиперинфлация или срив на финансовите пазари, и удари 
пандемията COVID-19 през февруари 2020 г. Какъв беше иконо-
мическият отговор на правителствата? Същият, както след 2009 г.: 
бюджетни дефицити, нулеви и отрицателни лихви, още по-голямо 
печатане на пари. Човек няма нужда да е най-титулуваният иконо-
мист, за да знае, че подобен феномен не може да продължи вечно. 
Икономическото възстановяване след пандемията логично изби в 
най-високата инфлация за поколение и половина назад – към 9% 
в САЩ и Еврозоната, към 18% в България и 25% в Унгария – най-
високото в ЕС. Внимание – Унгария не е в Еврозоната, някой да 
не помисли, че за нещо еврото му е виновно. Така че отговорът ми 
е – изобщо не беше неочаквано.

Дефиниция на икономиста Петър Ганев за цените

„Цената ти се струва висока, ако е над тази, на коя то искаш да 
купиш. Цената ти се струва ниска, ако е под тази, на коя то искаш 
да продадеш.“ Помислете върху тези думи на старши икономиста 
от Института за пазарна икономика.
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Инфлацията може да е лоша, но дефлацията също е ужасна

През последното десетилетие и в България имаше години с от-
рицателна инфлация, т.е. с дефлация. Добро или недоб ро явление 
е това? Зависи за кого. Ако сте пенсионер, държавен служител 
или друг човек с фиксирани доходи, тогава дефлацията е приятна. 
Хлябът, наемът, парното и киселото мляко са поевтинели – супер. 
Ако ще си купувате жилище и автомобил и цените са паднали – 
браво.

Но ако сте производител, имате големи проб леми. Хората, кои то 
не се занимават с бизнес, не подозират за тях. Имате инвентар – 
складови наличности, стоки, суровини. Пазарната им цена е пад-
нала. Трябва евентуално да ги преоценявате надолу. Имотите и 
другите активи – също. Закупили сте стока и тъкмо сте мислили 
да я продадете на печалба, а цената взела, че паднала. Реализира-
те счетоводна загуба. Странно. Работите, правите бизнес, а реа-
лизирате загуба. Ужасно, нали? Най-доб ре е да не правите нищо. 
При инфлацията поне се печели в номинално изражение. Купу-
ваш олио на едро, то поскъпва, продаваш го на още по-високата 
цена на дребно и печелиш много. Е, да, печалбата в реално из-
ражение е по-ниска заради обезценяващата се валута, но все пак 
счетоводно има печалба. Това някак си звучи по-нормално.

Икономистите гледаме макро процесите. Дълбоката и продължи-
телна дефлация е вредна за бизнеса и за икономиката. Тя обик-
новено води до спад на икономическата активност. Затова ние 
си предпочитаме умерена положителна инфлация. В учебниците 
това е описано като +2% на година.

Сега ще обсъдя два типични мита, с кои то се занимавам от сту-
дентските си години досега и ми е особено трудно да убедя не-
вярващите в разумната теза.
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Митология №1 за скъпотията в България

Едно от нещата, за кои то цял живот споря с мои близки и при-
ятели, е дали България е скъпа или евтина държава. Лошото е, 
че аз съм с професионално изкривяване на икономист-математик. 
За мен числата са числа, а не приказки от 1001 нощ. Други хора 
обаче имат „усещане“ за скъпотия у нас. Да видим примери.

Един мой бивш съученик от гимназията си беше купил апартамент 
в краен квартал на Варна и твърдеше, че цената била като в Ман-
хатън. А уж беше пътувал до САЩ. Нямам логично обяснение за 
такова твърдение. Според мен жилищата в Манхатън винаги са 
били пет, десет или двадесет пъти по-скъпи. В Лондон също.

Много хора дават примери от супермаркета или от женския пазар 
и казват: У нас храните са по-скъпи от Западна Европа. Комен-
тарът ми е следният.

Става дума за психология. Журналистите имат лаф: „Да няма по-
жар, не е новина. Ако има пожар, е голяма новина.“ Човешкото 
око и мозък виждат нещата, кои то искат да видят. Ако бирата или 
минералната вода в Париж са няколко пъти по-скъпи, това не се 
брои. Някак нормално си е. Обаче ако намерим една марка френ-
ско сирене или немско масло, кои то у нас са 20% по-скъпи, то-
гава моментално коментираме разпалено. Да, от десетки хиляди 
артикули в българските супермаркети все ще намерим няколко 
десетки, дори стотици (това все още са само 1% от артикулите), 
кои то при нас да са по-скъпи. Но с проценти, едва ли в пъти. И 
какво от това? А другите хиляди, дето при нас може да са много 
по-евтини?

У нас драматично по-евтини са услугите поради по-ниските мест-
ни заплати (таксиметрови, фризьорски и всякакви), много от сто-
ките – местно производство (евтин хляб, вода, български сезон-
ни зеленчуци и плодове, чорапи и много други), както и някои от 
вносните стоки (много от автомобилите се продават по-евтино у 
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нас). Традиционно по-евтина е електроенергията, водата, парното, 
бензинът. Наемите са в пъти по-ниски. Цените на имотите – също. 
И градският транспорт, и железопътните превози. И администра-
тивните услуги (изкарвали ли сте си американска виза скоро?).

Малко по-скъпи са част от вносните стоки, особено маркови, кои-
то нямат аналог у нас. Някой все пак трябва да ги внесе, да ги 
транспортира, да рискува, да спечели и т.н. Как редкият италиан-
ски био зехтин да е по-евтин в София, отколкото в града в Тоска-
на, където се произвежда?

Ако теглим чертата, ето моят извод: Животът в България поскъ-
пва, но все още сме евтина държава. Най-евтината в ЕС. Ценовото 
равнище у нас е може би два пъти по-ниско от това в Западна 
Европа и може би над три пъти по-евтино от скъпите градове в 
Европа и света. Останалото е митология.

Контраатаката: „Ами доходите?“

Ако се развие спор къде било по-скъпо, накрая истината побеж-
дава. Всички признават, че, да, в държавите от ЕС все пак е по-
скъпо. Но при липса на други аргументи неверниците забиват 
кош с въпроса: „Да, ама какви са заплатите у нас?“ Моят отговор: 
Никой не твърди, че заплатите у нас са високи, че ние сме по-
богати от германците и че живеем по-доб ре. Но разговорът беше 
за ценовото равнище. Иначе там заплатите са 4 – 5 – 6 пъти по-
високи от нашите в номинално изражение. Представяте ли си, ако 
цените у нас бяха два пъти по-високи? За щастие са два пъти по-
ниски и разликата при паритет на покупателната способност (т.е. 
при съпоставими цени) е далеч по-скромна. Около две или три 
към едно в наш ущърб. Но само 2:1, 3:1 или 4:1, не 50:1, както 
беше през 1997 г.
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Лоша ли е тогава инфлацията за България в период на кон-
вергенция (сближаване) и догонване на ЕС?

Традиционно някой се вайка за инфлацията. Да, инфлацията е не-
приятна, но не е чак за вайкане. В Турция е 85.5% на годишна 
база към октомври 2022 г. Всеки интуитивно иска у нас всичко да 
остане евтино, а доходите да настигнат западните. Но пазарната 
икономика не работи така. А ето например как:

• Ако заплатите на фризьорките се покачват (нали това иска-
ме – да получаваме колкото швейцарците?), тогава цената на 
фризьорската услуга също ще расте. Някой знае ли магия, с 
коя то фризьорите да са високоплатени, а да подстригват поч-
ти безплатно?

• Логиката работи и в обратна зависимост: търсенето дърпа за-
платите. При фризьорките и таксиметровите шофьори е също-
то, но нека дадем пример с много престижна професия – зъбо-
лекарите. Ако клиен тите са все по-богати (успешни българи, 
чужденци в България, богати българи от чужбина, чужденци 
на медицински туризъм тук), нашите зъболекари с конверти-
руеми умения няма нужда да практикуват в Швеция. Могат да 
предлагат скъпи услуги тук, да въведат авангардни техноло-
гии, да печелят на световно ниво. И да плащат фантастичния 
плосък данък върху доходите от 10%, вместо 52.3%, колкото 
е в Швеция. Ами да, точно такава NEXT.BG проповядва тази 
книга. В този пример инфлацията в България ще се качва. Но 
непременно лошо ли това? Ако някой е против такова раз-
витие, значи иска да стоим на нивото на Венецуела – ниски 
заплати и пенсии, ниски цени, ниско качество на услугите и 
на целия живот.

• Ако държавата е бедна, всички са бедни. Строят се нискока-
чествени евтини имоти, продават се нискокачествени евтини 
стоки и услуги. И си оставаме бедни. Ако хората забогатеят, 
променят структурата на потреблението си. Купуват по-
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качествени и по-скъпи стоки. Ще се отчете по-висока инфла-
ция, но всички ще са по-щастливи.

Ето какво чух от изявени лекари с частна болница в София

Една от отличните частни АГ болници „Свети Лазар“, д-р Тияна 
и Валентин Николови. Там се родиха двете ни деца. През септем-
ври 2022 г. Тияна ми каза: „Много е доб ре, че има такава висока 
инфлация. Пак ще вдигнем рязко заплатите на лекарите, за да не 
избягат в чужбина. Да, може печалбата ни да е по-ниска тази го-
дина. Но това е начинът да станем като на запад…“ Много съм 
доволен от такъв начин на мислене. И в нашата фирма разсъжда-
ваме така – заплатите на нашите служители-шампиони никога не 
са достатъчно високи. Трябва да ги настигаме американците.

Дали и аз бих могъл да впечатля с нещо лекарите на техен терен? 
Например: през 23-та седмица на бременността трябва да… От-
казвам се. Последния път като пропях, дъщерите ми ми казаха да 
си стоя във финансите… 😊

Та, имало ли инфлация при влизането в Еврозоната?

Тази глава не е за Еврозоната. Има друга за нея. Но ето краткия 
отговор:

• Това са бабини деветини. Не, няма да има по-висока инфла-
ция, ако влезем в Еврозоната. В повечето държави всъщност 
тя става по-ниска.

• Ако има средносрочно увеличение на цените на услугите и 
на нетъргуемите (т.е. местни) стоки, то ще бъде заради забо-
гатяването на нацията, а не заради математиката на валутата. 
За тези процеси говорихме преди малко. Но нали точно това 
е целта – въвеждаме еврото, забогатяваме и заплатите на слу-
жителите растат.

• Ако има инфлация – все едно дали митична заради Еврозона-
та или реална през 2022 г., без да има Еврозона – за това има 
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лекарства. Повече производство, повече износ, икономиче-
ски растеж, по-високи доходи, повече конкуренция, подкрепа 
за социално слабите слоеве.

Митология №2: инфлацията в България била много по-
висока от официалната

И това го слушам от студент досега:
• „Властите лъжат и не обявяват реалните данни.“
• „Моята кошница е друга. Аз пазарувам само неща, кои то 

поскъпват повече. Не с 20%, а с 50%.“
• „Като вляза в супермаркета…“
• „Усещането на хората е за 50% инфлация.“

Ако сте метеоролог, ще си отмъстя и ще ви надрънкам и аз куп неща:
• „През октомври, даже ноември 2022 г. казвате, че температу-

рите били ненормално високи: 25 – 28°С. Но на мен ми е сту-
дено и аз го усещам като 12°С. Даже сега се разболях повече 
от миналите години, а вие ме баламосвате, че било топло.“

• „Лъжете, както винаги.“
• „Може и да е по-топло, но тази година дрехите в магазина са 

по-скъпи и съм по-нещастен.“
• И т.н.

Хайде, спорете сега с мен и мои те усещания. Ето така се чувствам 
като икономист и бивш политик, като все ми казват, че инфла-
цията била по-висока от обявената. Синдикатите казаха, че вече 
била 50%. Ами да наддавам и аз със 100% и да отивам да си пиша 
готварската книга. Ще готвим „червеноперки.“ 😊

Действителността е по-малко драматична

Графиката по-горе показва, че средногодишната инфлация в 
България за 2022 г. е 15.2%. Не 18, не 20, не 50%.

Статистиката е сериозна и трудна наука, базирана на факти, мето-
дологии и математика. Разработени са потребителски кошници, 
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представителни за цялото население. Всеки твърди, че лично не-
говата била поскъпнала с повече. Много повече. Как пък не се 
намери някой, кой то да каже, че неговата била поскъпнала с по-
малко? Чуваме само вайкащите се. Ето обратни примери:

• Наемите едва ли са се вдигнали с 20%, а може и изобщо да не 
са. Питайте собствениците на бизнес сгради, кои то отдават 
под наем.

• Електричеството, водата, парното почти не са мръднали. А 
повечето оплакващи се може да си мислят, че са поскъпнали 
в пъти. Да, като дойдат зимните сметки, „усещанията“ не са 
добри.

• Месото май не е поскъпнало, приятелите ми от бранша се 
оплакват от рекордно ниски цени.

• А доходите са се вдигнали доста – питайте работодателите. 
Всъщност през 2022 г. България е на първо място в Европа по 
най-висок ръст на доходите – над 15%!

В пазарната икономика всички процеси са свързани. Ако ви е ни-
ска заплатата, не се жалвайте на правителствата (а на служебните 
кабинети и на арменския поп – хич). Намерете си по-платена ра-
бота. Хора и без това няма за нищо… Ако е много скъпо парното 
(а то не е), минете на инверторни климатици, а не се оплаквайте 
от политиците.

Какво трябваше да правят правителствата през 2022 г. при 
високата инфлация?

Според мен не това, което правиха, а съвсем други неща:
1. Не се гаси огън с бензин. Не трябваше да се вдигат изпре-

варващо доходи и пенсии, финансирани с държавни заеми. 
Те допълнително напомпаха инфлацията.

2. Не трябваше да се прахосват милиарди за субсидии на ток и 
горива. А да се подпомогнат само най-нуждаещите се. Така 
бюджетът нямаше да изгърми.
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3. При този висок икономически растеж беше идеален момент 
да се извършат реформи в публичния сектор. Каквито няма 
от 10 – 15 години.

Какво предлагам по отношение на справяне с високата ин-
флация?

44. Да се следва политика на бюджетни излишъци.
45. Да се орежат всички неприоритетни бюджетни разходи.
46. Да се ускорят всички реформи в публичния сектор.
47. Да се избягва ускореното нарастване на доходите в адми-

нистрацията, освен при извършени съкращения.
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IX.5. Северна Македония – болка и любов
„Македония е най-романтичната страница  

от българската история“

Петър Стоянов, Президент на Република България,  
1997 – 2002 г.

Бих добавил – не страница. Направо четирилогията на Димитър 
Талев. Пълна с болка и любов…

Ето още една тема, коя то е най-доб ре човек да избегне в книгата 
си, за да не чете критики после. Опасна „червеноперка“. Всеки 
читател, ако е българин или македонец, има силно мнение и много 
чувства по темата. С любовта и болката не може да се спори. Зато-
ва нека опитам прагматично да разделя спорното от безспорното. 
С каквото и да сте съгласни или несъгласни, само моля, помнете, 
че съм български патриот. Всъщност първо съм варненец, после 
българин (с прадядо бежанец от Илинденското въстание), после 
фен на западната цивилизация, накрая землянин. 😊

• Добре ли е най-близкият до нас народ на Балканите да изпит-
ва негативни чувства към нас? Не е доб ре, разбира се. Ужасно 
е, тъжно е.

• Постигнахме ли достатъчно с политиките си към (Северна) 
Македония след 1945 г., след 1990 г., след 2017 г.? Не, разби-
ра се.

• Имаме ли изобщо консистентна и успешна политика към (Се-
верна) Македония? Според мен нямаме.

• Като казваме, че „македонците са (били) българи, разбира се“ 
(ние уж си знаем, че е така, а те не го споделят), ще се почув-
стват ли те българи утре? Замислих се върху следното. Ако ми 
направят изследване и се докаже, че в действителност съм 
роден в Африка, истинският ми баща е латиноамериканец, 
майка ми е азиатка – какво ще направя? За други хора не 
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знам. Но аз ще им кажа да ги гледат работата и ще про дъл-
жа да се чувствам 100% българин.

• Като казваме, че „македонският език е (бил) просто българ-
ски диалект“ (ние уж си знаем, че е така, а те не го споделят), 
ще се сближат ли езиците ни през 21 век? Двете ми дъщери, 
родени и израснали в България и 3/16 македонки по кръв, че-
сто говорят помежду си на английски. Ние, родителите, не 
сме ги карали да го правят и не можем да ги спрем. На какъв 
език ще си говорят внуците от двете страни на Деве Баир 
през 2050 или 2100 г.? Не се знае. На българо-македонски, на 
английски, на компютърно-холографски…

• Като сложихме вето върху присъединяването на Северна Ма-
кедония към ЕС, постигнахме ли нещо? С горчиво съжале-
ние – почти абсолютно нищо. Всъщност нещата се влошиха. 
По време на нашето Председателство на Съвета на ЕС през 
2018 г. Бойко Борисов беше възприеман на Западните Балка-
ни като герой. След ветото България е считана от македонци-
те за най-големия враг.
– Промениха ли Конституцията, за да впишат българите като 

„държавотворен народ“? Засега не.
– Смениха ли учебниците, според кои то българите са основ-

но фашисти и татари? (Това пък с татарите откъде дойде? 
Не познавам нито един българин, кой то да прилича на тата-
рин или на зулус.). Не.

– Премахнаха ли 1 – 2 дузини надписи/паметници, на кои то 
пише „български фашистки окупатори“? Не.

– Намаля ли езикът на омразата? Едва ли. Десетки хиляди 
бяха на митинг срещу БГ. Освиркаха ни химна на футбол-
ния мач…

– Списъкът може да продължи. Общо взето, гóла вóда сме.



NEXT.BG Книга за реформатори, ястреби и щъркели 155

• Какво постигнахме с откриването на културните центрове? 
Всъщност да – те бяха запалвани и разрушавани. Изстреля-
ха един пълнител патрони срещу клуба ни в Охрид. Пребиха 
българина в същия клуб. Накрая македонският парламент с 
пълно мнозинство прие закон против клубове с такива имена. 
Пак настъпихме мотиката.

• Като открихме самолетна линия, тя работи ли? Не.
• Като вдигнахме ветото през лятото на 2022 г., подобри ли се 

отношението към нас? По-скоро се е влошило.
Освен това имаме ли железница от Цар Фердинанд насам? Не. 
Имаме ли магистрала? Не. Трагично.

Зоран Заев, тогавашен премиер на Република Северна Македония, 
посети за пореден път България през лятото на 2021 г. Многократ-
но произнесе думите „братският български народ“. Такива думи не 
бях чувал и през епохата на Брежнев. А ние го отпратихме с праз-
ни ръце. В Гърция обаче на партиен конгрес 6 хиляди делегати го 
аплодираха шумно и продължително. Ние пак сме гóла вóда.

Имах честта да обсъдя тези теми с македонския премиер Дими-
тар Ковачевски, с бившия премиер Владо Бучковски, с външния 
министър Буяр Османи, с вицепремиера Боян Маричич. В думите 
им видях уважение, но и загриженост, огорчение и немалко скеп-
тицизъм.

Според мен България се нуждае от нова и различна полити-
ка към Северна Македония

„Духовно покори страните, кои то завладя със меч!“

Думи от химна „Върви, народе възродени“

Завладя или не завладя... Текстът е от 1892 г., а днес и това вече не 
звучи политически коректно.

1. Да изясним за себе си признаваме ли, че през 21 век има от-
делна македонска нация или не? Досегашната ни официал-
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на позиция, ако изобщо има такава, е витиевата и очевидно 
съвсем безрезултатна. Колкото и дипломати да съм питал, 
не разбирам нищо от отговора.

2. Да изясним за себе си признаваме ли, че през 21 век има 
отделен македонски език или не? Досегашната ни официал-
на позиция, ако изобщо има такава, е витиевата и очевидно 
съвсем безрезултатна. Формулата с „конституционния език“ 
може да е била оригинална в края на 90-те години, но за мен 
е ала-бала. Колкото и дипломати да съм питал, не разбирам 
нищо от отговора.

3. Да помислим има ли за какво да се извиняваме. Има ли как-
ви страници да затворим, за да продължим положително на-
пред? Депортирането на евреите? На 1 септември 2019 г., 80 
години след началото на Втората световна вой на, Германия 
се извини на Полша. По-точно президентът Франк-Валтер 
Щайнмайер. Губи ли или печели Германия от този ход. Спо-
ред мен печели.

4. Да се концентрираме върху инфраструктурната свързаност, 
както приляга на всеки две съседни европейски държави:
a. Железница от Скопие до София, т.е. от Дуръс (Албания) 

до Бургас и Варна трябва да има. Иначе идеята за Коридор 
номер 8 ще си остане поредната бюрократична измишльо-
тина, за коя то са написани повече тонове страници, от-
колкото са положени тонове релси. На 29 октомври 2022 г. 
двамата премиери обявиха началото на строежа на отсеч-
ката от македонска страна. Да видим ще доживеем ли...

b. Трябва да има магистрала, както и отлични други пътища 
между двете братски държави.

c. Можем да модернизираме нашите ГКПП-та, за да бъдат 
те най-модерните на Балканите. Така ли е сега?

d. Нов самолетен полет може би трябва да има. Но не про-
сто така, а с цел да се привлече транзитен трафик на 
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пътници през Летище София, а и през Скопие. А ако 
самолетите са празни, няма лошо да ги пълним с пред-
ставители на българските институции, кои то да помагат 
на македонските министерства в евроинтеграцията. И в 
обратна посока също.

e. Защо не измислим как цените на роуминга да паднат до 
тези в ЕС?

5. В областта на образованието:
a. Да предложим максимален брой стипендии за македон-

ски студенти във всички български висши училища. Тези 
студенти или ще останат да живеят и работят в България, 
ще усвоят варненския диалект наред с охридския 😊, или 
ще се върнат в Македония и ще бъдат нашите положител-
ни посланици и фенове там. Със или без смесени брако-
ве.

b. Всички български висши училища да имат обменни про-
грами с всички македонски университети. За студенти и 
преподаватели.

c. Подобни програми да има и за гимназистите.
6. Да се облекчи максимално процедурата за издаване на 

български паспорти (без корупция), както и на работни визи 
за македонски граждани.

7. Да се стимулира туризмът в двете посоки.
8. Да се увеличи неколкократно двустранната търговия.
9. Най-важното: мощни инвестиции на българския бизнес в 

Република Северна Македония. Банки, телекомуникации, 
ИТ компании, индустрия, енергетика и всичко друго.

10. Чести участия на македонци в българския културен живот, 
вкл. Евровизия, Х Фактор и др. Понякога те ще спечелят 
тези формати и ще станат герои и в двете страни.

11. Българска музика, ТВ сериали, литература и т.н. И македон-
ски у нас.
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12. България трябва най-много да помага за европейската ин-
теграция на съседите. Иначе вакуумът ще се заеме от други 
по-хитри държави наоколо. Знаете кои са те: Гърция, Унга-
рия, Хърватия.

Списъкът може да продължи. Резултатът от подобни умни дей-
ствия и политики би бил силно сближаване между двата народа, 
приятелство и доб ронамереност. Да, след 10 години може да сме 
най-добрите приятели на съседите, каквито сега не сме.

Най-трагично-романтичната страница от 20 век може да стане 
най-успешната на 21 век.

Какво предлагам по отношение на отношенията ни с Репу-
блика Северна Македония?

48. Да изясним отношението си относно съществуването на от-
делна македонска нация.

49. Да изясним отношението си относно съществуването на от-
делен македонски език.

50. Да помислим има ли за какво да се извиняваме.
51. Да изградим ускорено железопътна връзка Бургас – София 

– Скопие – Дуръс.
52. Да изградим ускорено магистрала София – Скопие.
53. Да подобрим състоянието на останалите пътни връзки 

между България и Северна Македония.
54. Да модернизираме нашите ГКПП-та със Северна Македо-

ния – да станат най-модерните на Балканите.
55. Да възобновим самолетните полети София – Скопие. Ча-

стично да напълним самолетите с делегации от държавни 
служители, кои то да подкрепят Северна Македония в евро-
пейската интеграция.

56. Да намалим цените на роуминга между България и Север-
на Македония.
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57. Да предложим максимален брой стипендии за македонски 
студенти във всички български висши училища.

58. Да създадем обменни програми за студенти и преподава-
тели между всички български и македонски университети.

59. Да създадем обменни програми за гимназисти и учители 
между немалко български и македонски гимназии.

60. Да се облекчи процедурата за издаване на български па-
спорти и работни визи за македонски граждани.

61. Да се работи активно за ръст на туризма, търговията и ин-
вестициите между България и Северна Македония.

62. Да се засилят участията на македонци в българския кул-
турен живот.

63. Да се засили обменът на музика, ТВ сериали, литература.
64. България най-много да помага за европейската интегра-

ция на Северна Македония.



160 NEXT.BG Книга за реформатори, ястреби и щъркели

X. Нерешените проб леми на прехода през погледа 
на икономиста
В тази глава съм отделил няколко теми, кои то са структуроопре-
делящи за цялото общество. За кои то говорим пос тоян но, но не 
постигаме достатъчно. В кои то реформи се случват рядко и ни-
кога не са дос та тъч ни. И кои то ще ни съсипят като нация, ако не 
променим посоката.

1. Съдебната система
2. Здравеопазването
3. Корупцията
4. Образованието
5. Модернизацията на армията

Нали разбирате колко е трудно и непопулярно да изпиша истина-
та за тези сектори – такава, каквато я виждам. Кой иска да признае 
черно на бяло, че университетите ни не стават, че сме корумпира-
на нация, че няма доверие на правосъдието, че не харесва болни-
ците и че се срамува от коя година е въоръжението ни?

Да започваме от най-тегавата тема. Да уточня: през погледа на 
икономиста.
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X.1. Съдебната система – има ли изобщо светлина  
в тунела?

“Fiat iustitia, et pereat mundus!”

„Да живее правосъдието, а да загине светът!“

Цитат от римски времена, кой то научих от Меглена Кунева

„Червеноперка.“ Това не е глава, написана от опитен юрист. Хиля-
ди адвокати и магистрати с право могат да кажат, че такива като 
мен разбират от тяхната работа точно толкова, колкото те от вза-
имни фондове. Да, вярно е. Но има неща, кои то магистратите не 
могат да видят с поглед отвън. Като във всяка професия, и те имат 
своите професионални изкривявания и ограничения.

След 8 години в държавното управление и след 13 години във фи-
нансовия сектор в България мнението ми е цинично. Имам почти 
нулево доверие в съдебната система. Много юристи и политици са 
коментирали свои съществени идеи за реформи в правосъдието. В 
тази книга няма да влизам в полемика с тях. Но ще допълня тех-
ните идеи с няколко мои – от гледна точка на икономист, работода-
тел, гражданин. В мои те очи правосъдието е една от двете сфери, 
заедно със здравеопазването, където гилдията за целия преход не е 
успяла да си подреди къщичката и да изгради ефективна система. 
Засега не виждам и светлина в тунела. Ето две кратки изречения:

1. Голям проб лем на съдебната система е бавната ѝ скорост
2. Имам почти нулево доверие в справедливия изход на 

съдебните дела
Т.е. за мен Темида има превръзка на очите, но тя пос тоян но се 
размества. Темида също така се нуждае от часовник (или кален-
дар). По мои наблюдения магистратите не споделят тези мои мис-
ли. Водил съм такива разговори с юристи и съм отчаян от тяхното 
несъгласие.
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Да сравним постиженията на икономиката с тези на пра-
восъдието

Преди 26 г. България беше в пълна икономическа и финансова ка-
тастрофа. Заплати от няколко долара, хиперинфлация от няколко-
стотин процента, изтънели валутни резерви, дефицити на базови 
стоки по магазините, към 17 фалирали банки. Можеше ли да бъде 
по-лошо?

След това поколенията икономисти, управляващи държавата, се 
смениха. Стефан Софиянски, Иван Костов, Александър Божков, 
Муравей Радев… Дойде Международният валутен фонд. Извъ-
рши се дълбока трансформация на икономиката. През 2002 г. 
Милен Велчев стана министър на финансите на годината в света. 
През 2023 г. средната заплата ще е около 1000 долара месечно. 
Износът на България скоро ще наближи 100 милиарда лева. От 
фалирала държава през 1997 г. с огромен публичен дълг от далеч 
над 100% от БВП България се превърна във втората държава с 
най-нисък дълг в ЕС от 13%, и то за нищо и никакви 11 години. 
Колко да про дъл жа вам още с изброяване на постиженията? Всич-
ки от нещо сме недоволни – кога ще ги стигнем германците? – но 
икономическата гилдия горе-долу се справи. И про дъл жа ва по-
нататък.

Да вземем везната на Темида и да видим какво ще сложат от дру-
гата ѝ страна юристите. Къде са резултатите? Има бързи дела ли? 
Няма подкупни участници ли? Има доверие към справедливите 
присъди ли? Столицата гъмжи от световни адвокатски кантори 
ли? Или вярваме на случайното разпределение на делата? Цити-
рам министър: „Като е случайно разпределението, тогава защо 
още се обаждаме на еди-кой си върховен съдия за еди-кое си 
дело?“.
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Страничен пример – метеоролозите

В България често има рекордни валежи и наводнения. Общество-
то очаква от метеоролозите например повече отговорност и точ-
ност в прогнозите за силни валежи. През лятото на 2005 г. тога-
вашният премиер Сакскобургготски ми възложи да координирам 
действията на държавата след големите наводнения. За ден бяха 
паднали 150 литра на кв.м. От ученическите си години си спом-
нях, че това беше около 1/4 от годишните валежи. За един ден! На 
въпроса ми към директора на Националния институт по метео-
рология и хидрология (НИМХ) към БАН какво е направил, за да 
информира правителството, той отговори, че… е изпратил факс! 
До пощенска кутия.

Ето примери какви мерки НЕ биха постигнали резултат от глед-
ната точка на обществото:

• Да се обсъдят критериите за избор на директор на НИМХ – 2 
години спорове

• Да се сменят моделите на факсовете в НИМХ
• Да се коригира численият състав на служителите в НИМХ – 

нагоре, разбира се
• Да се увеличи бюджетът на НИМХ
• Да се създаде парламентарна комисия за разследване на без-

действието на институциите
• Да се разработи тригодишен проект за повишаване на адми-

нистративния капацитет на НИМХ с европейски средства…
Ако сте чиновник в НИМХ, може за вас тези неща да са най-
важни. Обществото обаче ще бъде отвратено от поредния пример 
как държавата се проваля в изпълнението на своите задължения. 
Необходимите действия, за да се постигне резултат, трябва да са 
съвсем други.
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Между икономистите и юристите има манталитетни разлики

За юристите са важни процедурите и правилата, а не е важно да 
се постигне крайният резултат. В този смисъл те са философи, а 
не doers (хора, кои то свършват работата). За икономистите са ин-
тересни предимно резултатите – да се сключи сделка, да се при-
влече инвестиция. Как точно става това е на втори план. В този 
смисъл те са doers, а не философи.

Казионните предложения на някои юристи

Според мен тези манталитетни разлики се отразяват върху от-
ношението към правосъдието. Без да е правилно да обобщавам, 
повечето юристи не смятат, че има някакъв особен проб лем. Ако 
има несъвършенства, според тях те са предимно вътрешни за си-
стемата. Например:

• Как се назначавал Главният прокурор и кой е той
• Кой можел да го сваля и как
• Какъв да е бил съставът на Висшия съдебен съвет (ВСС)
• С какво да се занимавал Инспекторатът към ВСС
• Колко да е била квотата на парламента и колко на гилдията
• Колко да е била квотата на съдиите и колко на прокурорите
• Кой да е шеф на КПКОНПИ
• И много други

Мнението на икономистите и на бизнеса

Всички ние сме с огромно уважение към юридическата професия. 
Във всичките институции, където съм работил, както и в частния 
сектор, съм имал честта да работя с високообразовани, отговорни 
и компетентни юристи.
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1. Скоростта на действие на съдебната система трябва да се 
ускори. Например 10 пъти!

Юристите, с кои то съм говорил, не споделят това. Те твърдят, че в 
някои европейски държави правораздаването било още по-бавно 
(какво ни топли това, все едно икономистите да кажем, че Африка 
била по-бедна, значи у нас с развитието на икономиката всичко 
било наред). Че нещата не можело да стават по-бързо, защото… 
Нека дам няколко реални примера:

А) Имам позната от Ямбол, чието дело за пътно-транспортно про-
изшествие продължи 8 години. Ако не бях убеден, че е невинна, 
нямаше да напиша тези редове. Представяте ли си какво е за ця-
лото семейство да имаш дело 8 години? Накрая може да си вино-
вен или невинен, но животът ти е разбит така или иначе. Браво на 
СС (съдебната система)!

Б) Имам позната група служители от една община, кои то бяха 
набедени за нарушения (дори не за корупция, а за дребни адми-
нистративни въпроси) с еврофондове. Ако не бях убеден, че са 
невинни, нямаше да напиша тези редове. Накрая делото беше 
приключено по давност след 7 години. Нямаше да се докаже ни-
какво нарушение така или иначе, но много съдби бяха разбити. 
Едно от момичетата междувременно почина от рак. А с това дело 
магистратите просто разчистваха сметки помежду си. Браво на 
СС!

В) Една от фирмите в застраховането беше набедена, че е извъ-
ршила злоупотреби на международните финансови пазари. Ако 
не бях убеден, че са невинни, нямаше да напиша тези редове. Във 
финансовия сектор, където репутацията е всичко, да набедиш 
банка или фонд, че манипулира, е убийствен удар. Все едно ми-
нистерството да каже публично, че в еди-коя си болница убивали 
деца… В продължение на 6 години административният съд не 
успя дори да намери вещи лица, за да започне каквото и да е. Не 
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говорим изобщо за цялото съдебно дело на няколко инстанции. 
Накрая пак ще приключи по давност. Колко ли струва на фирмата 
цялото това удоволствие? На магистратите, разбира се, не им дре-
ме. “Fiat iustitia, et pereat mundus!” Браво на СС!

Г) Преди около 15 години имаше скандал с еврофондове, в кой то 
бяха въвлечени българска и германска фирма. В Германия делото 
приключи за няколко месеца с осъдителна присъда. В България – 
след десетилетие с оправдателна. Тук изобщо не казвам, че някой 
е бил виновен. Коментирам скоростта.

Д) Преди няколко години няколко известни бизнесмени бяха аре-
стувани и някои от тях още не са освободени. Не съм чул някои 
от тези дела изобщо да е започнало, камо ли приключило. По-
вдигнато ли е обвинение изобщо? Ако накрая се окажат невинни, 
кой ще им се извини за унищожения живот и съсипания бизнес? 
Ясно, ще питам пак към 2030 г.

Е) Сега пък ще ви дам положителен пример. През 2001 г. като 
млад министър на икономиката от Варна заварих фалиралата 
Варненска корабостроителница. Използвах цялата тежест на ми-
нистерството си, за да преговарям (императивно) с кредиторите и 
да съдействам на независимия съд. След само година и половина 
процедурата по несъстоятелност приключи с продажба на акти-
вите, след което във Варна пак се строяха кораби. Днес там поне 
се извършва ремонт на кораби. Очакването ми е, че ако не бяхме 
проявили активност, процедурата щеше да продължи много го-
дини. Междувременно активите щяха да ръждясат още, работни-
ците да се доразбягат, разходите да се трупат. Щастливи в такива 
случаи са само синдиците (заплатата им си върви плюс други без-
контролни екстри), армия адвокати и магистрати.
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2. В някои дела печели не този, кой то е прав, а кой то си уре-
ди нещата в съда

Ж) Едно търговско дружество имаше простичко търговско дело 
срещу фирма на голям бизнесмен. Ако не бях убеден, че колеги-
те са прави, нямаше да напиша тези редове. Печелят на първа и 
втора инстанция, но благодарение на конкретен съдия губят на 
трета. Сефте.

З) През далечната 2002 г. президент, премиер и главен прокурор 
поотделно в частни разговори ми казаха, че знаят кой висш маги-
страт колко ми лио на евро е взел, за да прецака една от големите 
приватизационни сделки. Тогава бях на 32 г. Щом тези трима най-
могъщи мъже в държавата констатираха проб лема, но не можеха 
да направят каквото и да е, значи такива като мен е по-доб ре да 
се гръмнат.

Да про дъл жа вам със списъка ли? За да се превърне тази книга в 
книга за оплаквания до арменския поп, арменския кадия исках да 
кажа.

През 2002 г. с Никола Янков променихме Търговския закон 
(ТЗ) в посока ускоряване на процедурите по несъстоятел-
ност и ликвидация

С Никола Янков сега управляваме Експат Капитал, но в онези 
времена работехме в министерството на икономиката. Ускорихме 
процедурите по несъстоятелност и ликвидация в ТЗ. Следващата 
година обаче отидохме в друго министерство. По мои спомени 
лобито на синдиците и ликвидаторите в парламента реставрира 
по-бавните стари срокове и процедури.
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Бизнесът гласува с краката си

Ако не сте чували този израз, това означава, че бизнесът бяга нада-
леч от страната и инвес ти ра другаде. През 1997 – 2001 г. като инве-
стиционен банкер в Лондон участвах активно в много инициативи 
за реформи в България. В програмата ни от 101 точки, изготвена за 
второто издание на „Българския Великден“ пос лед ната, 101-ва точ-
ка беше за нереформираната съдебна система. През 2001 г. като ми-
нистър на икономиката казах, че съдебната система е най-големият 
икономически проб лем на България. Отнесох доста критики от Вис-
шия адвокатски съвет, както и също толкова симпатии от бизнесор-
ганизациите. И днес казвам същото, само че имам повече аргументи.

Но не е важно аз какво мисля като неюрист. Много потенциал-
ни инвеститори бягат от България като дявол от тамян, защото 
не вярват на съдебната система. И отиват например в Румъния. 
През 2022 г. Румъния привлече над 11 милиарда евро преки чуж-
дестранни инвестиции (ПЧИ) според предварителни данни – 
а обикновено такива данни се ревизират нагоре след това. А в 
България я има милиард – два, я няма. Много български и между-
народни компании, вкл. нашата Експат Капитал, предпочитат да 
сключват договори по английското право. Или с международен 
арбитраж. Защото не вярват на българското правосъдие.

3. Случайното разпределение на делата – „Играта на Ендър“

Реших да добавя конкретна малка идея като трета точка. Чувал 
съм за манипулации при случайното разпределение на делата. 
Какви решения предлага системата? Например скъп софтуер за 
случайно разпределение на делата. За другите не знам, но моето 
доверие ще си остане на същото ниско ниво.

Преди десетина години излезе интересният филм „Играта на 
Ендър“. В него човечеството се бореше за своето оцеляване с 
чужда цивилизация. Опитните адмирали не можеха да се спра-
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вят. Подбраха и обучиха младежи и девойки на възраст 12 – 15 г. 
Младоците със свежи и креативни мозъци измислиха по-доб ра 
стратегия и победиха. За тях процесът приличаше повече на игра, 
отколкото на вой на.

Предлагам да възложим на доб роволци, студенти по право, чест-
та да организират случайно разпределение на делата. Ръчно, чрез 
жребий, без милионен софтуер. Пред очите на медии, на гилдия-
та, на НПО. Хем ще придобият професионален опит, хем ще из-
мият съмненията. Очакването ми е, че това ще издигне доверието 
в съдебната система. Да кръстим процеса „Играта на Ендър“.

Не казвам, че тази идея е единственото решение на този проб лем. 
Но и сегашното положение със сигурност не е.

Извод

Да, наистина вярвам, че скоростта на правораздаването може и 
трябва да се увеличи. В някои случаи 10 пъти.

Да, наистина се надявам, че може да се създаде система, в коя то 
делото да се печели от този, кой то е прав.

Така че, уважаеми юристи, много ви уважаваме и обичаме, но 
вие про дъл жа вате да сте нашият най-голям икономически проб-
лем. Колкото искате си обсъждайте кой да е прокурор, какви да 
са квотите във ВСС, каква да е КПКОНПИ и кой виден политик 
да я оглави, както и всички други много важни вътрешни за ва-
шата система въпроси. Но бихте ли си оправили бакиите, защо-
то и заради вас нашата България про дъл жа ва да е най-бедната и 
най-корумпираната държава в ЕС. Не заради банките и не заради 
индустриалците. Иначе ние ще си търсим друга планета.
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Какво предлагам по отношение на съдебната реформа?
65. Да се проведе необходимата национална дискусия за 

съдебна реформа и тя да се осъществи в кратък срок.
66. Освен всички други теми, тази реформа да включва значи-

телно ускорение на съдебните дела.
67. Да се създадат условия за безпристрастно решаване на 

съдебните дела.
68. Предлагам да се възложи на студентите по право да орга-

низират жребий за случайното разпределение на делата 
– проект „Играта на Ендър“.

Да, ако митичната съдебна реформа не се занимае с тези въпроси, 
другите теми няма да имат голямо значение.



NEXT.BG Книга за реформатори, ястреби и щъркели 171

X.2. Здравеопазването – най-трудната неразрешена 
икономическа задача

В предишната глава споделих и сега ще повторя. Според мен има 
две уважавани гилдии в страната, кои то са много добри спе циа-
лис ти, но колективно за периода на целия преход не са успели да 
си организират системите така, че да работят доб ре. Юристите и 
лекарите.

Какво е състоянието на здравеопазването у нас? Без да съм лекар 
и без да ви заблуждавам, че разбирам от мозъчни операции, ето 
мои те коментари като гражданин и икономист.

Позитиви
• Добри лекари
• Добри медицински университети, чиито кадри се оценяват 

веднага и в чужбина
• Добър достъп до общопрактикуващи лекари и до спе циа лис ти
• Голям брой нелоши болници, вкл. частни

Не съм използвал думата „отлични“, нали?

Проблемни теми
1. Прекалено голям брой болници – имам предвид основно 
държавните и общинските

Нашето население е почти три пъти по-малко от нидерландското, 
а там болниците са само с една трета повече от нашите. Вярно, 
там е компактна държава в равнина, а при нас има планини. Но 
все пак.

Това, че при нас в много малки общини има местна общинска 
болница с по няколко лекаря (на каква възраст?), не означава, че 
в тези общини има това здравеопазване, което очакваме през 21 
век. Ако наши роднини живеят в село Вокил (оттам са родите-
лите на моя бивш заместник-министър Гюнер Рамис) в община 
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Дулово, област Силистра, в коя болница ще искаме да се лекуват? 
Ако става дума за мерене на кръвно в сряда сутрин, това може да 
стане при общопрактикуващия лекар на място. Ако е нещо леко, 
може да отидат на лекар в общинската болница в Дулово. Ако е за 
кардиолог, най-доб ре в силистренската Окръжна болница. Ако е 
по-сериозно, има по-добри болници на 1 – 2 часа път през равна 
Добруджа или през равната Дунавска равнина до Варна и Русе. 
За най-сериозните неща – софийските болници. За космическите 
неща и за кой то може да си ги позволи – болници по света. Ако ми 
кажете, че децата на местния кмет или депутат учат в местното 
селско училище, а родителите му си правят сърдечна операция в 
общинската болница в Дулово, няма да ви повярвам.

Така че въпросът е: има ли изобщо смисъл да има общинска бол-
ница в градове като Дулово? Тя работи на голяма загуба и пери-
одично почти фалира бюджета на цялата община. В нея никога 
няма да има повече от няколко лекаря. На какво ниво са те? Кога 
за пос ле ден път е имало сериозни инвестиции и модернизация? 
Има и хирургия в Мездра. И тя ли е на същото международно 
ниво? Не е ли по-ефективно да инвес ти раме в модерни линейки 
и хеликоптери, с кои то болните да бъдат извозвани при необходи-
мост до по-добрите болници и да получат качеството, от което се 
нуждаят?

В национален мащаб според мен болниците спокойно биха мог-
ли да са по-малко на брой с 1/3 или дори 1/2. Вкл. в столицата, 
където са над 100! Очевидно не е въпрос на количество. Ако мо-
ето мнение не е меродавно, да видим какво казват по-знаещите 
от мен. Илко Семерджиев, неколкократен министър и заместник-
министър на здравеопазването, ми каза през януари 2023 г.: „И 
100 болници са много“. В медицината, както във всички други 
отрасли, има т.нар. „икономия на мащаба“. Този принцип важи 
за всичко
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• В град Мизия е по-доб ре да има няколко супермаркета, от-
колкото един. Конкуренцията е положително нещо. Но да има 
няколко десетки или стотин вече е прекалено. Прахосване на 
ресурси. Ще изпофалират.

• В Шумен да има няколко гимназии е доб ре. Но да има десет-
ки гимназии е глупаво. С колко деца, с колко учители, с какви 
разходи и на какво ниво?

В България с 28 области е доб ре да има не повече от 100 или 200 
болници. По една голяма окръжна навсякъде, отделно в големите 
други общини – Казанлък, Гоце Делчев и др. Повечко във Варна 
и Пловдив. Много в столицата. Много специализирани болници 
и клиники. Но 300 – 400, колкото са в момента? Над 100 в София? 
Прахосване на ресурси.

Според данни от НСИ към края на 2021 г. лечебните заведения за 
болнична помощ са 341, другите лечебни и здравни заведения са 
още 151. Общо тези две категории – 492 броя.

Къде са проб лемите болниците да са много?
• Броят на лекарите не се увеличава. Средната им възраст рас-

те. Младите изчезват към чужбина.
• Населението намалява бързо.
• Държавните болници не се закриват. Изглеждат зле. Не се мо-

дернизират достатъчно. Нивото не е съвременно. И пациен-
тите бягат от тях.

• Много голям брой малки болници означава много админи-
стративни разходи, много сгради, директори, много работа в 
самото министерство. Контролът е много по-труден.

• И най-важните проб леми са свързани с държавната моно-
полна НЗОК – Национална здравноосигурителна каса. За да 
оцелеят толкова много болници, често източват НЗОК. На-
ционалният ресурс се пилее.

Често е по-ефективно да бъдат закарани няколкото пациенти от 
малкия град с луксозни лимузини до съседния областен център, 
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отколкото да бъде поддържана нискоефективна и губеща болница 
на място.

Какво казва Националната здравна карта (НЗК) на МЗ, ако 
има такава

Тя е плод на лобиране, на политически съображения и на прин-
ципа, че статуквото е пос тоян но. НЗК казва, че са нужни толкова 
болници, колкото има в момента. Там, където са в момента. Ако 
бяха 120, от министерството щяха да кажат, че са нужни тези 120. 
Нямаше да предложат да се построят още 200. Ако бяха 620, ня-
маше да закрият 300. Безполезно и разочароващо.

Като министър на транспорта ми се наложи да закрия към 500 
км жп линии, вкл. в избирателния ми район. Било ми е приятно 
ли? Цар Фердинанд е строил, министърът на внука му Симеон е 
закривал. Причината е, че по тези второстепенни линии пътува-
ха почти празни влакове и това струваше милиони лева годишно. 
За населението има по-добри алтернативи, най-вече автобусен 
транспорт.

2. Не помня да е приватизирана и една болница

„Червеноперка“. Ако по принцип мразите приватизацията, и тук 
няма да ме подкрепите. Ще кажете, че ще дойдат лоши мутри и 
ще затрият хората. Не споделям. Говорил съм с множество здрав-
ни ми нис три и лекари и не съм намерил нито една причина защо 
е по-доб ре една болница или една детска градина да е държавна. 
Моля да не ме разбирате погрешно. Не казвам да няма нито една 
държавна болница. Казвам обаче, че е по-доб ре болници да са 
частни, защото:

• Ще се управляват по-доб ре във всяко отношение.
• По-малко ресурс ще се пилее.
• Директорите няма да са политически назначения и няма да се 

сменят като носни кърпички.
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• Корупцията ще е по-ниска.
• В частните болници по мои наблюдения се дават по-малко 

(или николко) пари под масата. Да не би вие да не давате чес-
то пари в държавните?

• Държавна болница е като държавен хотел на Балкантурист от 
1982 г. Как изглежда?

• Обслужването е различно. Много частни болници и клиники 
са като модерен хотел.

Медицинското съсловие от 33 години философства, спори, но 
не е приватизирало болници. Ако и икономистите бяхме на тоя 
хал, днес Кремиковци щеше да бъде държавно и да губи стотици 
милиони годишно. Струва ви се много ли? Ами Булгаргаз през 
2022 г. загуби към милиард.

Държавна ли да е детската болница?

Отдавна трябва да има детска болница. Сега май избраха терен. 
Имаше предложение тя да е частна, но моментално се появиха 
гласове против. Единственият аргумент, кой то чух, беше, че част-
ната детска болница щяла да изсмуче много педиатри от другите 
болници и там нямало да останат кадри. Момент, с моята неле-
карска логика на икономист не разбирам каква е разликата. Ако 
е държавна, лекарите няма да дойдат от другите болници, а от 
Венера, така ли? И не искаме ли тъкмо най-добрите детски спе-
циа лис ти да са там?

3. Да има ли доплащане от пациентите?

Според мен да. В тази книга няма да давам ценоразпис. Ако до-
плащането е нула или е супер ниско, адми нис трирането му ще 
струва повече от приходите. Ако е много високо, социално слаби-
те ще пострадат. Трябва да е на средно ниво. Защо е доб ре да има 
доплащане?
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• Ако един ресурс е безплатен, той се пилее. Някои пациенти 
искат медицински услуги, кои то не са им нужни или приори-
тетни. Но нали са безплатни, какво значение има? Ако обаче 
пациентът трябва да доплати, дори и малко, ще си помисли.

• Общопрактикуващи лекари или лекари-спе циа лис ти изпис-
ват лечения, кои то не са нужни или приоритетни, но маши-
ната „джипи – болница – каса“ работи. Ако обаче пациентът 
трябва да доплати, дори и малко, ще си помисли.

• Лекари предписват лекарства, кои то не са нужни или приори-
тетни, но машината „лекар – рецепта – аптека“ работи. Ако 
обаче пациентът трябва да доплати, дори и малко, ще си по-
мисли.

• Ако услугата е безплатна, болниците лесно надписват коли-
чества или дори фалшифицират, че някой изобщо е получил 
лечение. Даже цели операции. Един от колегите ми случайно 
провери и разбра, че не някоя друга, а Правителствена бол-
ница е отчела негова несъществуваща операция и е взела от 
Касата 7 хиляди лева. Вас да не са ви „оперирали“ в Мездра? 
Пациентът така и така не плаща, няма интерес да протестира 
и да проверява. Това са класически методи за източване на 
Касата. Ако обаче пациентът трябва да доплати, дори и мал-
ко, ще провери и ще сигнализира. Фалшификациите ще бъдат 
по-трудни и по-малко.

Същата е логиката по отношение на потребителската такса при 
преглед от общопрактикуващ лекар. Тя не е увеличавана от над 
десетилетие и е 2.90 лв. Пациентски организации дори предлагат 
прегледите да са безплатни. Кажете им, че скоро няма да има нито 
един останал общопрактикуващ лекар. Бих предложил таксата да 
нарасне 2 – 3 пъти.
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4. А сега да не би в държавните болници да е безплатно?

Ваш роднина получава сложно лечение и вие никога не допла-
щате? Нито официално (за избор на екип, за консумативи), нито 
неофициално, така ли? Ако искате, да ви повярвам и да минаваме 
към още по-„лесната“ глава за корупцията?

Има предположения, че парите, платени допълнително или под ма-
сата, са милиарди и са съвместими с официалните разходи за здра-
веопазване. По този показател България пак била шампион в Ев-
ропа. Проблемът не е толкова, че благодарим (с бутилки, бонбони 
и пликове) на достойните лекари за положения труд и безценните 
резултати, а че това става по нерегламентиран начин. Така парите 
не отиват в болницата, коя то най-често е на загуба. Не отиват дори и 
справедливо при целия екип, кой то има заслуги. Счетоводителите на 
болницата нямат ли заслуги? А нека лекарите на терен да кажат къде 
отиват. В данъци и осигуровки със сигурност не отиват. Загубите и 
разходите – за държавата, а ползите – за малка група хора. Всъщност 
това е корупцията, нали? Тя във всички сфери точно така работи.

5. Всъщност да видим сега кой плаща сметките

„Здравеопазването е безплатно“. Един от обществените проб леми 
на прехода е, че много хора свикнаха да не плащат за здравеопаз-
ване. Както и за пътища. И после – няма много доволни нито от 
здравеопазването, нито от пътищата.

Здравни осигуровки реално плащат малко хора – през годините 
варират между 2 и 3 ми лио на. Самата държава плаща здравните 
осигуровки на учениците и пенсионерите. А тези, кои то се оси-
гуряват на минимална работна заплата? Техните здравни вноски 
са няколко десетки лева месечно (към 60 лв. в момента), като 
по-голямата част се поема от работодателите. Ако им се наложи 
скъпо лечение, ясно е, че не те носят финансовата тежест. На-
края се оказва, че не много голяма група данъкоплатци с високи 
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доходи с данъците и осигуровките си издържат по-голямата част 
от системата на здравеопазването. Интересното е, че немалко от 
тях се преглеждат и лекуват в частни болници и клиники, където 
я ползват направления по здравна каса, я не. За леченията в чуж-
бина да не говорим.

Същата е ситуацията и с частните училища и частните детски гра-
дини. Много хора с високи доходи и без това не могат да се вредят 
в държавните градини, а и не искат. Затова плащат скъпо за частни, 
за което не получават подкрепа от държавата. А другите хора се 
възползват от държавните градини (вече безплатни – няма лошо) и 
училища. За кои то пък с данъците си плащат пак хората с високи 
доходи, а не „извън зем ни те“.

Нека ви разкажа една поучителна историйка, коя то чух наскоро.

Една компания от десетина приятели често се срещала в кръчма-
та на разговор и игра на карти. Тъй като единият, Мистър 
Джини, бил доста по-богат, се уговорили, че той ще плаща 50% 
от цялата сметка. Той с удоволствие се съгласил, а и компания-
та му била приятна. След време обаче другите настояли той да 
плаща не 50%, а 75% от сметката. Джини се обидил и напуснал 
компанията. Не е било въпрос на пари, а на отношение. Да видим 
сега другите как ще плащат...

Моля всички душмани на плоския данък и на ниските данъци да 
си помислят отново. Те пос тоян но цитират Джини коефициен-
та, кой то показвал голямото неравенство в България. Обаче ако 
вдигнат данъците, как да привлечем повече инвеститори към 
България и как да задържим най-талантливите и предприемчи-
вите млади хора тук? Както казвам навсякъде в тази книга, по-
пулистите не се интересуват от отговора. В таблицата за по-
пулистите и реформаторите в Глава V. казвам, че популистите 
искат да намалят неравенството, като накажат или изгонят 
богатите. Това е като да махнеш отличниците в класа – урав-
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ниловка сигурно ще се получи, но тя е винаги в посока надолу, за-
щото няма кой да стимулира групата да дърпа напред.

6. Отговарят ли цените на клиничните пътеки на разходите?

В тази книга и на медицински счетоводител няма да се правя. Но 
от години чуваме, че често клиничните пътеки (т.е. сумите, кои-
то болниците получават от НЗОК за определени лечения), са под 
реалната себестойност на болниците. Твърди се, че някои видове 
лекари (например кардиолози, лабораторни изследвания) били 
излобирали скъпи пътеки, докато други – не. Ако е така, често 
може да има случаи, в кои то колкото повече работят и лекуват 
болниците, толкова по-големи загуби реализират. Ако са частни, 
няма да го правят. Могат да кóпат, т.е. да лекуват, могат и да не 
лекуват. Или просто да си определят много високи цени. В някои 
случаи частните болници вземат парите от клиничната пътека и 
искат официално доплащане от пациента. А в държавните болни-
ци, нали са ничии, на никого не му пука. Имала болницата загуба, 
платило министерството в края на годината…

Работа на съсловието е да измисли икономически модел, кой то да 
е справедлив и да работи.

7. Да има ли монопол НЗОК или да се поя вят няколко частни 
здравни каси?

Спомням си глава в учебника ми по икономика, в коя то пише-
ше, че моделът на здравеопазването е най-трудната и нерешена 
икономическа задача. Всяка държава има различен модел и почти 
нито един е съвършен. И недоволните граждани често са повече 
от доволните. Конкретно най-трудният въпрос е колко здравно-
осигурителни фонда да има и те как да финансират солидарно 
разходите в системата. Проблемът стои на дневен ред още от 90-
те години и сме доникъде. Докато се пенсионираме, може нещата 
и да се помръднат, но едва ли. При този популизъм в момента…
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Повечето читатели ве роят но няма да имат мнение по темата. Да, 
нормалните хора не знаят какво е разстоянието до най-близката 
звезда (Проксима, Алфа от съзвездието Кентавър, на 4.25 свет-
линни години), кой е голмайстор на Световното през 1994 г. (Хри-
сто Стоичков, разбира се, както и руснакът Олег Саленко – вкарал 
5 гола на Камерун!), кой е най-дълго управлявалият премиер на 
Япония (Шиндзо Абе, общо към 9 години до 2020 г.). Както и ня-
мат представа, по дяволите, колко здравни каси да има и защо.

По тази тема също има класическо разделение. Популистите ис-
кат социализъм и комунизъм. Една монополна каса. Държавна, 
разбира се. Защото така е най-лесно. Защото здравето не било 
бизнес. Да, държавната НЗОК понякога е на червено, но как-
во толкова – нали „извън зем ни те“ плащат? Нали от бюджетния 
дефицит, част от кой то е дефицитът на НЗОК, никой не се ин-
тересува?

Задачата на реформаторите е по-тежка. Първо, да разберат как ра-
ботят конкурентните частни каси. Второ, да измислят модел. Тре-
то, да убедят обществото. Четвърто, да прокарат такава реформа 
през политиците. Пето, системата да проработи, касите да не фа-
лират, здравеопазването да се подобри и хората да са доволни…

Защо е доб ре да има повече здравни каси?

Поради същите множество причини, поради кои то комунизмът не 
се оказа доб ре работеща система. Държавни директори – полити-
чески назначения. Потенциал за корупция и злоупотреби. Като 
има монопол, касата се държи като държавна администрация. Чи-
новническо отношение. Голямо източване, но на кого му пука? 
Нали няма частни акционери. Загубите са за „извън зем ни те“.

Ако има още няколко частни здравни каси, те ще се конкурират 
както с НЗОК, така и помежду си. Ще предлагат по-добри усло-
вия. Ще си подбират по-ефективните болници с по-добрите лека-
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ри и съвременно оборудване. Включително или дори предимно 
частни болници и клиники. Там номера като плащане за несъ-
стояли се операции няма да минават. Ще има проверки, глоби и 
скандали. Трудно ще се злоупотребява с непроведени прегледи и 
ненужни лекарства.

Има ли опасност богатите да отидат предимно в частните 
каси, а социално слабите да останат в държавната?

Да, почти е сигурно, че точно така ще стане. Но нека си го кажем 
честно – и сега хората с повече възможности имат достъп до по-
доб ро платено частно здравеопазване и до скъпи модерни частни 
клиники. Един от вариантите за реформа е държавната НЗОК да 
остане и да е задължителна за всички, като вноските към нея са 
по-малки за по-ограничен базов пакет от медицински услуги. А 
оттам нататък гражданите да правят допълнително здравно оси-
гуряване в частните каси/фондове с различни нива на покритие 
според вноската, коя то са готови да правят.

Темата изобщо не е лека. Ще ви припомня как започна тази гла-
ва – че лекарското съсловие колективно за 3 десетилетия не можа 
да си измисли работещ модел. Защо толкова хора учат здравен ме-
ниджмънт? Зъболекарите ли трябваше да измислят валутния борд, 
или от агрономите да чакаме да създадат здравен модел?

Кои са рисковете на частните здравни каси

Сигурно не са малко. Кой ще ги създаде – големи международ-
ни играчи или слабо капитализирани застрахователи? Липсата на 
опит в тази сфера може ли да доведе до грешки и загуби? Конку-
ренцията между касите няма ли да намали нездравословно ниво-
то на премиите/вноските? Ако някоя каса фалира, кой ще поеме 
загубите? С какви (не)почтени средства ще се състезават касите 
за най-добрите клиен ти – млади, здрави, богати?
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Нека уточня. Това, че задавам въпроси, не означава, че на тях няма 
разумни отговори. Но е ясно, че такава реформа не може да се осъ-
ществи без обществена дискусия и комуникационна кампания.

8. Да останат ли болниците търговски дружества? И някой 
знае ли какво друго се предлага?

В лагера на популистите от години витае идеята болниците да 
не били търговски дружества. Цялата аргументация се свежда до 
следните няколко, според мен детински, изречения:

• здравето не е бизнес
• болниците не трябва да се стремят към печалба, а да лекуват 

хората
• и ако тези аргументи не са дос та тъч ни, най-доб ре е да доба-

вим и цитат от Библията: „да изгоним търговците от храма“
На въпроса какво да бъдат болниците, ако не са търговски друже-
ства, не съм получавал смислени отговори:

• „Ами то в много европейски държави болниците също не са 
търговски дружества.“ Не, че можаха да обяснят там какво са.

• Комунистическото предложение си е болниците да са ди рект-
но в бюджета. Всички приходи и разходи са ди рект но на Ми-
нистерството на здравеопазването. Ало, SETI, има ли „извън-
земни“ наоколо? Че ще ни трябва един безкраен празен чек с 
размера на Млечния път.

Моите остри коментари:
• В здравеопазването след реформата при премиера Костов 

почти никаква реформа не се е случила. Бюджетите са се 
вдигнали около 10 пъти (!), а удовлетворението на хората? 
Сега популистите предлагат да върнем комунистическото 
здравеопазване? Не, благодаря!

• Ако случайно някое популистко управление приеме закон, 
че болниците няма да са търговски дружества, то очаквам, 
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че „новата“ система ще си остане същата, но с друго име. 
Просто популистите ще се бият в гърдите, че болниците вече 
не са търговски дружества. Много енергия за глупава (анти)
реформа.

9. Здравеопазването си е бизнес и в това няма нищо срамно, 
напротив

Готино е човек да е идеалист и хуманист. Да казва, че със здравето 
не трябва да се търгува. Че от медицина не трябва да се пече-
ли. Че лекарите са дали Хипократова клетва и са длъжни да ни 
обслужват на световно ниво. Че болниците трябва да изглеждат 
като скъпи хотели. Със съвременна тех ника, разбира се. Помня 
как един министър на здравеопазването преди години твърдеше 
по телевизията, че здравеопазването е безплатно. А всички знаем, 
че плащаме официално или под масата.

Лекарската професия е една от най-трудните, най-
достойните и най-конвертируемите

Ако сте лекар, знаете какво ви е коствало да завършите медицина. 
Там се учи малко повечко, отколкото в други специалности. Колко 
стотици часа с атласа по анатомия, колко среднощни кафета. По-
сле дълги години специализация. И е много ве роят но някои ваши 
бивши съученици да са имали по-високи доходи от вас, особено в 
първите години и десетилетия след гимназията. Ако не сте лекар, 
ще се сетите за тази тема, когато някой ваш близък го закъса със 
здравето и ще търсите супервръзки за най-доб рото лечение, без-
платно или скъпо платено. Животът е хубав, когато сме здрави.

Един от най-драматичните и противоречиви епизоди от филма 
„Злоба“ (Malice) с Алек Болдуин е монологът му, известен като 
„Аз съм Бог“. Първокласен хирург, кой то ежедневно спасява жи-
воти. Монологът е само минута и половина, изгледайте го. И пре-
ценете дали е по-скоро мръсник или по-скоро гений.
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Всички обичаме и уважаваме лекарите. И ще се съгласим, че по 
всякакви критерии те заслужават да получават по-високи заплати 
от повечето други професии. Ако ние не го разбираме, западните 
общества го разбират. Всяка година много от нашите млади лека-
ри и медицински сес три избират да работят другаде.

Как става така, че подготвените ИТ спе циа лис ти, добрите юри-
сти и бизнесмени са доб ре заплатени? Защото имат добър частен 
бизнес, разбира се. Кажете на ИТ-тата, че са дали клетва в името 
на Стив Джобс да ви ъпдейтват софтуера безплатно и те ще ви 
пратят картичка от Силициевата долина. По Viber, разбира се, че 
е по-бързо. Изобщо няма да имат време и желание да спорят с вас. 
Тогава тех ните деца ще се родят в Калифорния и няма да четат 
Христо Ботев. А ние с вас ще си останем в провинцията и ще се 
чудим кой е Хипократ и дали той има почва у нас.

Да вярваме, че през 21 век най-добрите лекари ще останат в горе-
споменатата болница в Дулово и ще са готови да ни мерят кръвното 
безплатно, защото няма какво друго да правят, е наивно. Как ще 
отгледат те своите деца? Как ще ги изучат и те да станат още по-
добри лекари? Те няма ли да искат да карат по-добри автомобили 
от нашите и да ходят на същите екзотични екскурзии? Think twice.

Живеем в пазарна икономика. В свободен свят, където всеки може 
да пътува, да учи и работи където и каквото си поиска. Ако като 
общество искаме да имаме достатъчно лекари и медицински сес-
три в България, трябва да изградим здравна система, коя то цени и 
възнаграждава тех ния труд. Например:

• Техните заплати да се вдигнат рязко и приоритетно. Прио-
ритетно означава лекарите и медицинските сес три first, а за 
другите, особено в публичния сектор, ще мислим след това.

• Повече болници и клиники да са частни. Там пазарът на тру-
да и логиката на бизнеса си знаят работата. Най-добрите ле-
кари получават достатъчно. Или направо най-добрите лекари 
създават и ръководят такива частни болници и клиники.
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• За всички услуги – от гърлото на детето до хапчетата на пен-
сионера – да се заплаща адекватно. От НЗОК, от здравните 
каси (когато има такива), както и с доплащане от пациента – 
скромно или щедро.

• Да има здравословна конкуренция между болници, каси, ле-
кари.

• Моделът на уравниловъчното здравеопазване на изостанало 
ниво от комунистически тип трябва да се замени от привати-
зирани болници и от конкурентна среда.

Може би не ви харесват съвсем мои те думи. Тогава какъв по-
добър модел на здравеопазване предлагате? Ако нищо не предла-
гате, значи ви харесва сегашната система (моля да ме запознаете 
с такъв човек).

Какво предлагам по отношение на здравеопазването?
69. Ако пандемията се върне отново, да се проведе бърза наци-

онална кампания за ваксиниране срещу COVID-19 с цел 
засилване на колективния имунитет.

70. Да се закупи спешно необходимият брой медицински хе-
ликоптери, както и хеликоптери в помощ на Планинската 
спасителна служба.

71. Да се увеличи финансирането на здравеопазването с 
оглед на повишените рискове.

72. Да се повишат значително доходите на лекарите и меди-
цинските сес три с до 100% за 4 години.

73. Да се изготви смела Национална здравна карта с намален 
брой болници, коя то да отразява демографските реалности в 
страната, но да гарантира адекватен достъп до здравеопазване.

74. Да се ограничи броят на болниците, но да се повиши каче-
ството.

75. Да се започне приватизация на държавни болници.
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76. Да се построи чисто нова Национална детска болница за 
1 управленски мандат. Препоръчително е това да стане и с 
инвестиция от частния сектор.

77. Да се модернизират приоритетно всички АГ болници в 
страната поради важността им за демографската политика.

78. Да се осигурят на всички нуждаещи се семейства безплат-
ни ин витро процедури.

79. Да има стремеж към осигуряване на необходимите средства 
за лечението в България и чужбина (когато не могат да се 
лекуват в България) на всички болни деца.

80. Да се модернизира цялостно УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“.
81. Да се положат специални усилия за подобряване на об-

служването на пациентите.
82. Да се организира национална дискусия за демонополизи-

рането на НЗОК. 
83. Като резултат от дискусията да се създаде законодателство 

в тази посока.
84. Да се работи за промени в модела на финансиране, вкл. в 

стойността на клиничните пътеки, за да отразяват реал-
ните разходи на леченията.

85. Да се въведе частично доплащане на медицинските услу-
ги от пациентите с цел повишаване на контрола и намаля-
ване на злоупотребите и разхищенията.

86. Да се положат специални усилия за задържане на меди-
цинските спе циа лис ти в България, както и за завръщане 
на работещите в чужбина.

87. Да се създават условия за развитието на България като меж-
дународна медицинска дестинация.
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X.3. Корупцията – има ли надежда или да си търсим 
друга планета?

„Корупцията е далавера, в коя то не участвам аз“

Клиширан израз из фолклора на политиката

Първо научната диагноза

Корупцията е тема, по коя то повечето хора се считат за компетент-
ни. Всеки мисли, че най-доб ре знае колко е корупцията. Но все 
пак има една международно призната методика – Корупционният 
индекс на „Прозрачност без граници“ (Transparency International). 
Той отразява възприятията за корупция в над 100 държави по све-
та и се следи широко от международния бизнес, политиците, ме-
диите и цялата световна общественост.

Има ли знак за равенство между реалната корупция и възприятията 
за такава? Отговорът е: до голяма степен.

Perception is reality

Възприятието е реалност

Критиците биха казали, че може в еди-коя си държава да няма го-
ляма корупция, а само имиджът ѝ е такъв. Също така ако при някоя 
сделка се разрази голям скандал (корупционен или просто политиче-
ски) и сделката се провали, тогава реална корупция не е имало – нали 
няма сделка. Но възприятията ве роят но ще са негативни и държа-
вата ще получи по-ниска оценка за съответната година.

От друга страна обаче съм убеден, че има много силна корелация 
между действителността и индекса на „Прозрачност без грани-
ци“. Абсолютно обективен или не, това е, с което разполагаме и 
което всички гледат.
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Оценките според мен са инерционни, както и имиджът

То и в живота е така. Ако един ученик започне в новото учили-
ще като голям отличник, биха му простили дребни провинения 
в поведението или дребни пропуски в подготовката – нали е от-
личникът и гордостта на випуска? И обратно, хулиганът и двой-
каджията трябва години да се старае, за да се отърве от тази лоша 
слава. Бразилия още от моето детство играе омагьосващ футбол. 
Ако ще нито веднъж да не стигне дори до полуфинал, две поколе-
ния ще я смятат за световна сила.

В този смисъл България има незавидна съдба. Здраво се закот-
вихме на дъното на ЕС като най-корумпираната държава и няма 
мърдане. Не че съм забелязал някое правителство особено да се е 
трогнало от този факт и да е направило нещо по темата.

Къде е България днес и къде беше преди?

Всеки е чувал, че ние сме най-корумпирани и най-бедни в ЕС. 
Всяка чужда статия за България клиширано съдържа тези опре-
деления, от кои то сигурно не само аз умирам от дълбок срам. Ви-
наги ли е било така? Ще ви изненадам много – не.

Икономиката в региона

До около 2006 г. бяхме категорично по-богати (по-прецизно е да 
се каже по-малко бедни) и изобщо по-напреднали от Румъния. 
После северните съседи ни изпревариха по растеж и по доходи. 
Може смело да твърдим, че Румъния е най-голямото икономиче-
ско чудо в Европа след 1990 г. По-възрастните сред нас си спом-
нят колко зле беше там по времето на Чаушеску и след това. Други 
чудеса в Европа според мен са Полша (от военно положение след 
1980 г. вече получиха статут на развита държава – поне по отно-
шение на капиталовите пазари), Ирландия (превърна се в една от 
най-богатите държави на континента), както и все пак България. 
От 1990 до 1997 г. ние се сгромолясахме и изостанахме от силно 
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напредващата Централна Европа, но след това наваксахме бързо 
и намалихме разликата.

Корупцията в региона

Горе-долу от приемането ни в ЕС досега България неизменно е на 
последното най-лошо място по корупция сред държавите членки на 
ЕС. Причините са две – ние 20 години тъпчем на едно място и не 
си подобряваме резултатите, докато повечето други държави се при-
движиха силно нагоре в класацията. Грузия и частично Румъния са 
впечатляващи примери за подоб рение. Докато Унгария, коя то преди 
стоеше много доб ре, сега се свлече почти до нашето ниско ниво.

Графика 10. Прозрачност без граници,  
Индекс за възприятие на корупцията, 2002 г.

Източник: Прозрачност без граници, България 

Забележка: През 2002 г. индексът се е изчислявал по старата 
методика по скала от 0 до 10.

Сигурен съм, че много читатели няма да се зарадват, че ги зани-
мавам с времето преди две десетилетия. Освен това няма да искат 
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да чуят, че тогава не сме били толкова корумпирани, и ще кажат 
„Да бе, да.“ Но истината е следната.

• 2002 г. беше първата цяла година на управление на Симеон 
Сакскобургготски. Като участник в процеса ви уверявам, че 
тогава имаше искрено усилие за повече прозрачност и по-
малко злоупотреби на високо ниво. Възприятията за Бълга-
рия бяха позитивни, имиджът на страната се подобри. До 
следващите избори през 2005 г. за България не се говореше 
като за много корумпирана държава.

• През 2002 г. България беше класирана на 45-то място в све-
та по най-ниска корупция. От региона преди нас бяха само 
няколко държави: Словения (27), Естония (29), Унгария (33), 
Беларус (36), Литва (36). Полша беше на същото ниво като 
нас. След нас бяха Хърватия, Чехия, Латвия, Словакия, Тур-
ция, Русия, Румъния (79), Грузия (85) и др. Не ние сме били 
големите хулигани, нали?

Графика 11. Прозрачност без граници,  
Индекс за възприятие на корупцията, 2021 г.

Източник: Прозрачност без граници, България 
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Забележка: През 2021 г. индексът се е изчислявал по новата методика 
по скала от 0 до 100.

През 2021 г. България е на грозното 80-то място. Целият Европей-
ски съюз е категорично преди нас. Грузия (48) се е придвижила 
много напред, а Румъния (67) – по-малко, но все пак е напред. Т.е. 
повредата е в нашите телевизори.

Докато завършвах книгата, излязоха данните за 2022 г. С резул-
тат 43 точки България е на малко по-доб рото 72-ро място. Унга-
рия изпадна след нас. Който иска, може да твърди, че това вече 
е подоб рение. За мен 80-то или 72-ро място все е зле. Бих искал 
поне да се върнем на 45-то, където бяхме през 2002 г.

Е, може ли да се преборим с проб лема?

След дълги години и в политиката, и в частния сектор като рабо-
тодател смятам, че имам задълбочени знания и мнение по темата. 
И цинично мнение в четири точки.

1) Фактор Номер 1 за борба с корупцията е политическата 
воля за това. Такава почти никога няма. Дори и тогава няма, 
когато нови и нови партии влизат в политиката с мисията да 
изкоренят корупцията. Изразът „нулева толерантност към 
корупцията“ не е изобретен през 2021 г. Аз също го използ-
вах успешно в кампанията през 2001 г., но го бях чувал в 
чужбина. Не бих искал този израз да ви прозвучи като по-
литическа измама или лицемерие. Както вече коментирах 
по-горе, през следващата 2002 г. „Прозрачност без грани-
ци“ класира България сред държавите с по-ниска корупция 
в Централна и Източна Европа. Тогава според мен имаше 
немалка политическа воля. Ако не беше така, нямаше да 
имам очи да напиша тази книга и особено тази глава. Ако 
има политическа воля, нещата биха могли да се случат. Ако 
няма, „надежда всяка тука оставете“ (Данте).
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2) Има слаба корелация между това кой говори за борба с ко-
рупцията и кой ще постигне нещо.

3) Реформаторските политики биха довели до по-малко ко-
рупция: приватизация, концесии, ненамеса на държавата в 
икономиката, ниски данъци, ниски бюджетни разходи, кон-
куренция, капиталови пазари. Популистите правят точно 
обратното.

4) Най-важното е да се променят правилата и практиките за 
провеждане на обществени поръчки. Смятам, че имам спе-
циално ноу-хау в тази област.

Първата точка е ясна от само себе си и няма нужда от обяснения. 
Ако започна да философствам по втората, ще изпадна в собстве-
ния си капан – кой то много приказва, нищо не върши. По другите 
две точки обаче имам много осъзнато мнение, а малко хора мис-
лят в тази посока. Затова ще насоча енергията си натам.

X.3.1. Колкото повече реформи и по-малко държава, толкова 
по-ниска корупция

Може в началото да ви звучи като клише. Да бе, да. Какво общо 
имат някакви реформи (и тази дума отдавна е клише) с това дали 
администрацията злоупотребява или не? Да видим.

1) Математически: голям бюджет – много злоупотреби, 
малък бюджет – малко злоупотреби

В бюджета значителна част от разходите са фиксирани и ясни за-
напред: пенсии, заплати в публичния сектор, текущи разходи за 
всички сгради, поддръжка на пътищата и много други. От пен-
сии те и заплатите няма кой какво да открадне. Най-много да реши 
на кои свои кадри да раздаде големи заплати и бонуси. Или да 
даде максимална пенсия на някой заслужил артист, близък до 
правилната партия.
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Ако обаче има щедър бюджет и много излишни пари за „усвоя-
ва не“, лоши идеи ще се намерят. Редовни ремонти (отдавна 
крайно необходими, разбира се), аварийни ремонти (да, туне-
лите пос тоян но се развалят), нови сгради (ако ме питате, пове-
чето публични сгради – болници, университети, министерства, 
ГКПП-та и т.н. – са си за ремонт или направо за ново строител-
ство), нов софтуер, нови автомобили, ново оборудване от вся-
какъв характер, консултантски договори от всякакъв характер... 
Списъкът може да продължи с няколкостотин артикула на стоки 
и услуги, кои то администрацията традиционно пазарува.

Изводът е ясен. Ако има пари, администрацията ги харчи „като 
за последно“. И с голям корупционен риск, казано наивно и по-
литически коректно. Ако няма пари, плащат се пен сии те и адми-
нистрацията е на диета.

2) Месец декември – юруш на маслините

Хипотеза за лудия с картечница през декември:

Ако администрацията има неизхарчени пари от бюджета, през 
декември ще ги опука всичките. Обикновено за глупости. И вина-
ги с максимално висок корупционен риск.

През декември завършва бюджетната година. Който е работил в 
администрацията, знае: Ако успееш да си доизхарчиш бюджета, 
успееш. Ако не, на 31 декември го връщаш на Министерството на 
финансите. После – нова година, нов късмет. Затова през декем-
ври администрацията с бюджет е като луд с картечница – стреля, 
докато има патрони. Я има нужда от поредното оборудване, со-
фтуер и ремонт, я няма. То винаги има, но за кого? За администра-
цията има. За данъкоплатеца няма. Я има редовни обществени 
поръчки, я няма. После може да има проверки, мъмрене и дори 
наказания, но парите ги няма, нали?
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През всяка от последните години чупим рекорди по безум-
но харчене: над 6 милиарда през 2019 г., над 7 милиарда през 
2020 г., над 9 милиарда през 2021 г. По-малка сума през декем-
ври 2022 г. – браво.

7.8 милиарда лева през декември 2020 г.

През 2020 г., точно насред пандемията, имахме традиционен из-
лишък до ноември. Все едно на Световното да водим в мача с 
Германия с 2:1 до 82-та минута. Шампионско изпълнение на фона 
на бюджетните провали на останалия свят. Да, ама не. През сеп-
тември 2020 г. политиците си бяха гласували увеличение на раз-
ходния таван и дефицита с 4-5 милиарда. С цел декември, есте-
ствено. Тогава никой не е разбрал за какво. Служебният кабинет 
през пролетта на 2021 г. изнесе информацията:

• Милиарди за магистрали. Без обществени поръчки, с ин-хаус 
процедури, с платени авансово милиарди. До днес повечето 
от тези магистрали ги няма.

• Стотици милиони за борба със свлачища. Без обществени по-
ръчки, с платени авансово стотици милиони. До днес повече-
то от тези свлачища не са оправени.

• Стотици милиони за ремонт на язовири. Без обществени по-
ръчки, с платени авансово стотици милиони. До днес повече-
то от тези язовири не са ремонтирани.

И така нататък.
• Имаха ли нужда данъкоплатците от тези разходи? Спорно е. 

Според Идеологията Next магистралите могат да се построят 
чрез концесия без бюджетни средства. Свлачищата и язови-
рите са важни, разбира се, но не е сигурно дали точно това е 
бил най-големият приоритет за държавата. Според политици-
те – да, разбира се. Те си знаят защо.

• И да са били важни тези разходи, така ли трябваше да се 
случи това – на тъмно, без обществени поръчки и конкурсни 
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процедури, с огромни аванси, кои то може да се изпарят и ра-
ботата да не се свърши? Според политиците – да, разбира се. 
Те си знаят защо.

Над 9 милиарда лева през декември 2021 г.

Тази тема подробно съм я описал в главата за историята на бюд-
жетната политика по-горе.

3) Държавните дружества и държавните предприятия – 
огромен корупционен потенциал

Да, може да има планета, където държавните фирми се управляват 
доб ре. Където тех ните директори са истински и почтени професио-
налисти, а не са политически протежета с висок корупционен капа-
цитет. Където тези фирми имат печалби, с кои то реализират инве-
стиции, въвеждат нови технологии, завладяват световните пазари. 
Или пък се плащат дивиденти към бюджета, с кои то обществото 
да постигне много свои цели. Където никой не краде. Да, може да 
има такава планета в Сингапур, в Скандинавия, но не и в Източна 
Европа след края на комунизма и със сигурност не в България.

Уважаеми читатели, това е химера!

Ако не сте съгласни, моля да дадете примери кои държавни фир-
ми процъфтяха за последните три десетилетия: Топлофикация 
София ли си събра вземанията от клиен тите, влаковете на БДЖ ли 
спряха да горят (28 срамни пожара за година и половина), Лети-
ще Пловдив ли стана летище на годината в Европа, Пристанище 
Варна ли надмина концесионираното пристанище в Констанца, 
Булгаргаз ли почти не фалира току-що, Българската банка за раз-
витие ли не раздаде над милиард на няколко неслучайни фирми, 
или кой друг „успех“ пропуснах?

Няма лошо да сте комунисти или идеалисти и да се надявате, че 
следващия път нещата ще бъдат различни. Не, няма да бъдат. Ще 
се сменят чуждите със свои, защото са „най-добрите професиона-
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листи“. Едни корупционни практики ще бъдат разобличени, за да 
бъдат заместени с други. Няма да има приватизация на Банката за 
развитие, енергийните дружества, Топлофикация София и какви-
то други държавни активи са останали. Ако днешното поколение 
политици трябваше да извършва прехода към пазарна икономика, 
щяхме да си останем с двата крака в държавния комунизъм.

И преди съм казвал, че една от дефинициите на приватизацията и 
концесионирането е да се изкопчат държавните активи от лапите 
на политиците, кои то със сигурност ще ги окрадат или прахосат. В 
този смисъл колкото повече държавни активи се приватизират или 
концесионират, толкова по-малко мегдан остава за злоупотреби. 
Включително неочевидни активи като почивни станции, столови за 
хранене, болници, училища, инфраструктурни обекти, земи, гори и 
какво ли не.

Също така, колкото по-малко нови държавни предприятия се 
създават – а напоследък това е тенденцията – толкова по-малко 
мегдан остава за злоупотреби.

Други примери

Че едва ли ще доживеем поне една държавна болница, училище, 
университет да се приватизират, е ясно. Но за да бъде по-пълна 
картината, ще дам още примери.

Директорите на държавни училища, болници, детски градини, ре-
зиденции и др. също често са политически назначения. Съответно 
тех ните обществени поръчки (ако има такива) или търговски до-
говори също са с висок корупционен риск. И в частния сектор е 
възможно да има сходни злоупотреби. Но там контролът от акцио-
нерите все пак е по-висок, а и не става дума за публични средства.

Извод: реформаторите искат по-малко държава в икономи-
ката, затова тех ният модел е по-малко корупционен
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X.3.2. Нови политики и практики в обществените 
поръчки (ОП)

Именно в сферата на обществените поръчки са най-големите ко-
рупционни катастрофи.

Хипотеза за ОП („отровната пепелянка“): Повечето, ако не поч-
ти всички ОП (обществени поръчки) са „отровени“.

Дори и да не искате да повярвате, знам какво говоря. Е, тогава има 
ли светлина в тунела? Да, винаги има. Освен необходимата по-
литическа воля, са нужни и знания как да се реши поне частично 
проб лемът.

Защо си позволявам да давам акъл по темата за обществе-
ните поръчки? Какво разбирам от това? Особено пък като 
бивш политик имам ли право да се изказвам по този въпрос?

За 8-те си години в три министерства съм провел може би хиляди 
обществени поръчки. Тъй като за мен тази тема е много важна от 
гледна точка на корупционен риск, винаги съм се старал да има 
ясни правила и процедури и максимална прозрачност. През тези 
8 години съм имал малко обжалвания, малко скандали и по мои 
спомени нито едно загубено съдебно дело за ОП. За този период 
изградих свое know-how за това как трябва да бъдат провеждани 
процедурите за обществени поръчки, така че да бъдат изкоренени 
и невъзможни корупционните практики, било то от страна на по-
литици или на комисии и чиновници.

Ето моето решение в една дузина стъпки:
1) Предварителен контрол на принципа на мълчаливо-

то съгласие. Всички ОП да бъдат предварително (ex ante) 
одобрявани по целе съоб раз ност от централизиран орган. 
Това например може да бъде Съвет за контрол на обще-
ствените поръчки (СКОБ) в състав: заместник-министър 
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на финансите, директор на Агенцията за обществени поръ-
чки (АОП), съветник на премиера и др. По този начин ще 
се намали броят на неприоритетните ОП, кои то министер-
ствата и агенциите биха искали да стартират, не защото имат 
нужда, а за да задействат корупционен потенциал. За да не 
се задръсти системата, Съветът ще може да спира такива 
ОП или да изиска допълнителна информация в рамките на 
1 – 2 дни на принципа на мълчаливото съгласие. Ако СКОБ 
замълчи, министерствата могат да действат. Ако реши да ги 
спре, може да предизвика скандал, от кой то губеща ще е ре-
путацията на възложителя. Според мен възложителите по 
ЗОП (Закона за обществените поръчки) ще се самоограни-
чават в глупостите, кои то биха направили, ако има контрол. 
Освен това СКОБ може да оспори условията за допускане 
на участниците, ако са прекалено нагласени в полза на опре-
делени фирми.

Пример: Министерство Х решава да смени всички мебели в сгра-
дата за 2,500,000 лв. СКОБ може да каже: „Стоп! Нали мина-
лата година пак ги сменихте? Алоо, какви ги вършите? Главният 
ви секретар да дойде на спявка при премиера!“ За да не изгърми 
министърът, де.

Или пък: „Стоп! Защо сте написали, че изпълнителят тряб-
ва вече да е изпълнявал подобна поръчка в Пазарджик. Ако е 
от Стара Загора, какъв е проб лемът? Това условие трябва да 
отпадне.“ Като са такива хитреци, тях ще ги проверяват по-
обстойно в бъдеще.

Напълно логични биха били критични коментари, че такава си-
стема би била тромава. Броят на обществените поръчки е око-
ло 20 хиляди годишно в цялата страна. Но един умел и знаещ 
СКОБ би имал инстинктите да идентифицира най-големите суми, 
най-рисковите сектори, най-„игривите“ ведомства. Дори само 
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„опасността“ да бъдат проверени и изобличени би засилила дис-
циплината сред възложителите. В над 90%, дори 98% от случаите 
ще проработи мълчаливото съгласие. Алтернативата е сегашният 
партийно-групов феодализъм. Всеки гледа своето канче и прави, 
каквото си иска. Затова сме първи в ЕС по корупция…

В този дух – АОП разполага с 83 щатни бройки, не са малко. Да 
помагат на СКОБ в тези му задължения би било много полезно. 
Те какво друго по-важно имат да правят?

2) Централизирани обществени поръчки. Някои услуги и 
стоки могат да бъдат закупувани централизирано за цялата 
държавна администрация или поне за група администрации. 
Примери: самолетни билети, всякакви консумативи, елек-
тронна тех ника, мебели, софтуер, автомобили и др. Ползите 
са поне две. Първо, при големите обеми цените очаквано 
ще са чувствително по-ниски, с което ще се спестят пари 
на данъкоплатците. Второ, вместо 150 ведомства да заку-
пуват автомобили със 150 ОП, това може да стане с една 
ОП, например организирана от Министерския съвет. Никой 
не може да проконтролира 150 ОП, но може внимателно да 
проследи една. Критиците правилно ще отбележат, че ко-
рупционният риск няма да изчезне, а само ще се прехвъ-
рли към горното ниво, и то в много по-големи размери. Да, 
точно така е. Моля да прочетете отново началото на този 
раздел: Ако няма политическа воля за справяне с корупция-
та, „надежда всяка тука оставете“. Преди да се отчаете, из-
чакайте предложението по-долу за състава на оценителните 
комисии.

3) Задължителни методически указания от страна на Аген-
цията за обществени поръчки (АОП) към възложителите 
по типове продукти или услуги. Примери: строителство, 
софтуер, самолетни билети. Очаквате ли, че всички възло-
жители по ЗОП в цялата страна (кои то на брой са няколко 
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хиляди!) имат експертния капацитет да напишат задания по 
всякакви процедури? Това е фантастика. Най-доб ре е да им 
сведат рамките и да нямат много какво да мислят. Юристите 
в Община Лъки с население от няколко хиляди души в Ро-
допите ще стартират безупречна ОП за софтуерна програма, 
финансирана с еврофондове? Или пък ще напишат програ-
мата за управление на космическата ракета, коя то ще кацне 
на Марс? Разбирате идеята.

4) Критерият „Цена“ никога да няма тежест под 50% 
в оценката. Това съм го аргументирал подробно в кни-
гата си „Меню за реформатори“. Най-доб ре е при по-
стандартизираните продукти и услуги цената да е с тежест 
60%, 70%, 80%... При борсови стоки – може и 100%. АОП 
да даде задължителни методически указания и по тази тема. 
Да, знам, че има хора, кои то убедително обясняват, че ви-
соката тежест на цената води до ниско качество. Не е точно 
така и не ги слушайте. Качеството е съвсем отделен въпрос. 
Който възложител иска цената да има ниска тежест в оцен-
ката, ве роят но възнамерява да даде много точки по други-
те качествени показатели на любимата си фирма и така да 
предопредели победителя.

5) Отказ от маймунската практика на ин-хаус поръчките. 
Това е законова възможност за определени държавни струк-
тури като Автомагистрали АД да възлагат дейности ди рект-
но на избрани от тях подизпълнители и на определени от 
тях самите цени. Вероятността за маймунджилъци клони 
към 100%. Ще се намерят политици, кои то ще кажат, че това 
било законно (да, промениха законите, за да е законно, но е 
с корупционна цел) и било бързо и ефективно (ами тогава 
да махнем ОП изобщо и всичко да купуваме ди рект но – без 
конкурс, от когото си искаме, на каквато цена ни падне – то 
и с ин-хауса нали е точно така?). Не ги слушайте. Те го пра-
вят не заради тези аргументи. Те си знаят защо. Знаем и ние.
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6) Отказ от маймунската практика на големите аванси. Ако 
строите къща, готови ли сте да платите цялата сума напред 
на бригада строители и после да гоните Михаля? Едва ли. А 
защо държавата го прави? В договорите с обществени сред-
ства очакваме държавата в още по-голяма степен да защити 
своя интерес и този на данъкоплатците със строги правила 
за изпълнение и контрол в договорите и плащане на етапи 
и след изпълнение. Така, както бихме се договорили самите 
ние със строителите на нашата къща. Ще се намерят поли-
тици, кои то ще кажат, че тези договори били застраховани. 
От държавната БАЕЗ (Българска агенция за експортно за-
страховане) ли? И после, когато строителят завлече държава-
та в особено големи размери, същата държава чрез БАЕЗ ще 
преглътне загубата, така ли? Не ги слушайте. Те го правят не 
заради тези аргументи. Те си знаят защо. Знаем и ние.

7) Отказ от маймунската практика на псевдо-аварийните 
ремонти. Номерът е, че ако ремонтът на път, железен път, 
покрив и др. мине за спешен, може да се заобиколи ЗОП, да 
се избере изпълнител без конкурс, на произволна цена. Ясна 
е работата. Да, има истински аварийни случаи. Ако се по-
вреди мост на магистралата, може ли цялата страна да чака 
месеци за провеждане на ОП и после месеци за изпълне-
ние? Очевидно е, че трябва да се бърза. Затова моето пред-
ложение е: А) да има сериозен контрол за това кое е авария 
и кое е „дал-авария“, т.е. далавера. Б) дори при аварийните 
ситуации трябва да има конкурсно начало (канят се 4 строи-
телни фирми да дадат експресни оферти) и разумен контрол 
върху цените.

8) Отказ от маймунската практика на постоянните анекси 
за вдигане на цената. Например в строителството. Да се 
въведат най-добрите международни практики. На изпълни-
телите все климатът им пречел, все стоманата и битумът им 
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поскъпнали, все някой друг им бил виновен. Кога за пос-
ле ден път видяхте някой строител да каже: есента беше 
слънчева и стоманата поевтиня, затова връщам 12% от па-
рите? Никога, разбира се. Защо казвам, че практиката е май-
мунска? Защото често подписването или неподписването на 
анекс в ущърб на държавата носи висок корупционен риск. 
На мен би ми харесала практика никога да няма анекси зара-
ди инфлационни процеси. Възложителят да намери начини 
да си осигури суровини – да си складира стоманата и ци-
мента в склада, да си сключи дългосрочни договори, да си 
предвиди риска в цената и др.

9) Отказ от маймунската практика на постоянните анек-
си за удължаване на сроковете за изпълнение. Логиката е 
същата.

10) Дискусионна тема: да се обсъди допълнително запла-
щане за членовете на оценителните комисии. Заплаща-
нето не трябва да бъде микроскопично, защото никой няма 
да иска да носи отговорност, ако не бъде възнаграден. Но 
също така не може да бъде огромно, защото не е редно един 
държавен служител за немного часове работа в оценителна 
комисия да получава много повече от друг държавен служи-
тел, кой то не е бил поканен в оценителна комисия. Хипо-
тезата ми е, че експертите ще се чувстват стимулирани да 
получават такова възнаграждение, вместо да търсят подку-
пи от участниците. Ако веднъж са заподозрени в злоупотре-
би, ще ги отрежат завинаги от този „бизнес“. Добре би било 
АОП да разработи централизирана методика за справедливо 
определяне на възнагражденията. Пример: комисията общо 
да получи около 0.5% – 1% – 2% от сумата на поръчката. 
Малко – на фона на размера на средния рушвет. Но да има 
ограничения отгоре и отдолу. Например общо сумата за ко-
мисията да е над 1,000 лв. и при най-малките поръчки, но да 
е под 20,000 лв. и при най-големите. Сумите са дискусионни 
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и могат да се променят. Вярвам, че каквито и да са сумите, 
ако този механизъм доведе до спестявания на бюджетни раз-
хищения и до изчистване на имиджа на България като най-
корумпирана, значи си струва.

11) Офертите да се отварят публично пред медиите, пред 
външни наблюдатели и пред самите участници. Плико-
вете с цените да се отворят накрая, пак публично, и по-
бедителите да се определят на място. А не в тъмни каби-
нети след това.

12) Най-важното предложение: да се прекъсне връзката 
между възложителя и оценителните комисии.

Това е по-сложна тема и затова ще я опиша не просто в подточка 
12), а в отделен подраздел X.3.3. 

X.3.3. Какви да бъдат членовете на оценителните комисии 
при обществените поръчки, а също и при други видове кон-
курсни процедури

Реалността е грозна

Как се случват нещата в реалния живот? Дали възложителят е кмет 
на община, министър или директор на държавно предприятие, ис-
тината винаги е една и съща. В голямата част от процедурите:

• Възложителят назначава само много доверени свои хора в 
оценителните комисии. Обикновено едни и същи хора за по-
вечето ОП. Той си знае защо.

• Почти винаги тези членове са от същото ведомство или орга-
низация.

• Обикновено възложителят има свои фаворити сред участни-
ците. Той си знае защо.

• Често другите участници са отрязани от конкурса. Понякога 
с основание, понякога – не.

• Статистиката показва потресаващ факт – повечето състеза-
ния са с един кон, т.е. допуснат е само един участник!
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• Обикновено печели „кой то трябва“. Често с некоректна наме-
са от самата оценителна комисия.

• Понякога загубилите в състезанието се чувстват ощетени и 
обжалват. Понякога обжалващите печелят в горчивата съдеб-
на сага, понякога не.

В резултат – повечето, ако не почти всички обществени поръ-
чки са „отровени“. А по-глобалният резултат – през последните 
петнадесетина години България си е завоювала имиджа на най-
корумпираната страна в ЕС. Заслужено или не.

Мотивацията на възложителя, харчещ обществени средства

Да, кметът на малкия град много иска да обнови плочките на цен-
тралната улица. Но да е успешен и полезен кмет в очите на своите 
съграждани е само част от целта. Другата част е парите да бъдат 
правилно „усвоени“ от близки фирми. Той си знае защо. Често 
самата фирма, коя то трябва да спечели, участва в написването на 
заданието и в измислянето на условията за участие. Условията са 
такива, че много малко конкуренти да могат да отговорят на тях 
наред с близката фирма.

Как да счупим този порочен модел?

Да минем през точките по-горе. Предварителният контрол би от-
сял част от ненужните ОП. И би коригирал нагли ограничител-
ни условия за участие. Централизираните ОП биха елиминирали 
нуждата от огромен брой сходни процедури в отделните адми-
нистрации. Ин-хаус шмекерии, аварийни измишльотини и 100% 
авансови плащания никога не биха минали през зоркия поглед на 
хрътките от СКОБ. Най-много да отстрелят дузина разбойници в 
съответното министерство. И сега стигаме до въпроса за членове-
те на оценителните комисии.



NEXT.BG Книга за реформатори, ястреби и щъркели 205

Логиката е същата като при случайното разпределение на 
делата в съдебната система (ако изобщо е случайно)

Когато обявява ОП, възложителят изобщо не трябва да знае кои 
хора ще избират изпълнителя. Да не може да инструктира никого. 
Добре би било също така членовете на оценителните комисии да 
не се познават помежду си. Да има и външни наблюдатели, тип 
шпиони и копои. Ако някой кривне, ще го усетят веднага.

Примерен модел за избор на оценителна комисия
• Член 1, председател – единствено той да е от ведомството на 

възложителя. Дето се казва, поне да знае какъв е предметът 
на процедурата – закупуване на специализирани машини за 
почистване и т.н.

• Член 2 – излъчен чрез жребий измежду стотици служители 
на МФ, МВР и други министерства, включени в списък като 
потенциални членове на оценителни комисии във всички ве-
домства

• Член 3 – излъчен чрез жребий измежду стотици служители 
на Агенцията за обществени поръчки (АОП), Министерския 
съвет, общините, областните администрации, включени в 
списък като потенциални членове на оценителни комисии 
във всички ведомства

• Член 4 – излъчен чрез жребий измежду стотици представите-
ли на медиите или неправителствените организации, включе-
ни в списък като потенциални членове на оценителни коми-
сии във всички ведомства

• Член 5 – според вида на продукта/услугата – излъчен чрез 
жребий измежду стотици представители на ресорните бран-
шови организации на бизнеса, включени в списък като потен-
циални членове на оценителни комисии във всички ведом-
ства. Примери: строителство, софтуер, консумативи

• Допълнителни наблюдатели. Предлагам медиите, НПО като 
„Прозрачност без граници“ и браншовите организации да 
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имат правото да излъчват критични наблюдатели за проце-
дурите, кои то по някаква причина са им интересни – голяма 
очаквана сума, скандално ведомство, рисков сектор и др.

Критиците ще кажат: „Ама тези външни членове какво 
ще разбират от сложния предмет на ОП (пречиствателна 
станция, мост, бронирани автомобили, светлини за лети-
щето…)?“

Критиката звучи логично, нали? Но не се хващайте на тази въди-
ца. Вижте кой отправя тази критика и с каква цел. Той просто 
философ ли е или политик с интереси да си назначава комисиите, 
както досега? Да, ве роят но случайно подбраните членове няма да 
разбират достатъчно. Но моят отговор е друг:

• То и досега много от членовете не са разбирали нищо. Те 
просто са били близки на възложителя (счетоводителката в 
общината какво разбира от плочки?) и са гласували за когото 
трябва. Спускано им е отгоре.

• Ако чак толкова не разбират от устройството на реактивния 
двигател, могат да потърсят експертна помощ. Важното е 
членовете да следят за спазването на правилата, за провежда-
нето на честна процедура.

• Все пак членовете на оценителни комисии не са случайни съ-
дебни заседатели без опит и образование. Те ще са опитни 
икономисти, юристи, инженери. Ще са участвали в множе-
ство комисии, ще са видели какво ли не. Ако е толкова зле по-
ложението с експертността, МВР може да предложи по-под-
ходящ член от секретарката на министъра, щом става дума 
за покупка на изтребители от пето поколение… Тъй като по-
горе съм споменал, че това става чрез жребий, просто могат в 
жребия да включат по-адекватна група кандидати.
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Скептиците ще попитат дали всичко това не е фантастика и 
дали изобщо ще работи

Нека отново ви върна към началото на раздела. Ако има полити-
ческа воля, нещата биха могли да се случат. Ако няма, „надежда 
всяка тука оставете“.

През 2005 г. в Министерството на транспорта концесионирахме 
летищата в Бургас и Варна. В петчленната оценителна комисия 
поканих заместник-ми нис три на икономиката и на финансите, 
посочени от съответните ми нис три. Нали после ще очаквам Ми-
нистерският съвет да одобри сделката? Ако другите министер-
ства нямат доверие в процедурата, може да я съборят.

През далечните 2005 – 2009 г. оглавявах Министерството на 
държавната администрация. Въведох точно принципите на про-
веждане на ОП, описани в тази книга. Каних представители на 
други министерства в оценителните комисии. Също на различни 
НПО и браншови организации. На медиите. Отделно – наблюда-
тели от медиите и НПО. Всички оферти се отваряха публично. 
Класирането се извършваше на място и точките се показваха на 
екран пред всички. В началото имаше голям интерес от телевизии 
с камери. Постепенно видяха, че скандали няма, новини няма. 
Скука. И медиите почти спряха да идват.

Резултатите за мен като възложител? Успях да преплувам 8-те 
години в правителствата без скандали и загубени дела за обще-
ствени поръчки. А Оперативната програма „Административен 
капацитет“ беше шампион в цяла Европа по инвес ти ране на евро-
фондове за 2008 г. – над 200% от парите за първата година. Затова 
днес имам очи да напиша тази книга.

X.3.4. Други сфери с повишен риск от корупция

В този параграф само ще маркирам няколко други сфери, където 
имаме сериозни проб леми. В тази книга няма да давам цялостни 
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рецепти. Ако някое правителство наистина реши да се справи с 
този проб лем, ще трябва да адресира всички тези сфери:

1. Здравеопазване: приватизация, създаване на частни здрав-
ноосигурителни каси, частично доплащане от пациента

2. Образование: драстични мерки срещу преписване и под-
сказване на изпити, изкореняване на практиката за купуване 
на изпити и дипломи

3. Съдебна система: злоупотреби при случайното разпреде-
ление на делата, при изхода на съдебните дела, при забавяне 
на наказателно-процесуални действия и много други

4. Трафик на мигранти: мерки срещу служители на МВР, 
мерки срещу трафиканти от България и от други държави

5. Митници
6. КАТ

Какво предлагам по отношение на борбата с корупцията?
88. Да се намери политическа воля за борба с корупцията, без 

каквато нищо друго няма значение.
89. Да се работи тясно с „Прозрачност без граници“ и други 

подобни организации, да се използва тяхното ноу-хау и пре-
поръки за намаляване на корупцията. Например техен пред-
ставител да бъде поканен в екипа на премиера.

90. Да се намали преразпределителната роля на държавата 
на принципа „малък бюджет – малко злоупотреби“.

91. Да се избягва ударното харчене на бюджетни средства през 
месец декември.

92. Да се довърши ускорено приватизацията, както и да не се 
създават излишни държавни дружества и държавни пред-
приятия –  с цел избягване на корупцията в тях.

93. Да се въведат нови политики и практики в обществените 
поръчки – направени са 12 предложения в тази глава, вкл. 
ключовото предложение за състава на оценителните ко-
мисии.
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X.4. Образованието – готови ли сме за епохата NEXT?
„Ако мислиш за един ден напред, намери си храна.
Ако мислиш за една година напред, посади дърво.

Ако мислиш за сто години напред, образовай децата си.“

Моята любима китайска поговорка

Всички мои читатели са били ученици и/или студенти. Някои са 
родители, други са преподаватели. Или пък работодатели. Всички 
са силно информирани за силните и слабите страни на българско-
то, а и на международното образование. Не се смятам за по-голям 
педагог или специалист от читателите. Но също имам доста опит 
като ученик, студент в 4 университета в Унгария, САЩ (2) и Япо-
ния. И като родител, чиито деца на 15 и 10 г. учат в едни от най-
добрите училища в България и са били вече съответно в 7 и 6 лет-
ни училища в 5 държави по света. Третата ми книга е „Кариера 
или не?“ и се занимава с много фактори в кариерното развитие и 
образованието. Затова мисля, че имам какво да кажа в тази глава.

X.4.1. Средно образование

Българското средно образование има силни страни

Имаме добри традиции още от 19 век. Повечето български семей-
ства са готови да дадат мило и драго за доб рото образование на 
децата си. През целия си живот не съм спрял да казвам, че образо-
ванието, което съм получил в английската гимназия във Варна, е 
било на световно академично ниво за своето време. Разбира се, от 
гледна точка на днешната епоха, има още какво да се желае като 
извънкласни дейности или международен опит. Но тогава време-
ната са били други.

Българите обичаме своите учители и учителите на нашите деца. 
Добре е, че през последните години рязко се увеличиха тех ните 
доходи с идеята средната заплата на учителите да бъде 125% от 
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средната за страната. Според мен тази политика трябва да се 
задържи и в бъдеще.

Много наши ученици про дъл жа ват да печелят медали от между-
народни олимпиади по математика, информатика, лингвистика, 
физика, астрономия, химия и др. Така беше и при соца. Ето тази 
традиция и постижения са се запазили.

Какво бих препоръчал за средното ни образование?
Повече възможности за избираемост на предметите според ин-
тересите на децата.

Повече извънкласни дейности.

Повече часове спорт или танци. Чувал съм, че в Унгария уче-
ниците спортуват всеки ден. Така е било и в довоенна Германия. 
Добре би било, нали? В Унгария вече във всяко училище има и 
басейн. А у нас?

Спомням си следната карикатура или виц. През 80-те: детето рита 
топка на улицата, майката го дърпа за ухото да се прибира вкъщи 
и да учи. Днес: двойно по-дебелото дете играе на таблет вкъщи, 
майката го дърпа (не за ухото) да излезе навън, за да играе и да 
се движи.

По-малко наблягане на зазубрянето, повече критично мислене.

Изграждане на повече състезателност, по-добри умения за пра-
вене на тестове.

По-доб ра оборудваност на всички училища със съвременни тех-
нологии. На всички деца и на всички учители е доб ре да се пре-
достави лаптоп или таблет (експертите могат да предложат какъв 
модел и с какъв софтуер, за да се използва предимно за учебни цели, 
а не за игри). Технологиите се развиват толкова бързо, че какъвто 
хардуер или софтуер да предложа тук, той бързо ще остарее. Преди 
2 – 3 години поради COVID пандемията се наложи да учим онлайн. 
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И да има пандемия, и да няма, в днешния свят е доб ре децата да са 
готови за всичко. Технологиите са част от това „всичко“.

Технологиите също спомагат учениците да развиват дигитални 
и презентационни умения. Да правят различни проекти. Да пре-
зентират пред публика. По света тези умения се подразбират от 
само себе си.

Повече досег до реалния свят. Срещи с бизнес лидери, обществе-
ни личности, хора с различни професии. Посещения на различни 
институции, офиси на фирми, фабрики и др.

Повече организирани екскурзии из страната, вкл. с патриотичен 
характер. Например веднъж годишно за всички деца.

Летни и зимни лагери, „зелени и бели училища“, школи за 
всички деца.

Повече организирани посещения на културни събития. Русенска-
та опера била полупразна и на загуба. А децата от цялата Русенска, 
а и Разградска и Силистренска области колко пъти са ходили на 
опера? Неинформирано предполагам, че почти 100% от тях изобщо 
не са. Същото се отнася до театри, филхармонии, фолклорни ан-
самбли, концерти и всякакви други културни събития. Предлагам 
дълбока симбиоза между системите на образованието и културата.

Международен опит. Гимназистът Явор, роднина на жена ми, 
беше на едномесечна програма по Еразъм в Малага, Южна Испа-
ния. Впечатлен съм с какъв ентусиазъм разказваше за своите пре-
живявания дълги месеци след това. Едно такова уж малко нещо 
може да изиграе огромна роля в израстването и възпитанието на 
учениците. Така че не може ли всички деца да направят подобни 
неща? А по няколко пъти? Същото се отнася и до всички учители.

Например бих искал един клас ученици от Момчилград заедно с 
учителите си да са били на някакви събития в чужбина (акаде-
мичен обмен, школа, курс, посещение, екскурзия, летен или 
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зимен лагер, спорт, състезание по нещо, или каквито и да е дру-
ги съществителни) – например в Лисабон, после в Стокхолм, по-
сле в Братислава. Има стотици подобни възможности в целия ЕС. 
И ве роят но има еврофондове за целта. За мен подобни инвести-
ции в бъдещото поколение са много по-важни от всякакви други 
глупости, за кои то се харчат еврофондове.

А ЕС е само малка част от света.

Всичко това пък означава, че подобен брой деца и учители от 
Европа и света ще посетят България. Японска група ще по-
сети Математическата гимназия в Казанлък за състезание по ма-
тематика плюс Долината на розите. Френска група ученици ще 
се диви как България вече е първенец по производство на лаван-
дула – след като са посетили обновения паметник на Бузлуджа. 
30 холандски деца са дошли на учебни занятия тук на разменни 
начала с плевенско училище. 500 украински младежи ще дойдат 
на лятна школа по спорт и по английски език. Школата ве роят но 
ще е частна.

Звучи като научна фантастика ли? Не, напълно възможно е и не е 
толкова скъпо. На много места в тази книга казвам, как за 2 годи-
ни държавният бюджет се разду с 25 милиарда, но за такива идеи 
пари все няма. За големи проекти с висок корупционен потенциал 
обаче винаги има.

Македонската тема е съвсем отделна. В книгата има отделна гла-
ва за Македония. Да, защо всички български деца да не посетят 
на същите тези споменати по-горе „съществителни“ конкретно 
Република Северна Македония? Както и обратното.

Привърженик съм на ученическите униформи. Те създават чув-
ство за общност и гордост. Няма лошо държавата да плати за 
това. Това не е скъпо, а може униформите да са произведени в 
България, ако при обществените поръчки български фирми пред-
ложат най-високо качество и най-добри цени.
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Финансовата грамотност е друга сфера, където нашите учени-
ци изостават от връстниците си по света. Повечето българи не 
знаят какво е акция, облигация и фонд. Какво е баланс и отчет на 
фирма. Как да планират своя месечен бюджет, как да спестяват и 
инвес ти рат. Вече второ поколение ще израсне в пазарна икономи-
ка, но знанията ни не са адекватни на времето.

Оставих езиковото обучение на последно място, макар че може-
ше да го сложа и на първо. Срамно е, че през вече третото десети-
летие на 21 век голяма част от българските деца не владеят чужди 
езици, най-вече английски. Затова предлагам драстична промяна 
на политиката в тази област. Многократно увеличение на броя 
учебни часове по английски език за всички деца. Идеята е никой 
да не може да завърши гимназия, без да владее доб ре английски. 
Нещо като ниво В2. Всички други езици са бонус.

Нямало достатъчно учители по английски ли? Това ли е причина-
та? Според мен причината е в липсата на такава визия в управля-
ващите. Учителите са следствие. Ако трябва, ще подготвяме повече 
учители. Ще привличаме доб роволци. Чужденци. Частният сектор 
може да помогне. Ще плащаме повече. Не вярвам, че трябва да 
убеждавам читателите на тази книга защо през 21 век е доб ре 
един служител с всякаква професия да владее чужд език.

Забелязахте ли, че на много места използвам думата „всички“. 
Да, според мен политиките трябва да обхващат всички деца. А 
не само няколко пилотни училища, а после идеята да отмре. През 
далечните 2003 – 2005 г. като министър (не на образованието) 
имах честта да оборудвам всичките тогавашни 3200 държавни и 
общински училища с по една модерна компютърна зала и висо-
коскоростен интернет. Може да не е за вярване, но през 2005 г. 
България стана първата европейска държава, в коя то всяко учи-
лище имаше високоскоростен интернет.
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Да съжаляваме ли за стотиците закрити училища в малките 
населени места?

Темата не е лека. От една страна, ако закрият точно твоето учили-
ще, ако това е училището, където преподават твои роднини, или 
ако е в родното ти село, е голям проб лем. Дори в друга глава на 
тази книга казвам: „Помислете какво е бъдещето на едно село с 
много деца и на друго село без деца“. От друга страна, точно това 
е причината да се закриват училища. Като няма достатъчно деца, 
не може и не трябва да има училище.

И точно тук е сблъсъкът между популисти и реформатори. Спо-
ред популистите и в селата с много малко деца не трябва да се 
закриват училища. Все едно какво е нивото на образование, кол-
ко деца има в един клас (понякога дори имаше деца от различни 
възрасти в една стая – като в килийните училища през 19 век), 
колко учители изобщо има в това село. И все едно колко струва 
цялото удоволствие.

Заемам противоположната, реформаторска позиция. Като няма 
деца, не може във всяка вилна зона или планинско селце да има 
училище. В добрите училища трябва да има поне няколкостотин 
ученици и съответен брой силни учители. Да има нов физкулту-
рен салон, че и басейн. Добра материална база, съвременни тех-
нологии. Традиции. Униформи.

Като учех в гимназията във Варна, пътуването до училище ми от-
немаше към един час във всяка посока. Децата ми в София в мо-
мента също пътуват по половин-един час в посока до училище. 
Можели сме да ги запишем в някое квартално училище, където да 
ходят пеша, но сме преценили, че има други аргументи в полза на 
по-далечни училища. Тогава какъв е проб лемът децата от съседните 
села да бъдат превозвани до едно средищно училище, където нивото 
е по-високо от всякаква гледна точка? А и за тях държавата плаща и 
транспорта, докато за нашите – не. Повечето общини биха могли да 
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бъдат обиколени с училищен автобус за половин час. Още от време-
то на Даниел Вълчев като образователен министър държавата закри 
стотици училища, но осигури немалко училищни автобуси.

Да плаща ли държавата и за частните училища?

Тук нямам предвид за деца на чужди граждани, живеещи в чуж-
бина, а само за хората в България, разбира се. Типичен дебат на 
плоскостта популизъм – реформаторство. В тази книга на много 
места казвам, че популистите не обичат богатите хора, а предпо-
читат уравниловката. Според тях щом някой иска да праща де-
цата си в скъпо частно училище, проб лемът си е негов. Нека си 
плаща скъпите такси.

Това, което популистите забравят, е, че същият малък брой хора 
с по-високи доходи със своите по-големи данъци и осигуровки 
издържат в по-голяма степен и държавните училища, детски гра-
дини, университети и болници.

Защо изобщо има частни училища? Ако бяха по-лоши, родители-
те с големи финансови възможности нямаше ли да направят всич-
ко възможно да изберат безплатните държавни училища? Явно, в 
много отношения скъпите частни училища просто са по-добри. 
В тях също учат български деца по българската програма и най-
често преподават по-скъпо платени български или чужди учите-
ли. Там също изучават Иван Вазов и дори постигат по-високи от 
средните резултати на всички матури. Учебните такси са от десе-
тина хиляди лв. на година до пет пъти повече за някои междуна-
родни училища у нас.

Въпросът е защо държавата плаща 100% от образованието на деца-
та в държавните училища, а 0% в частните? Отговорът е само един: 
сиромахомилство. Същото се отнася до частните детски градини.

Моето предложение е за детските градини и училищата държа-
вата да дава ваучер на принципа „парите следват ученика“. Раз-
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мерът трябва да бъде обсъден, но да съответства на разхода на 
държавните училища за един ученик. Например 5000 лв. го-
дишно. Тогава семейството нека прецени – да избере безплатно 
държавно училище или да получи частична субсидия за таксите в 
частното училище. Остатъка – да доплати.

Стажове и практики по специалността още от ранните годи-
ни на гимназията

Ако имате деца, ве роят но ще се съгласите със следните конста-
тации:

• Много от децата до самия край на гимназията не могат да 
решат какво да учат след това и къде

• Нашето образование е доста теоретично, а децата нямат прак-
тически умения и опит в бизнеса и в бъдещите професии

Децата да работят от ранна възраст не е българска традиция. За 
всякаква работа за непълнолетни се изисква разрешение – което 
би отблъснало и децата, и работодателите. Причината е да нямало 
експлоатация на детския труд, както е било в епохата на Гаврош 
и неговите братчета.

Да, ако деца берат домати или разтоварват кашони, не е редно 
това да е безплатно, защото там става дума за прост физически 
труд. Където работодателят очевидно има полза, а децата работят, 
но не усвояват кой-знае каква професия. Но съвременният живот 
не е само във фабриката със саждите като през 19 век. Днес има 
съвременни професии, модерни производства или дейности, за 
кои то средностатистическият български гимназист просто не е 
готов. Адвокатски кантори, банки, ИТ фирми, рекламни агенции, 
архитектурни фирми и студия, научни лаборатории… Български 
или чужди.

Моята теза е, че за всеки гимназист би било изключително по-
лезно да прекара немалко време на такива места и да събере опит. 
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В някои случаи със заплащане, в повечето случаи – без. През лет-
ните ваканции или дори по няколко часа седмично по време на 
учебната година. Някои деца отрано избират професия – особено 
ако тя е медицина или право. Те могат да се фокусират върху тези 
области. Останалите могат да пробват различни неща и така да се 
ориентират за бъдещата си професия.

Голямата ми дъщеря отдавна се е насочила към архитектура. На 
13 годишна възраст изкара първия си двуседмичен стаж в Бълга-
рия, а на 14 – втория, този път в чужбина. В нашата фирма Експат 
Капитал има голям наплив не само на студенти, но и на гимнази-
сти (преобладаващо на 15 години!) за неплатен стаж – под форма-
та на практика, практическо обучение, посещение, гости... Има-
ли сме около 20 такива гимназисти от България, 1 от САЩ, 6 от 
Великобритания, 2 от Унгария. За фирмата някаква бизнес полза 
от това няма. Правим го само за доб рото на учениците. Щом про-
дъл жа ват да идват при нас, значи им е полезно.

Защо това да не го правят всички деца? Защото по темата не 
мислят и не действат достатъчно нито правителствата, нито учи-
лищата, нито фирмите, нито родителите. Предложението ми е 
стажовете да се институционализират. За студентите – съвсем 
задължително, за учениците – почти задължително.

X.4.2. Висше образование
„Българите трябва да си сменим чипа.“

Друг мой любим цитат от Симеон  
Сакскобургготски, ве роят но от 2004 г.

От двете големи части на темата за образованието тази е по-
„червеноперестата“. В средното образование чак до средата на 
90-те години имахме инерция от 80-те и все още стояхме високо 



218 NEXT.BG Книга за реформатори, ястреби и щъркели

в световните класации. По математика бяхме в челната десятка, 
а по естествени науки – дори в петицата! Дали това е било обе-
ктивно, не се наемам да споря. Оттогава нещата се влошават като 
във футбола. В европейските класации и оценяването PISA май 
трайно сме на опашката. Ехо, педагозите?

Били сме на световно ниво ли?

Във висшето образование обаче нещата може би винаги са били 
по-слаби. Не ми е известно някога да сме присъствали в кои то и 
да е световни класации, освен в собствените си неинформирани 
представи. Някой може да твърди, че в еди-коя си област сме били 
добри. Предполагам, че в теоретичната математика, философията 
и всичко друго, което може да се преподава с дъска и тебешир, за 
времето си сме били доб ре.

Нека ви разкажа един истински случай от 80-те години, епоха-
та на перестройката. Ако младите не са чували за нея – това е 
последният предсмъртен опит за положителни реформи на со-
циализма, кой то завърши с неговия разпад. Генералният секре-
тар на Комунистическата партия на Съветския съюз Михаил 
Горбачов посещава ленинградския завод за оптика и механика 
ЛОМО. Показват му фотоапарати и казват, че са на световно 
ниво. Той ги пита: „Така ли? С какъв фотоапарат ме снимахте 
днес? Японски? Когато отида в Япония и ме снимат със съвет-
ски фотоапарат, тогава ще ми кажете, че вашата продукция е 
на световно ниво.“

Сега знаете какъв паралел ще направя. Ще повярваме, че нашите 
университети са добри, когато нашите приятели по целия свят по-
желаят тех ните деца да учат в България. Хайде, това не е реали-
стично. Но поне повече добри български гимназисти да искат да 
останат да учат в родината. Повече работодатели в България (вкл. 
чужди фирми) да са доволни от „продукта“, кой то получават.
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Какво е мястото ни в световните класации?

Никакво. Преди няколко години поне Софийският университет 
беше в Топ 1000, но сега пак не е. Нито ние сме се развили на-
някъде, нито другите са спали на едно място.

Моята преценка за проб лемите на висшето ни образование

1. Прекалено много университети, факултети и филиали, 
прелитащи преподаватели

Същото като с болниците. Все по-малко родени деца и по-малко 
ученици. Все повече отиват да учат в чужбина. А има все пове-
че университети. Проф. Герджиков от трибуната на Народното 
събрание беше казал, че само в Долно Уйно не искали да има уни-
верситет. Имало такова село. Около 52 държавни висши училища. 
Вместо да са в пъти по-малко, но по-големи и по-добри.

Много от тях са с под 1000 студенти. Колкото една гимназия. 
Много от тях са с малко преподаватели, останалите са „летящи 
холандци“. Тази работа така не става. Не мога да си представя 
това да е масова практика в добрите университети по света. Това 
си е българска измишльотина. За какво ни е?

Техническите университети дават дипломи по право. Универси-
тет по хранителни технологии преподава енергетика. Бизнес спе-
циалности има навсякъде. Остава и Богословският факултет да 
обучава зъболекари и сигурно ще влезем в Топ 1000.

Решението е в духа на опита за реформа на доскорошния ми-
нистър Николай Денков. Да се обединят висши училища и/или 
да се закрият най-безполезните. Те няма да го направят с удовол-
ствие и доб роволно, разбира се. Даниел Вълчев закри няколко-
стотин училища, а аз – към 500 километра жп линии. И 17,000 
служители в администрацията. Или правим реформи, или имити-
раме дейност. Кое е по-полезно за българското общество?
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2. Но пък няма студенти

Капацитетът на 52-та ни университета е за над 415 хиляди студен-
ти, но в тях учат под 201 хиляди. Т.е. заети са 48% от капацитета. 
От действащите студенти над 16 хиляди са чужденци – доб ро на-
чало. Впечатлява интересът към нашето медицинско образование 
заради нелошото качество и ниската цена в международен план.

Възможните добри решения са:
• намаляваме броя на университетите
• закриваме ненужни филиали с летящи холандци, пардон – со-

фиянци
• закриваме ненужни специалности в някои от университетите
• привличаме повече чужди студенти, но за това трябва качест-

во плюс английски език – дали ни харесва или не
• задържаме повече български младежи да останат да учат в 

България
• удвояваме раждаемостта, за което говорихме в главата за де-

мографска политика

3. Остарели учебни програми

Не съм преподавател, даже не съм учил в български университет. 
Така че може да не съм доб ре информиран за прогреса на нацио-
налния отбор по хокей на лед.

Като работодател на икономисти и финансисти обаче имам сме-
лостта да кажа, че не съм доволен от качеството, което излиза 
от българските университети. Стажантите, кои то имаме от БГ, са 
най-слабите по всякакви критерии. Университетите ни не подгот-
вят кадри за световния пазар. Да, при този горещ пазар на труда 
безработни няма да има, но кои работни места ще заемат те? Ди-
ректори в мултинационални компании или обслужващ персонал? 
Половината от висшистите не работели по своята специалност. 
Значи имаме сериозни структурни проб леми.
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Тук нека читателите с различни професии си помислят какво е 
мнението им за ситуацията в тех ния бранш. Нали сте чували из-
речението „Като знам какъв инженер съм, ме е страх да ходя на 
лекар.“ Не ми е приятно да напиша такова нещо в моята книга, но 
ето мнението ми за моята професия. Средностатистическият БГ 
студент по икономика, финанси и бизнес:

• Я говори добър английски (особено ако е в София), я не (ако 
е от родния ми град).

• Я е бил на една, дори две обменни програми (по Еразъм в 
Европа – може, другаде – забравете), я по-скоро не. Като не 
знае английски, как да е бил?

• Я е работил някога нещо по специалността, я по-скоро не. 
Платени и неплатени стажове още в гимназията? Платени и 
неплатени стажове всяка година в университета? Общо 7 на 
брой ли казахте?

• С 80-процентна ве роят ност има някакво CV (което веднага 
полита в коша), с 18% ве роят ност има полуприлично CV, от 
което не сме доволни, но ще погледнем, с 2% ве роят ност има 
доб ро CV и с 0% ве роят ност има CV, което да ни впечатли. 
Както не сме виждали и шампиони по американски футбол 
наоколо.

• Малко студенти са работили нещо сериозно, но още по-малко 
от тях са го правили в някой от световните бизнес центрове. 
Просто ние сме си много забутана провинция на планетата.

• Знанията им по нашите науки не са дос та тъч ни и адекватни.
Има и немалко успешни студенти сред тях, разбира се, но те про-
сто не са средностатистическите, описани по-горе.

4. Ниско ниво на трудност и ангажираност, често преписва-
не на изпити

Да задам ли грозните въпроси? Колко студенти изобщо посещават 
лекциите и участват активно? Част от онлайн обучението не се ли 
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движи в посока тотална щета? Студентите изобщо пред екраните 
ли са или само тех ните снимки? Много ли се учи в българските 
университети – само 2 пъти или по-скоро 5 пъти по-малко, откол-
кото в американските? На изпитите преписва ли се и подсказва ли 
се масово? Преди имаше проб лем с купуване и фалшифициране 
на дипломи. Изкоренено ли е това?

Навремето при соца имаше лаф: „Ние се правим, че работим. Те се 
правят, че ни плащат.“ Известна е съдбата на социалистическата 
икономическа система. А сегашната ни университетска система?

5. Слабо владеене на чужди езици

Неудобно ми е през третото десетилетие на века да коментирам 
нивото на английски език при студентите и преподавателите. 
Или липсата на такова. Бил съм лектор в много български висши 
училища над 60 пъти. И многократно съм питал кой колко езика 
владее. В София – доб ре. В два големи варненски университета 
само 10 – 15% от студентите знаеха английски! Какви обменни 
програми, какви стажове, какви Топ 1000, какви 5 лева (исках да 
кажа заплати от 5000 лева)? А в Свищов? А във Видин?

Предлагам драстични мерки на ниво премиер – министър на об-
разованието – ректори. Отсега нататък в България да не може да 
се завърши висше образование без много доб ро владеене на два 
чужди езика – английски плюс още един по избор.

При преподавателите идеята е същата. Всички от новото поколе-
ние трябва да владеят езици и това е.

6. Слаби международни връзки и обменни програми

Да, учим 8 семестъра в Шумен и всичко е наред. После може и 
магистратура пак там. При същите преподаватели, подобни учеб-
ници и специалности. Нищо лошо. Но какво ще кажете за след-
ното:
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• Всички студенти в Шумен знаят английски, а много от тях – и 
други езици

• Всички отиват на първа обменна програма още във втори 
курс: във Валенсия на испански, в Амстердам на английски, 
в Хамбург на немски, в Битоля на по-красив език, в Дебрецен 
на английски, понеже не очаквам да знаят унгарски

• Всички отиват на втора обменна програма в трети курс на 
друг континент. Да, защо само по Еразъм и защо само в Ев-
ропа? Всеки западноевропейски университет има десетки, а 
понякога трицифрен брой обменни програми с целия свят. 
Започвайки от САЩ

• Преподавателите – също
• 1/2 от предметите в Шумен се преподават (и) на английски 

език
• Съответно целогодишно има по няколкостотин чужди сту-

денти от същите дестинации, кои то ще учат на английски. А 
приятелите от Битоля – и те на красив език. И чужди препо-
даватели

• Всички студенти в Шумен имат летни стажове по специал-
ността. В Шумен, във Варна, в Лондон, в Сеул, в Рио де Жа-
нейро, в Джакарта

Звучи ви като научна фантастика ли? Ами това е ежедневието в 
университетите по целия свят. Ние сме сред най-задръстените и 
най-провинциалните. Кой ни е виновен?

7. Слаби връзки с бизнеса и работодателите. Липса на стажо-
ве и практически умения

В Министерството на администрацията бяхме организирали ста-
жантски програми за студенти в цялата държавна администрация. 
Млади колеги от министерството бяха изготвили гениален ре-
кламен плакат за тази програма. В горната част беше снимка на 
Софийския университет с надпис „Теория“, а отдолу в огледален 
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образ – снимка на Министерския съвет с надпис „Практика“. С го-
лямо прискърбие им забраних да използват тази иначе оригинална 
идея. Не исках да се затвърди тезата, че в университета човек учи 
само теория и изобщо не е готов за реалния живот, а практически 
умения ще получи после. Вярвам, че висшите училища в голяма 
степен трябва да подготвят студентите за летящ старт в кариерата.

Според мен липсващото звено са редовните професионални ста-
жове по специалността. Няколко стажа още по време на гимнази-
ята, още повече и редовни по време на университета. Студентите 
по право да помагат в адвокатските кантори, в институциите или 
в съдилищата. Изучаващите маркетинг – в рекламните агенции. 
Архитектите и медиците – ясно къде. Студентите по икономика и 
бизнес – навсякъде.

Така ли е в действителност? Изобщо не е така. Кой е виновен?
• Обществото, защото не е създало модел, в кой то младежите 

се трудят по специалността от най-ранна възраст. Голямата 
ми дъщеря засега иска да бъде архитект и направи първия си 
стаж на 13 години, а втория – на 14, и то в чужбина. Не я ка-
рам насила, просто е видяла възможностите през разтворения 
прозорец.

• Работодателите, защото малко от тях са готови да подадат 
ръка на ученици и студенти. Нашата фирма Експат Капитал 
има към 20 служители, но 35 стажанти през пос лед ната годи-
на. Ето това предлагам да правят всички фирми.

• Родителите, защото преобладава манталитетът: „Вземи си 
първо дипломата, мама, а после цял живот има време да ра-
ботиш“.

• Ректорите и преподавателите, защото не се сещат да стиму-
лират и дори да задължат студентите да търсят стажове по 
специалността. Както и не им помагат да си ги намерят.

• Министерството на образованието, защото не прави доста-
тъчно за кариерното развитие на младежите.
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• Премиерите, защото никой от тях няма никаква визия за мо-
дернизация на висшето образование.

8. Слаба наука

Не съм учен и не искам да давам акъл на по-учените от мен. 
Но всички международни класации не ни поставят високо в на-
уката. Разходите за научно-развой на дейност (R&D, Research & 
Development) са ниски. Публикациите са малко. Нобелови награ-
ди – забравете. Някакви световни имена – също. Не съм в час с 
всички наши световни постижения по науките. Но какво правят 
икономистите от БАН, за кои то би трябвало да съм чувал? Пери-
одично пишат по някой ретрограден доклад против Еврозоната с 
евразийски привкус. Друго не съм забелязал.

9. Ниско заплащане на преподавателите

По принцип тази констатация важи за всички браншове. Но откъ-
де бихте започнали? Аз бих започнал от лекарите, другите ме-
дицински работници, учителите (те вече получиха увеличения) 
и университетските преподаватели. Именно тези професии биха 
вдигнали значително качеството на живота на милиони българ-
ски граждани. И биха допринесли за бързата модернизация на 
страната.

По света талантливи българи има във всички сфери. Има и успеш-
ни преподаватели. Даже ректорът на INSEAD в Сингапур – елитна 
магистърска програма по бизнес – е българин. Също и ректорът 
на моя университет в Будапеща, Corvinus. Как да ги привлечем 
обратно? С много неща, вкл. с пари.

10. Липсва ни световен бранд с филиал в България. Той би 
променил пейзажа драс тич но

Полезни ли са чуждите инвестиции по принцип? Да, много. Има 
безбройни ползи. Една от тях е, че модерните чужди фирми носят 
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ноу-хау, по-доб ро управление, успешни международни практики. 
Обучават много нови български спе циа лис ти – бъдещи кадри и за 
българските фирми, както и бъдещи предприемачи със собствен 
бизнес в България.

Точно същото важи и за университетите. Много водещи имена 
имат филиали в други страни. Примери:

• New York University има кампуси, даващи дипломи в Шанхай 
и Абу Даби. И още 12 локации: Акра (Гана), Берлин, Буенос 
Айрес, Флоренция, Лондон, Лос Анджелис, Мадрид, Париж, 
Прага, Сидни, Тел Авив и Вашингтон

• Cornell – в Катар
• Yale – в Сингапур (току-що го закриха, жалко)
• INSEAD от Франция – в Сингапур, Абу Даби, Сан Франциско
• Берлинският Humbold International University има филиал в 

Панама Сити, в Маями и на други места
• В Унгария има противоречиво предложение да се построи ог-

ромен кампус на може би най-добрия китайски университет
И много други. В България също има разни филиали, но не са на 
такова ниво. Трета и четвърта група. Представете си, че универ-
ситети като Harvard, Stanford, MIT или Columbia открият огромен 
филиал за 10,000 студенти (може би е по-лесно да пратим БГ астро-
навти до Марс) в София, Пловдив, Бургас… Планината ще отиде 
право при Мохамед. Какво ще се случи? Според мен следното:

• Няколко хиляди чуждестранни студенти от целия регион, а 
и от целия свят ще се насочат насам. Градът-късметлия ще 
се напълни с много умни и колоритни млади хора. И здраво 
харчещи.

• И много студенти от България и от други държави. Не всички 
от тях могат да учат в истинската Columbia в Ню Йорк, но 
могат във филиала тук.

• Много елитни преподаватели от целия свят, но и от България.
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• „Обратната тяга“ пък може да изпрати много от тези българ-
ски студенти и професори в Columbia за 1 – 2 семестъра на 
обмен. Мохамед също ще отиде при планината. 😊

Ето и другите косвени ефекти, върху кои то бих искал да наблегна 
в този раздел:

• Изведнъж 50-те български университета получиха невероят-
на конкуренция. „Да запиша ли енергетика във филиала на 
MIT или в Университета по хранителни технологии ? Да иг-
рая ли в Барселона или в Локомотив Горна Оряховица? Да, 
най-добрите 5000 БГ студенти току-що се отписаха от дру-
гите футболни отбори и се записаха в Stanford University, 
Plovdiv Campus. И най-добрите 500 БГ преподаватели също.

• За да оцелеят, по-добрите 20 БГ висши училища трябва да 
приемат предизвикателството и да влязат в 21 век и да станат 
NEXT. Ако не, по-доб ре да не оцелеят.

Американският университет в Благоевград има подобна 
роля в България

Всъщност по много показатели това е едно от водещите висши 
училища в България. Има и модерна магистърска програма по 
бизнес администрация (МВА) в София. Проблемът е, че учили-
щето е малко, а и това не е първокласен международен бранд. Да 
кажем, че е второкласен, т.е. съвсем приличен. Но е доб ре, че го 
има. Нашата фирма с удоволствие приема служители оттам. Поне 
4 досега, вкл. чужденци. Както и над 10 стажанти.

Кой ще е доволен и недоволен от един голям Stanford 
University, Plovdiv Campus?

Хилядите студенти там ще са много доволни. Стотиците препо-
даватели там ще са много доволни. Град Пловдив ще е неве роят но 
доволен.
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Преподавателите и студентите в Долно Уйно може да не са довол-
ни. Май сега ще ги закрият. И какво да направим? Да жертваме 
бъдещето на хиляди млади хора заради преподавателите в Долно 
Уйно ли? Да заблуждаваме студентите в Долно Уйно, че получа-
ват прилично образование ли?

В главата за демографската политика твърдя, че слабите ни уни-
верситети са основна причина за емиграцията сред младите хора.

Къде ще учат вашите и нашите деца?

Те ще решат, като им дойде времето. Но при сегашното положе-
ние очаквам картички от 2000 или 8000 км разстояние. Всъщност 
новото поколение не праща картички. Значи видеовръзка със 7 или 
10 часа разлика. На запад или пък на изток. Виж, ако има Stanford 
University, Plovdiv Campus, може и да няма часова разлика.

Сега ако знаете как ще ми се разсърдят варненци… 😊

11. Какви специалности преподаваме в България? Кои са 
професиите на бъдещето?

Повечето хора имат мнение по въпроса. Липсват инженери, фи-
зици, математици, учители по английски и математика, изобщо 
учители, лекари и медицински сес три, ИТ спе циа лис ти и т.н. 
Има повечко юристи и икономисти. През пос лед ната година ико-
номистите са близо 40% от студентите. Като бивш министър на 
администрацията имах смелостта да кажа, че според мен специ-
алността публична администрация е слаба и почти ненужна. Ми-
нистерствата се нуждаят от истински добри юристи, инженери, 
икономисти, а не от всичколози и нищолози.

От десетилетия констатираме тези тенденции, но правим ли до-
статъчно? В Унгария съм чувал, че вече няма държавна поръчка 
за юристи и икономисти, защото не са нужни толкова много. Не 
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съм проверявал дали това е напълно вярно, но ми се иска да е 
вярно. И да се приложат подобни мерки у нас.

Кои са професиите на бъдещето? Може би не сме чували за някои 
от тях. Роботика, космически технологии от всякакъв вид, мета-
холо-кванто-био-еко-NEXT-инженерство… Децата ни ще отгово-
рят на този въпрос. Но само ако ги подготвим за бъдещето. И ако 
модернизираме образованието.

Децата трябва да могат да мислят критично. Технологиите да не 
ги стряскат, а да могат да програмират на няколко езика. Да по-
беждават в състезания изкуствения интелект, а не да се страхуват 
от него. Да разбират какво четат и да мечтаят мащабно. Е, това е 
наша работа. И на българското образование.

Голямата ми дъщеря ми каза, че не искала да бъде просто архи-
тект, а зелен архитект. Сега трябва да науча какво е това. Някаква 
NEXT работа…

Какво предлагам по отношение на средното образование?
94. Да се предостави на всеки ученик и на всеки учител лап-

топ или таблет, кой то да се използва за учебни цели. По 
възможност тази тех ника би могла да бъде произведена или 
сглобена в България.

95. Да се засили драс тич но чуждоезиковото обучение за всич-
ки ученици. Цел – всички гимназисти да владеят отлично 
английски език и да изучават втори чужд език.

96. Да се създадат повече възможности за избираемост на 
предметите.

97. Да се създадат повече възможности за извънкласни дей-
ности.

98. Да се предвидят повече часове по спорт или танци.
99. Да се изгради басейн в [почти] всяко училище за 4 годи-

ни.
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100. Да се работи за изграждане на по-добри умения за правене 
на тестове.

101. Да се организират постоянни срещи на учениците с бизнес 
лидери, обществени личности, хора с различни професии.

102. Да се организират ежегодни екскурзии за всички ученици 
из страната, вкл. с патриотичен характер.

103. Да се организират повече летни и зимни лагери, „зелени и 
бели училища“, школи за всички деца.

104. Да се организират повече посещения на културни събития 
за всички деца.

105. Да се създадат масови обменни програми и други съби-
тия в чужбина за ученици и преподаватели с европейски 
държави, конкретно със Северна Македония, както и със 
страни от други континенти.

106. Държавата да осигури ученически униформи за всички 
деца в онези училища, кои то желаят това. По възможност 
тези дрехи биха могли да бъдат произведени в България.

107. Да се предвиди обучение по финансова грамотност за гим-
назистите.

108. Да се продължи закриването на училища, където това е 
необходимо по демографски причини. Но да се осигурят 
средищни училища и училищен транспорт за учениците 
до тях.

109. Държавата да финансира и частните училища за 
български граждани с ваучери на принципа „парите след-
ват ученика“.

110. Да се организират масови летни стажове/практики във 
фирми или институции според интересите на учениците.

Какво предлагам по отношение на висшето образование?
111. Да се закрият или обединят университети и факултети. 

Цел: уедряване и сливане.
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112. Да се положат усилия за осъвременяване на учебните про-
грами в съответствие с изискванията на днешната епоха.

113. Конкретно да се включи обучение за кариерно развитие – 
CV, мотивационни писма, интервюта, networking

114. Да се повиши трудността на обучението. В момента уни-
верситетите се завършват леко.

115. Да се вземат мерки в посока всички студенти да посещават 
всички занятия.

116. Да се вземат драстични мерки срещу масовото преписване 
и подсказване на изпити.

117. Да се засили драс тич но чуждоезиковото обучение за всич-
ки студенти. Цел – всички студенти да владеят отлично ан-
глийски език и на доб ро ниво втори чужд език.

118. Да се организират масови и задължителни стажантски 
програми за всички студенти според тех ните специалности 
– в публичния и в частния сектор.

119. Да се предприемат действия за засилване на НРД (научно-
развой ната дейност, R&D) в университетите. Съзнавам, че 
това звучи пожелателно.

120. Да се увеличи рязко заплащането на университетските 
преподаватели – например двойно за 4 години.

121. Да се отправят покани към водещи световни университе-
ти, най-вече от САЩ, да открият филиали в България.

122. Да се проведат дискусии с бизнесорганизациите и да се про-
менят теглата на специалностите в университетите. Да 
се увеличат бройките в дефицитните професии като меди-
цина, инженерни науки, ИТ и др.
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X.5. Модернизацията на армията – осъзнаваме ли 
колко сме закъсали?

„Най-доб рата кола е новата, а след нея е Форд.“

Хенри Форд

Служил съм две години в казармата през 1988 – 90 г. И тогава 
тех никата беше остаряла. От съветски тип, разбира се. Например 
военни кораби втора ръка на възраст десетки години. Тогава поне 
почти всички мъже минаваха през военна подготовка. Армията 
беше доста пъти по-голяма.

Оттогава? Населението намалява бързо. Младите не са виждали ку-
бинки и автомат. Самолетите са по-малко и са си същите. Т.е. от 80-
те години в най-добрия случай. Няма да питам колко от тях летят, 
че ще умра от срам. Танковете и БТР-те? Ами те и през 1990 г. не са 
били чисто нови, а някои са били старички. А сега? Средна възраст 
40 или 50 г.? Вие 40-годишна Лада карали ли сте? Чувал съм изказ-
вания, че възрастта на самолетите нямала значение, а било важно 
как се поддържат. Не споделям този начин на мислене. Като бивш 
министър на транспорта препоръчах на авиокомпаниите да летят със 
самолети до 10-годишна възраст. Държавната тогава „България Еър“ 
лизингова самолети на 6 – 7 години. Забраних и такситата да са над 
10 години (после ги удължиха на 15 г.). Те 40-годишните самолети 
може и да полетят, но какви системи имат, какво въоръжение? Ще 
победят ли в битка, или само ще плашат гаргите? Последната подво-
дница беше бракувана отдавна. И там сме капо.

Да, купихме фрегати втора ръка. Е, доста по-нови от торпедния 
катер „Дръзки“ от Балканската вой на. Сори за иронията. Сега 
очакваме и две корвети, произведени частично във Варна – супер. 
Имаме нови хеликоптери, транспортни самолети. Като казвам 
„нови“, да не помислите, че са от 2023 г.? Не, възрастта им вече е 
много по-стара от вашия автомобил.
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За новите изтребители F-16 всички знаем и ги чакаме. Дронове 
имаме ли? Бронирани машини защо толкова години вече не мо-
жем да купим? Вероятно от некадърност и безхаберие.

Над 31 г. след края на Варшавския договор и 18 г. след приемане-
то ни в НАТО нашата армия не е преоборудвана по стандартите 
на НАТО и не е достатъчно модерна.

През 2022 г. недалеч от нас започна вой на

Виждаме нивото и на чужди армии. Четем за дронове, Javelin, 
HIMARS, Patriot. Противокорабни ракети земя-вода. Сателитни 
интернет комуникации. Ние какво от това имаме?

Дано през 21 век не ни се наложи да участваме в сражения на род-
на земя, че не знам докъде ще я докараме. 100 г. след Балканската 
вой на героизмът на войниците и викът „На нож!“ може да не са 
дос та тъч ни.

В нашето общество някои хора са против високите разходи 
за отбрана

Според мен причините са две:
1) Феновете на Изтока са против. Те предпочитат да кретаме 

със съветското въоръжение. Ако ще купуваме нещо ново, 
поне да не е американско. Самолети Gripen биха били по-
малко зло според тях. А бе, най-доб ре да излезем от НАТО 
и да сме независими. Те, разбира се, не споменават, че до-
скоро независимите Финландия и Швеция сега бързо влизат 
в НАТО.

2) Пацифистите също са против. Те смятат, че разходите за 
въоръжаване са излишни за разлика от пен сии те и др. Че нас 
никой няма да ни нападне. Да, за щастие вече няколко поколе-
ния у нас не са виждали вой на. Но им предлагам да погледнат 
картата на региона с радиус нищо и никакви 1000 км. Там ще 
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видят следните държави – някои все още прекрасни, а ня-
кои – не толкова: Украйна, Грузия, Сирия, Турция и Гърция, 
Сърбия и Косово, отделните части на Босна, Либия. Също и 
двете части на Кипър. Ние не се ли намираме в една от най-
земетръсните зони на света – и в геологически смисъл, и във 
военен? Как ще завърши 21 век?

Самокритичното ми мнение е друго

Казвам „самокритично“, защото като бивш министър и аз не съм 
лобирал за високи разходи за отбрана. Но това беше отдавна и в 
по-мирни времена. В този ред на мисли, даже чисто новите вла-
кове на Сименс, кои то закупи БДЖ по мое време, вече са стари и 
скоро трябва да бъдат бракувани. Не че има по-нови...

Днес обаче времената са други. Не съм тесен специалист, макар да 
съм от военно семейство. Обаче се опасявам, че армията ни е мал-
ка, с остаряло въоръжение и с недостатъчен бюджет. С оглед на но-
вите геополитически реалности това трябва спешно да се промени.

Моите предложения
“Jobb félni, mint megijedni.”

„По-доб ре е да се страхуваш, отколкото да се уплашиш.“

Унгарска поговорка

• Бюджетът за отбрана трайно да мине на по-висока предавка: 
2% от БВП е минимумът в НАТО. Но ние сме изостанали и 
ни трябват много години с над 2%, например 3%, за да навак-
саме поне малко. Нали знаем, че никой от комшиите – близ-
ки и далечни, няма да спи през това време. Тъй като също 
така проповядвам балансиран бюджет, да, това означава, че 
едни разходи са за сметка на други. Например да построим 
магистралите на концесия, за да се освободят милиарди най-
напред за нова военна тех ника.
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• Щатните бройки в армията да се доокомплектоват, а също и 
да се увеличат. Полша планира да има 300-хилядна армия и 
се готви за вой на след няколко години. Най-доб рото, което 
може да се случи, е в действителност вой на да няма. Но ако 
има? А ние? Кого ще спрем със сегашната си войска? Пред-
лагам увеличение с 5-10 хиляди души, плюс запълване и на 
досегашните незаети бройки.

• Да имаме много по-задълбочено сътрудничество в рамките 
на НАТО. Не е лошо да има повече натовски войски тук, доб-
ре е. Да има черноморска база и команден център във Варна.

• В сътрудничество с партньорите от НАТО да преосмислим 
какви са методите на съвременната вой на и каква трябва да 
бъде днешната армия. Да осъвременим доктрината и обуче-
нието.
Конкретни сделки за оборудване:

• Общо 16 изтребителя F-16. Като начало. Следващото поко-
ление курсанти в Долна Митрополия да се готви за F-35. Съ-
седни държави имат стотици самолети, а ние не можем да 
отлепим от нулата.

• Най-после да закупим необходимия брой бронирани маши-
ни. Ако може, частично да се произведат и ремонтират в Бъл-
гария. Едно от предложенията на доставчиците беше такова.

• Подводници. И тук смятам, че новите коли са по-добри от 
старите.

• И много други.
• Да имаме поне една доб ре оборудвана батальонна група, ка-

квато все нямаме.
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Какво предлагам по отношение на модернизацията на ар-
мията?
123. Да се увеличат трайно разходите за отбрана до 3% от БВП – 

над ангажиментите ни към НАТО от 2% – за да започнем да 
наваксваме огромното изоставане.

124. Да се осъвремени военната доктрина в съответствие с но-
вите рискове и новите тенденции във воденето на вой на.

125. Да се довършат сделките за 16-те изтребителя F-16, както 
и да се извършат всички подготвителни дейности – инфра-
структура, обучение.

126. Да се закупи необходимият брой бронирани машини.
127. Да се придобият подводници, желателно нови.
128. Да се оборудва цялостно батальонна група.
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XI. Икономическата политика трябва да се върне 
в центъра на държавното управление

„Икономиката, глупако!“
“The economy, stupid!”

Фраза, измислена от James Carville (Джеймс Карвил) през 1992 г.  
Той е в екипа на Бил Клинтън като кандидат за президент на САЩ.

Имаше времена, когато в България основната предизборна и 
управленска тема беше икономическата политика. По моя субек-
тивна преценка такива бяха времената при Иван Костов и Симеон 
Сакскобургготски. През останалите години големи реформи, вкл. 
икономически, до голяма степен няма. За мен доб рата макроико-
номическа политика трябва да има следните компоненти, кои то 
по-долу коментирам в раздели с подобни заглавия:

• Стабилна валута чрез валутен борд, спешно присъединяване 
към Еврозоната през 2024 г.

• Благоразумна бюджетна политика: ниски бюджетни разхо-
ди (36 – 39% от БВП), балансирани бюджети – приемане на 
„Пловдивските критерии“ и на „Бюджетна поправка“ в Кон-
ституцията (тези двете са мои авторски предложения)

• Поддържане на нисък публичен дълг и висок фискален ре-
зерв

• 4 бюджетни приоритета: демографска политика, образова-
ние, инфраструктура, модернизация на армията

• Запазване на ниските данъци и по възможност лекото им на-
маляване, отказ от диференцирани ставки по ДДС с изключе-
ние на туризма

• Довършване на приватизацията: сектор енергетика, минори-
тарните държавни дялове, ББР, други държавни активи – вкл. 
през фондовата борса

• Професионално и неполитизирано управление на държавни-
те дружества
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• Концесиониране на магистрали, летища, пристанища, жп 
обекти, ВиК сектора и др.

• Революция в капиталовите пазари, както и на Venture Capital 
& Private Equity сектора

• Реформа на пенсионния модел в следните посоки: спиране 
на неразумното увеличение на пен сии те, нямащо нищо общо 
с ръста на осигурителния доход и с икономическия растеж; 
засилване на ролята на втория и третия стълб

• Намаляване на бюджетните субсидии
• Съкращения в държавната администрация
• Регулаторните органи да са по-независими и по-малко сиро-

махомили
• Стимулиране на българските и чуждестранните инвестиции, 

подобряване на бизнес средата за всички сектори – държава-
та да не определя приоритетни отрасли

• Революция в енергетиката
• Коментар за АЕЦ „Белене“ – колосален провал на съвремен-

на България
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XI.1. Валутен борд, Еврозона, кредитен рейтинг

Dr. Kevin Hebner, Chief Equity Strategist, SBC Warburg in Tokyo, 1996:

One of the best ways to destroy a nation is to destroy its currency.

Един от най-добрите начини да разрушиш  
една нация е да разрушиш нейната валута.

По-точен цитат от John Maynard Keynes, кой то цитирал Ленин:

„Най-добрият начин да се разруши капиталистическата  
система е да се унищожи валутата.“

XI.1.1. България има най-успешния валутен борд в света

Валутният борд беше въведен в България на 1 юли 1997 г. след 
дълбока финансова и икономическа криза, коя то показа, че:

• Българската политическа класа от съответната епоха не умее 
да води доб ра монетарна политика, затова по-доб ре да не се 
опитва.

• Българската политическа класа (и банкерите – можех да си 
замълча за тях) от съответната епоха не умее да управлява 
доб ре банки, затова се наложи да се затворят към 17 банки, 
а повечето от останалите е по-доб ре да са с чуждестранна 
собственост.

• След успеха от 1994 г. и футболният ни отбор отслабна, за-
това германската легенда Лотар Матеус ни беше национален 
треньор през 2010 – 2011 г. Понякога е по-доб ре да разчитаме 
на опитен чужд пилот, отколкото да се опитваме да пилотира-
ме сами.

Как работи валутният борд?

Една роботизирана машина, близка до съвършенството. Ето крат-
кото упътване за употреба:

• Валутният курс е такъв, какъвто е (преди деноминацията: 
DEM 1 = BGL 1,000; след деноминацията: DEM 1 = BGN 1, 



240 NEXT.BG Книга за реформатори, ястреби и щъркели

EUR 1 = BGN 1.95583). Идеи за промяна на курса изобщо не 
се дискутират. Всички участници в икономиката, вкл. прави-
телствата, да се нагаждат към тази котва.

• Как се удържа толкова твърд валутен курс? С валутни резер-
ви, кои то са много по-големи от паричната маса в обращение. 
Ако всички един петък следобед се втурнем към банките и си 
обърнем всичките левови банкноти и депозити в евро, БНБ 
ще има предостатъчно авоари, за да ни ги изплати. Nice, а? 
Именно поради факта, че тази защита е осигурена и гаранти-
рана, това никога не се е случило. Магията работи.

• Какво става с банките, особено след горчивия ни опит от 1997 г.? 
Отговорът е: какви банки? БНБ и правителството нямат ангажи-
мент да спасяват финансови институции. Банките най-често са 
дъщерни на банки от Еврозоната. Да се оправят. Ако няма така-
ва твърда политика, ще има т.нар. „морален риск“ (moral hazard), 
кой то е доб ре описан от икономическата наука. Банките ще я 
карат през просото. А като закъсат, някой ще ги спасява с мили-
арди. Така се получи по света след кризата през 2008 – 2009 г. 
Но в България ни се размина. Браво на валутния борд!

• Какво става, ако правителството тръгне да фалира? БНБ с 
модерната си печатница няма ли да напечата колкото кило-
грама – пардон, килотона – банкноти се наложи? Отговорът 
е: какво правителство? БНБ не е благотворител от пос лед на 
инстанция. Правителството също да се оправя. Резултатът: 
на кабинетите между 1997 и 2020 г. и през ум не им мина да 
подстрекават към дефицити, да харчат неразумно и да трупат 
огромни дългове. Какво опасно се случи след 2020 г. е описа-
но в детайли в главата за историята на бюджетната политика.

• България според мен постави световен рекорд за всички вре-
мена за най-бързо намаляване на публичния дълг като % от 
БВП. Вижте отново графиката.



NEXT.BG Книга за реформатори, ястреби и щъркели 241

Графика 12. Публичен дълг на България като % от БВП

Източник: Eurostat

Част от обществото през годините недолюбваше борда, обвиня-
вайки го, че заради него хората били бедни. Защото валутният 
борд не давал възможност да се харчи повече през бюджета, да 
се допускат неконтролируеми дефицити, да се вдигат извънредно 
пенсии и заплати. И се размахваше плашилото Международен ва-
лутен фонд (МВФ).

Моите коментари

Валутният борд проработи отлично. Да, той не позволи да се слу-
чат нещата, описани по-горе. В известен смисъл той ни опази от 
самите нас. Все пак, обедняхме или забогатяхме? Нека да видим 
няколко очевадни графики.
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Графика 13. Номинален брутен вътрешен продукт на глава от 
населението в България, 1990 – 2022Е, щатски долари

Източник: Световна банка

Прощавайте, че графиката е в долари. Причината да избера дола-
ровите данни е, че Световната банка публикува по-стари данни от 
Евростат. Ясно е, че формата на графиката се влияе и от валутния 
курс долар-евро. Така или иначе, изводите са следните:

• Периодите на силен растеж са 2001 – 2008 г. и 2016 – 2022 г.
• БВП на България, както и доходите, се повишиха забеле-

жително само за едно поколение. От една от най-разбитите 
държави в света в икономическо отношение станахме средно 
богата държава.

• Да, все още сме най-бедни в ЕС и имаме много трески за дя-
лане. Това не го натякват хора като мен, а най-често леви-
чарите и популистите. Моят отговор към тях е по-малко да 
се сърдят на управляващите след 1997 г., а повече на хората 
преди 1997 г., кои то ни завещаха такава нерадостна съдба.
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• Вярвам, че икономическите и бюджетните политики, кои то 
България води след въвеждането на борда, в общи линии са 
правилни. Трябваше да ги водим със или без борд, но бордът 
и МВФ не ни дадоха избор и възможност да се оплескаме 
отново.

В заключение, според мен валутният борд е най-голямото иконо-
мическо постижение на българския преход и можем да се гордеем 
с него.

Сега пък ще трябва да ви убеждавам защо тогава трябва да напус-
нем борда и да влезем в Еврозоната. 😊 Интересното е, че хора-
та, кои то през 1997 г. бяха против въвеждането на валутния борд, 
сега го защитават и не искат да се разделим с него.

„Земята е люлка на човечеството.  
Но то не може да живее вечно в люлка.“

Константин Циолковски, съветски учен,  
баща на космическата програма

И от мен:
„Валутният борд е люлка на финансовата стабилност  

в България. Но не може да се живее вечно в люлка.“
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XI.1.2. Аргументи за влизане в Еврозоната

В мои те очи аргументите са в 3 групи, но с различна важност от 
това, което мислят други хора:

1. 10% тегло: Икономически причини – инвестиции, търго-
вия, туризъм, лихви по кредитите, кредитен рейтинг, доход-
ност по държавните облигации, рискова премия, намалени 
транзакционни разходи при преводи и превалутиране

2. 40% тегло: Надзор на банковия сектор – не само БНБ, а 
също и ЕЦБ ще надзирава българските банки

3. 50% тегло: Имидж, престиж, авторитет
Нека ги обсъдим поотделно.

1. 10% тегло: Икономически причини

Повечето критици изобщо пропускат Група 2 и Група 3 и се фик-
сират върху икономическата тема, като я свеждат до една митич-
на измислена дума: инфлацията. За мен това е отделен въпрос и 
ще го разгледам най-накрая.

• Инвестиции, търговия. туризъм. Нямам никакво съмнение, 
че, когато влезем в Еврозоната, инвестициите, търговията и 
туризмът ще нараснат и ще се улеснят. Словакия например 
стана голям шампион в автомобилостроенето, а това се случи 
след влизането в Еврозоната, не преди. Чужди туристи, ин-
веститори, бизнесмени ще пътуват, ще харчат и инвес ти рат 
лесно и свободно.

• Кредитният рейтинг на България ще се увеличи рязко, ко-
гато влезем в Еврозоната. По същия начин един футболист 
не е забелязан, ако играе в Трета дивизия. Но ако влезе във 
Висшата лига, вече е кандидат за националния отбор. Бълга-
рия отдавна заслужава кредитен рейтинг, започващ с буквата 
А. Но засега никой не ни взема насериозно. През юли 2022 г. 
няколко кредитни агенции спешно повишиха кредитния рей-
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тинг на Хърватия – конкретно защото ще влиза в Еврозоната. 
Това би се случило и при нас.

• Риск от девалвация. Валутният борд работи отлично вече 
над четвърт век. Но теоретично би могло да има популистко 
правителство, което съзнателно да го бастиса. Законът може 
да се промени за минути. Или може друго популистко пра-
вителство уж да подкрепя борда и фиксирания курс на лева. 
Но да води бюджетни политики, кои то бързо да доведат до 
финансов крах. Апропо, точно такива политики наблюдаваме 
в момента. Ако въведем еврото, рискът от девалвация спрямо 
еврото изчезва, защото нашата валута ще си е евро.

• Транзакционните разходи ще намалеят с въвеждането на 
еврото. В момента гражданите и фирмите обменят десетки 
милиарди годишно от лева в евро и обратно. Внос, износ, ту-
ризъм, инвестиции – налага се. Да, благодарение на валутния 
борд маржът (спредът) между валутните курсове Купува и 
Продава е малък. Но не е нула. Дори при кредитните карти 
може хич да не е малък – около 1.7% във всяка посока. Когато 
въведем еврото, тези разходи ще изчезнат напълно. По-малко 
печалби за банките и сарафите, по-малко излишни разходи за 
гражданите и бизнеса.

2. 40% тегло: Надзор на банковия и финансовия сектор Банките

Отнасям се с уважение към българските банки. Нашата банкова 
система е стабилна, с висока капиталова адекватност и големи пе-
чалби. Като потребители на банкови услуги може да сте ревниви 
към тази констатация – печалбите на банките идват от тлъстите 
им такси, кои то искаме да се намалят, нали? Но повярвайте, че 
има и нещо по-лошо от това. Ако банките имат загуби, може се 
случат случки, от кои то ще пострадаме ужасно.

Ако сме трайно в Еврозоната, не само Българската народна бан-
ка ще надзирава банките ни, а и Европейската централна банка 
(ЕЦБ) също. Какво мислят 6 ми лио на българи с депозити – че 
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е по-доб ре сами да си замитаме потенциалните проб леми, или е 
по-доб ре и ЕЦБ да наблюдава и да взема мерки? Нямам никакво 
съмнение какво мислят гражданите. Като бяхме много независи-
ми, затворихме към 17 банки преди четвърт век, нали? Ако ЕЦБ 
беше действала, една друга банка нямаше да изгърми през 2014 г. 
Също като Чернобил през 1986 г. Ако и международни организа-
ции бяха наблюдавали, може би нямаше да има катастрофа.

Капиталовият ни пазар не е разбрал, че България е влязла в 
ЕС, защото не сме в Еврозоната

Това ми е най-нелюбимият раздел от книгата, защото от 1996 г. се за-
нимавам с капиталови пазари, а днес нивото ни на развитие е като на 
националния отбор по голф. Сигурно има такъв, но не съм го чувал.

Други отрасли като индустрия, търговия, туризъм, селско стопан-
ство, образование отдавна се възползват от членството ни в ЕС, от 
свободното движение на капитали и хора. Борсата, Централният 
депозитар, брокерите, управляващите дружества (нашето Експат 
Асет Мениджмънт е такова), пенсионните фондове и др. почти не 
са забелязали, че сме в ЕС. Защо?

• Няма добри връзки между Централния депозитар и междуна-
родните депозитари. Нито ние полагаме достатъчно усилия 
да създадем връзки, нито западните финансови институции 
ще ни отговорят положително. Те не искат да правят бизнес с 
нас, защото не знаят, че сме в ЕС (не се шегувам), защото ни 
считат за държава в орбитата на Москва и защото не сме им 
интересни като бизнес дестинация.

• Има много малко чужди играчи (брокери и др.), кои то се ин-
тересуват да правят бизнес с България.

• Има много малко български компании, листвани за търговия 
на чужди борси.

• Има много малко чужди инструменти, листвани на българ-
ската борса.
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Проблемите на българския капиталов пазар няма да се решат ав-
томатично, ако влезем в Еврозоната, но това безспорно ще помог-
не. Ще ни вземат по-насериозно. Ще има по-малко тех нически 
проб леми с различната валута. Членството в Еврозоната е важен 
печат за качество. Това е следващото ниво. Next.

3. 50% тегло: Имидж, престиж, авторитет

Тези фактори не могат да се измерят математически, но имат 
огромно стратегическо значение.

Не ни ли писна да сме вечно сочени за най-корумпираната, най-
бедната, най-провинциалната страна в ЕС? Редовните двойкад-
жии и хулигани във всяко отношение. Малкият Иванчо преди 
18 г. беше в първи клас и не беше нито най-корумпиран, нито 
най-беден (Румъния беше зад нас, но сега ѝ дишаме праха). Днес 
той вече завършва университета, но още носи шапка с надпис 
„двойкаджия и хулиган“. Как да се спаси от този имидж? Ако за-
щити докторат и стане професор, никой вече няма да го смята за 
двойкаджия.

Когато България стане член на Еврозоната преди Румъния, Унга-
рия, Чехия и Полша, вече в някои сфери няма да се отнасят към 
нас пренебрежително. Ние ще сме „напред с материала“ и един 
ден ще приемаме другите в елитния клуб. Не ни ли писна да сме 
вечно далеч от масата, на коя то се вземат големите европейски 
решения? Както знаем, кой то не е около масата на вечерята, ве-
роят но е в менюто.
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XI.1.3. Какви са аргументите на противниците на Еврозоната?
„Все за нещо ще намери да се начумери: 

ту му млякото горещо, ту пък друго нещо.“

Сърдитко Петко

1. Евразийско геополитически

Има хора, кои то са против членството ни в НАТО, против ЕС, про-
тив американските изтребители, против помощта за Украйна, даже 
против помощта ни за украинските бежанци. Интересно, те бяха 
против въвеждането на валутния борд, а сега са против напускането 
на валутния борд в посока Еврозоната. Да не търсим някаква иконо-
мическа или научна логика. Тези хора биха искали ние да живеем 
в азиатските пустини (което не значи автоматично, че тех ните соб-
ствени деца няма да са на запад). Защо, не съм сигурен. Слава Богу, 
те са малцинство в българското общество.

2. Еврото през 2022 г. било слабо. Защо да се присъединяваме 
към еврото тогава?

Гроздето било кисело. „Еврото отслабнало спрямо долара, значи 
е глупаво да се присъединяваме към слаба валута.“ След като на-
скоро чух този аргумент, еврото се покачи с 10 цента спрямо до-
лара за няколко месеца. Значи скептиците вече за Еврозоната ли 
са? Не, не са. Аргументът е измислен.

Дали да влизаме в Еврозоната няма нищо общо с курса на ев-
рото към долара (паднал е през пос лед ната година), към йената 
(спрямо нея пък се е качил) или към бразилския реал. Към 2/3 от 
външната ни търговия е с ЕС.

3. Имало критичен доклад на БНБ, кой то предупреждавал за 
рискове

На мен пореден доклад не ми трябва. Ако през 2004 г. някой беше 
написал доклад, че присъединяването към ЕС криело големи риско-
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ве и никакви ползи, щях да му кажа да си гледа работата. Ако го 
бяхме послушали, или пък ако бяхме проявили капка колебание, 
днес щяхме да сме като БАМ-БУМ държавите (това е израз на ко-
легата Никола Янков: Босна, Албания, Македония на запад; Бела-
рус, Украйна, Молдова на изток). По каквито и да е причини ние ги 
изпреварихме с еврочленството си. Но можеше и да не е така.

Ако се появи суперпозитивен доклад на БНБ, критиците вече ще 
подкрепят ли еврото? Не, няма. Аргументът е измислен. Тогава 
ще им е горещо млякото като на Сърдитко Петко.

Сега минаваме към сериозни конкретни аргументи.

4. Ако влезем в Еврозоната, ще изчезнат стимулите да сме фи-
нансово дисциплинирани
Наричам това „разумна критика отдясно“. Нейни носители са до-
бри икономисти като Спас Панчев, както и някои либертарианци. 
Те справедливо отбелязват, че в момента валутният борд е като 
усмирителна риза за лудостта на политиците. Ако махнем ризата, 
политиците ще се развихрят още повече. Ще предизвикат още по-
големи дефицити, ще вземат още по-големи дългове. Гръцкият 
сценарий е въпрос на време.

Тук няма да споря с тези твърдения. Напротив, има немалка ве-
роят ност те да се окажат прави. Нещата може и да се случат точно 
така. Но и това за мен не е причина да се отказваме от еврото.

Наричам това „комплекс на Питър Пан“ – по-доб ре никога да не 
пораснем. Моите дъщери са на 15 и 10 години. Да, като пораснат 
и отидат в университета, може да им се случат най-разнообразни 
неща. Рисковете се увеличават. Не може да не сте чували израза 
„малки деца – малки проб леми, големи деца – големи проб леми“. 
И какво, да ги държим в детската градина ли? Едва ли. Според 
мен правилните стратегии са други.
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Моят отговор към групата на либертарианците

Уважаеми либертарианци,

Ако имате деца, няма да ги спасите от наркотици и други ри-
скове, ако не им дадете да пораснат до университет. Ако се опа-
сяваме, че с въвеждането да еврото ще се изпари бюджетната 
дисциплина – а аз се опасявам точно колкото вас – то ето един 
коментар и едно предложение:

Коментар. Вие точно като мен сте бюджетни ястреби. Но си 
губите енергията да се занимавате с еврото, а не с популизма. 
В момента държавата се плъзга към ултра-популизъм, а вие не 
помагате да се преборим с това. На антипопулисткия фронт ви 
няма. Стреляте срещу неродения Петко на Еврозоната. Това 
е приятелски огън! А междувременно с дългове и дефицити 
може да ни прецакат целия валутен борд. Вие самите се държи-
те като популисти.

Предложение. Вие сте прави, но в по-широк мащаб, отколкото 
си мислите. Бюджетната дисциплина и сега е в режим на свобо-
ден разпад не заради еврото, а и преди и без него. Днес. Затова 
в тази книга предлагам т.нар. Бюджетна поправка в Конститу-
цията, според коя то бюджет с дефицит да може да се приема 
само с конституционно мнозинство от 2/3 от народните пред-
ставители.

Хайде, чакаме ви на реформаторския фронт!

5. Ако влезем в Еврозоната, валутните резерви на БНБ може 
да бъдат прахосани и изядени
Логиката е абсолютно същата като в горната точка. Сега законът за 
валутния борд повелява БНБ да поддържа високи валутни резерви, 
за да има покритие на цялата левова парична маса. Ако приемем 
еврото, валутният борд приключва и недоб росъвестни управлява-
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щи могат да „изядат“ резервите. Не казвам „откраднат“, а изхарчат 
през бюджетни дефицити. Интуицията ми казва, че ако доскорош-
ните управляващи можеха да опукат и този резерв, щяха.

Моят извод е същият, както за финансовата дисциплина. И аз ис-
кам да имаме високи резерви. Тази група критици е по-доб ре да 
насочи енергията си срещу популизма, а не срещу еврото.

Чувам също, че ЕЦБ щяла да ни вземе резервите. Доколкото знам, 
ще направим вноска в размер на 500 ми лио на евро. Това не е голя-
ма сума. И не е подарък, а е вноска. Тези пари няма да изчезнат, а 
е нещо като наш акционерен капитал. Така че споко.

6. Ако закъса друга държава, трябва да я спасяваме
Да, така е. От една страна нямаме директен ангажимент да плаща-
ме дълговете на другите, нито да им спасяваме банките. От друга 
страна имаме косвени ангажименти. Ако някоя от южните държави 
с красиви плажове тръгне да фалира, всички други ще трябва да 
подадат ръка. Европейската комисия може да отдели бюджет, Евро-
пейският парламент да го гласува, Европейската централна банка 
да даде милиарди на банки. Ако си мислим, че днес, като още не 
сме в Еврозоната, това не ни касае, грешим. ЕС и неговите инсти-
туции, колкото и да са богати, нямат трилиони за раздаване с лека 
ръка. Ако се наложи да се спасява европейска държава със стоти-
ци милиарди, тези пари ще са за сметка на други пера – например 
транспортна инфраструктура в Източна Европа, вкл. България. 
Така че ние и сега не сме на самотен остров.

А лошо ли е да помагаме? Ако има разрушително земетресение в 
Чили или на Индонезийския архипелаг, всички от Канада до Нова 
Зеландия ще изпратят финансова, хуманитарна и всякаква помощ. 
Ние няма ли? Ако сме в приятелска компания и единият се раз-
более, другите ще помагат. Което важи и в обратна посока – ако 
ние се разболеем, другите ще ни спасят. Алтернативата е да няма-
ме приятели и да се оправяме сами. Може да се правим на големи 
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мъжкари и да се надяваме, че не ние ще се разболеем, а някой друг. 
Всеки така си мисли.

Сега внимание. От Втората световна вой на насам в Европа офи-
циално е фалирала само една европейска държава. Не съм горд да 
ви кажа коя е тя. България. На 30 март 1990 г. обявихме морато-
риум върху обслужването на външния си дълг. А по брой срутени 
банки май сме по-добри от отбора ни по вдигане на тежести в 
добрите му години. Така че:

Уважаеми приятели с голямо самочувствие,

Много от вас смятат с известно основание, че има риск други 
европейски държави да закъсат финансово и вие не искате ние 
да ги спасяваме с нашите пари. Други държави пък смятат, че 
издънката в компанията сме ние и хич не ни искат в клуба.

Моля да отбележите, че поколенията икономисти и държавни-
ци, кои то допринесоха най-много за това България да е държа-
ва с много нисък дълг, сега силно подкрепят въвеждането на 
еврото. А хората, кои то винаги са били популисти и бюджетни 
волунтаристи, сега са против еврото. Включително тези, кои то 
причиниха миналите финансови катастрофи у нас. И вие ли сте 
такива?

7. Банките ни щели да печелят повече, а гражданите щели да 
обеднеят

Моят коментар: Това е вуду икономика. Не разбирам защо банки-
те ще печелят автоматично повече, като въведем еврото. От ва-
лутни операции лев-евро например ще печелят по-малко. А съм 
убеден, че гражданите ще забогатеят.
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8. Най-доб ре било да чакаме нашите доходи да станат като 
средноевропейските и чак тогава да въведем еврото

Кой е казал, че ползите от Еврозоната зависят от нивото на до-
ходите? И че обезателно по-богатите в Еврозоната стават още по-
богати, а по-бедните изостават? Не, държавите, кои то се развиват 
доб ре, забогатяват във или извън Еврозоната. И обратно.

Цялата легенда, че ние нямаме средноевропейски доходи, зато-
ва при въвеждането на еврото сме щели да обеднеем, е измиш-
льотина. Вече 26-та година имаме фиксиран курс евро-лев. Като 
платим апартамента или автомобила в лева, евро или долари по 
съответния курс, реалната цена ще бъде различна ли? Ако отче-
тем температурата не по Целзий, а по Фаренхайт, климатът се за-
топлял ли? Ако измерим височината на връх Вихрен във футове и 
ярдове, ще стане по-нисък или по-висок ли?

Правилната логика е обратна. Най-добрият начин да имаме сред-
ноевропейски доходи е да въведем еврото бързо.

9. Банките щели да поемат повече рискове поради по-
ниските резерви

Моят коментар: българските банки са доб ре капитализирани и 
имат доб ро управление на риска. Преди 25 г., когато нямаше ЕС 
и ЕЦБ и банковата ни система беше много независима от Запада 
(нали това искат критиците на Еврозоната?), 17 от тях фалираха.

10. Други явления, кои то се приписват на Еврозоната, а там 
няма причинно-следствена връзка

Чувал съм следните примери:
• Гърция задлъжня и на практика фалира. Моят коментар: това 

се случи поради популизма на политиците, поради огромните 
бюджетни дефицити и дългове. А понеже е член на Еврозона-
та, Гърция беше подпомогната и спасена от Западна Европа с 



254 NEXT.BG Книга за реформатори, ястреби и щъркели

много стотици милиарди евро. Ако беше африканска държа-
ва, щяха да я оставят да се сгромоляса.

• В Прибалтика има голяма емиграция към Западна Европа. 
Моят коментар: щеше да има такава и без Еврозоната. В Бъл-
гария също има емиграция и без Еврозона. Най-добрият на-
чин тази тенденция да се обърне е да влезем в Еврозоната и 
да забогатеем.

XI.1.4. Еврозоната и митичното чудовище на инфлацията

Има още няколко параграфа по темата в главата за инфлацията 
по-горе.

Сериозно твърдя следното:

Не е вярно, че някои хора са против еврото, защото щяла да се 
вдигне инфлацията. Тези хора по принцип са против еврото. И 
като нямат какъв друг аргумент да дадат, си измислят някаква ин-
флация и плашат хората.
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Графики 14 – 32. Инфлация в страните в Еврозоната преди  
и след въвеждането на еврото
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Източник: Eurostat

Тези 19 графики показват инфлацията в 19-те държави от Евро-
зоната до 2021 г. Хърватия влезе на 1 януари 2023 г. и за нея още 
няма релевантни данни, затова не е включена. Стрелките показ-
ват годината преди влизането на съответната страна в Еврозона-
та, т.е. базовата година, спрямо коя то трябва да се види дали има 
увеличение или намаление на инфлацията. Тук всеки лекар или 
знахар може да вземе рентгеновата снимка и да даде различна 
диагноза за наличието или липсата на здравословен проб лем. Ето 
мои те наблюдения. Ако не приемате диагноза „напълно клинично 
здрав“, моля да потърсите второ лекарско мнение. 😊

• С невъоръжено око се вижда, че в нито една от 19-те страни 
няма повишаване на инфлацията след въвеждането на един-
ната валута. Инфлацията остава на ниски едноцифрени нива 
чак до края на 2021 г.

• За някакво „удвояване“ на цените изобщо не може да става 
дума. Ако такива градски легенди бяха верни, тогава инфла-
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цията трябваше да експлодира от 2% на 102% и всички гра-
фики щяха да „пробият тавана“.

• Със или без Еврозоната, инфлацията в Европа или по света 
се променя всяка година вследствие на други фактори – цени 
на суровини, валутни курсове, икономически растеж. Окон-
чателните данни за 2022 г. ще покажат рекордно увеличение 
на инфлацията във всички страни, което очевидно няма нищо 
общо с това кой кога е въвел еврото.

Няма нито една държава в ЕС, където инфлацията да се е вдиг-
нала след влизане в Еврозоната. Нека повторя: нито една. Да се 
твърди, че цените се били удвоили, е шарлатанство. Цялата ев-
ропейска статистика не е отбелязала нищо подобно. Все едно да 
кажа на лекар, че „усещането ми“ е, че температурата ми се е 
удвоила и от 37°С е станала 74°С. Лекарят ще ме погледне сниз-
ходително. Термометърът му, а и 30-годишният му опит, показват 
37°С. Дали е имало земетресение или не зависи не от мои те „усе-
щания“, а от това какво казва институтът по сеизмология. Оттам 
казват, че няма. А иначе в главата ми може да има какви ли не 
усещания. Аз да не съм земетръсометър, или както там се нари-
ча? Мога да кажа на пилота, че „усещането“ ми е, че височината 
на полета се е удвоила от 10 хиляди на 20 хиляди метра. Той също 
ще ме опровергае. Нито гражданските самолети могат да летят на 
20 хиляди метра, нито уредите му показват това. Средносрочната 
инфлация в държавите, където преди това е била над средната 
(Гърция, Италия), е спаднала след въвеждането на еврото.

Ехоо, Хърватия!

През целия януари българските медии бълваха шарлатании как 
цените в най-новия член на Еврозоната (Хърватия се присъедини 
на 1 януари 2023 г.) били полудели. Не бяха интервюта с обеднели 
граждани, ядосани купувачи на кафе и какви ли още не. Човек 
ще си помисли, че януарската месечна инфлация е била над 10%. 
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А бе направо 20-30%. Данните излязоха и бяха унищожителни: 
само +0.2% за януари. По-ниска от миналата година и по-ниска 
от останалите части на Европа. Унищожителни за всички кри-
тици, на кои то все таласъми им се привиждат. От 20 години все 
това обяснявам, че инфлацията заради еврото е измишльотина. 
Сега какво ще кажат, че Евростат лъже? Че и европейските учени 
и статистици са в някаква завера и се чудят как да ни измамят? 
Оставям на читателите сами да решат на кого да вярват. За мен 
истината е успокояваща.

Защо толкова сериозни хора вярват, че цените ще се удвоят?

Те казват, че във всички държави цените се удвоили след влиза-
нето в Еврозоната. Например чувал съм за Германия (най-важната 
в ЕС) и Гърция (най-познатата и близка до България), но и en gros 
за останалите. Защо? Имам следните обяснения.

• Хората не са спе циа лис ти и не са изчислителни машини. Те 
не могат наум да изчислят инфлацията.

• Хората са предубедени. Ако чуят, че имало 100% инфлация, 
веднага вярват. Ако най-именитият икономист и най-честни-
ят политик им кажат, че има 0% инфлация, казват: Да бе, да.

• Хората забелязват само тези стоки, чиито цени се покачват. 
Вниманието им пропуска онези, кои то са поевтинели. Те не 
се броят.

• Също така забелязваме най-вече цените на хранителните 
стоки, защото тях купуваме най-често. И пропускаме други 
по-големи покупки, кои то се правят по-рядко, но са със зна-
чително по-висока стойност и % от разходите ни. Там цените 
може да са намалели или да не са се променили. Автомобили, 
компютри, всякаква тех ника.
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А ето какво ще стане според мен в действителност
• Като въведем еврото, кредитният рейтинг на България ще се 

повиши. Точно това се случи в Хърватия.
• Инвестициите ще се увеличат, бизнесът ще се ускори. Точно 

това се случи в Словакия.
• Цените на имотите може да се вдигнат поради членството в 

Еврозоната. Нали вече ставаме престижна дестинация?
• Заплатите ще продължат да нарастват, дори по-бързо от пре-

ди. Случи се навсякъде, включително в Гърция.
• По-високите заплати ще вдигнат разходите и съответно цени-

те на услугите. В Гърция имаше поскъпване на услугите, но 
заради по-високите заплати, а не заради валутата.

• Държавата ще се модернизира по-бързо. Таксиметровите шо-
фьори ще купуват по-добри коли, ще се обличат по-офици-
ално и ще вдигнат цените. Фризьорките – също. В България 
таксиметровият парк все още е най-лошият в Европа.

• Капучиното на булевард „Витоша“ ще поскъпне. Ами да, 
нали вече сме богата и развита държава. Нали има повече ту-
ристи. С тези високи наеми кафенетата да не би да са благот-
ворителни организации?

Имам мечта: французите да пият скъпа българска бира на Витош-
ка. С 200%-ва инфлация. Да живее Еврозоната!

• Някои ресторанти ще използват мътната вода да „закръглят“ 
цените нагоре. Ястие от 28 лв. няма да струва 14.32 евро, кол-
кото е равностойността, а 15 евро или колкото ресторантът си 
поиска. Ако иска, може да свали цените на 12 евро, за да при-
влече клиен ти с кампания „При нас цените паднаха!“. Това 
е пазарна икономика. За сведение: през 2022 г. при високата 
инфлация и без Еврозона много цени скочиха, вкл. в ресто-
рантите. Е, и?
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Моят извод

Уважаеми читатели,

Не се връзвайте на глупостите за удвояването на цените след 
въвеждането на еврото. Живейте си все по-богато и се гордей-
те, че преходът в България е успешен. Вашите деца ще живеят 
във все по-модерна и по-западна държава. С евро, в Шенген и 
с високи доходи. Няколко години по-късно никой няма да си 
спомня темата на този раздел.

Също така, името на валутата не е единственият важен въпрос 
за нашето благополучие. За да сме успешни, богати и щастли-
ви, трябва да сме здрави, образовани, предприемчиви, активни, 
разумни. Със или без евро. И с кредитни карти в долари или 
паунди животът може да бъде прекрасен.
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XI.1.5. Ще доживеем ли „А“ група в кредитния рейтинг?
Измислен от мен виц след 2009 г.:  

„– Защо България няма кредитен рейтинг ААА?

– Защото премиерът ни е ВВВ (БББ).“

Кредитният рейтинг е комплексна оценка на кредитните рейтин-
гови агенции за стабилността и кредитоспособността на съответ-
ната държава. Фактори, кои то повишават рейтинга:

• Ниво на богатство или доходи. Например БВП на глава от 
населението – номинално в долари или чрез паритета на по-
купателната способност (при съпоставими цени). България 
беше много бедна през 90-те и вече е средно богата.

• Ръст на БПВ. Т.е. икономически растеж. При нас е среден, 
за съжаление. А трябва да се цéлим по-високо. Румъния 
след 2006 г. ни бие по напредък, изпревари ни и се отдале-
чи напред. При паритет на покупателната способност даже 
е настигнала Унгария! А помня каква епохална разлика има-
ше след 1990 г. между Румъния и България от една страна, и 
Централна Европа от друга.

• Дълг/БВП. Тук България стои отлично с около 23%. Но не 
благодарение на сегашните безобразия, а благодарение на ге-
ройството между 1997 и 2008 г. Според този показател отдав-
на трябваше да сме с кредитен рейтинг А или АА. Но други 
фактори, както и нашата традиционна мърлящина, ни пречат.

• Членство в Еврозоната. Изостанали сме. Като влезем, бързо 
рейтингът ни ще запълзи нагоре. Ако не оплескаме бюджета, 
разбира се.

• Същото важи за ОИСР.
• Членството в Шенген не е пряко свързано с кредитния рейтинг, 

но не пречи да сме по-първокласна европейска държава, нали?
• Общо ниво на реформи. Водеща роля на частния сектор. 

Приватизация, концесии. При нас реформите са замрели след 
2007 г.



NEXT.BG Книга за реформатори, ястреби и щъркели 263

• Ниво на преки чуждестранни инвестиции. Бяхме големи 
шампиони до 2008 г. През 2007 г. имахме ПЧИ (FDI) от над 
9 милиарда евро, или 30% от БВП! Все едно бронзов медал 
в света по баскетбол, като преди нас бяха две малки далеч-
ни държави, не толкова важни за нас. Оттогава сме слаби. 
Ако имаме повече ПЧИ, това ще доведе до по-висок кредитен 
рейтинг.

• Развитие на капиталовите пазари. През 2001 – 2007 г. имахме 
златен период. Оттогава сме в петнадесетгодишен зимен сън. 
Румъния беше с 10 години зад нас, а сега пазарът им е 10-20 
пъти по-голям. Оплескахме се и тук.

• Стабилност на банковата система. Тук сме доб ре.
• Има и други писани и неписани фактори. Имидж, авторитет, 

престиж, международен пиар. Според мен тук традиционно 
сме слаби.

Като резултат с толкова нисък дълг в сравнение с другите евро-
пейски държави не можем да отлепим от дъното на т.нар. инве-
стиционен кредитен рейтинг (Investment Grade). Той е от ВВВ- 
нагоре, а ние сме едва на ниво ВВВ.

На какво можем да се надяваме за няколко години?

Ако ни приемат по план в Еврозоната, ако имаме балансирани 
бюджети, подоб рен международен имидж, според мен можем 
да достигнем ниво А-, а после А и А+ за един реформаторски 
мандат.

Да си вземем за премиер някой ААА като Ангел Александров Ан-
тонов, че да получим най-после признание. 😊

Какво предлагам по отношение на валутния борд?
129. Да се запази действието на валутния борд до влизането ни в 

Еврозоната. Валутният курс остава същият и изобщо не се 
дискутира.
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Какво предлагам по отношение на присъединяването на 
България към Еврозоната?
130. Въвеждането на еврото, по възможност от 1 януари 2024 г., 

да бъде най-големият външнополитически, както и иконо-
мически приоритет на България.

131. На този приоритет трябва да бъдат подчинени бюджетната 
политика, политиката по доходите, борбата с инфлацията и 
всички други политики. В противен случай ще се изпусне 
историческият прозорец за присъединяване към Еврозона-
та.

132. Да се задълбочи сътрудничеството с Европейската цен-
трална банка по надзора на българските банки, независимо 
от датата на въвеждане на еврото.

133. Правителствата, служебни или редовни, да проведат ма-
щабна комуникационна кампания за ползите (и рискове-
те) от влизането ни в Еврозоната. За целта вече са отделени 
10  млн. лв. – колосална сума, ако изобщо някой има наме-
рение да я ползва.

Какво предлагам по отношение на кредитния рейтинг?
134. Да се постигат бюджетни излишъци, да се провеждат ре-

форми, да влезем в Еврозоната, за да може кредитният рей-
тинг на България да започва с буквата А след 4 години.

Какво предлагам по отношение на фискалния резерв?
135. Да се стремим към фискален резерв от 15-20 милиарда 

лева за 4 години. Това би осигурило свободни средства за 
покриване на бюджетните разходи за 2-3 месеца напред, 
както и за спокойно изплащане на падежиращите емисии 
публичен дълг.

136. Да не се допуска опасно намаляване на фискалния резерв до 
нивото на неприкосновената му част – в момента тя е около 
4.5 милиарда лева.
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Какво предлагам по отношение на Сребърния фонд?
137. Да се управлява по-активно Сребърният фонд, но да не се 

инвес ти ра в български ДЦК.
138. Да се обяви международен конкурс за професионално 

управление на част от Сребърния фонд.
139. Да се увеличи Сребърният фонд до над 5 милиарда лева за 4 

години – с приходи от приватизации, концесии и евентуално 
бюджетни излишъци.
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XI.2. Четири бюджетни приоритета: демографска 
политика, образование, инфраструктура, 
модернизация на армията

Четири дългосрочни приоритета…
По-рано в книгата представих кои според мен трябва да бъдат 
4-те дългосрочни приоритета пред нацията. Те се отнасят за це-
лия 21 век и не са непременно свързани с това за какво трябва да 
харчи държавният бюджет:

• демографската политика
• финансовата стабилност – става дума бюджетните разходи да 

са ниски
• цивилизационният избор – тук не става дума за бюджетни 

разходи
• опазването на границите от мигрантско нашествие  – това 

също не са предимно разходи

… и четири бюджетни приоритета
В тази глава предлагам да има 4 бюджетни приоритета, което е 
различно. Това са сферите, за кои то трябва да сериозно да увели-
чим бюджетните разходи за сметка на останалите пера:

1. Демографската политика (само този съвпада) – глава VIII.1.
2. Образованието – глава Х.4.
3. Инфраструктурата – глава ХI.7.
4. Модернизацията на армията – глава Х.5.

Да, демографската политика фигурира и в двата списъка. За мен 
тя е и дългосрочна цел, и първа идея за незабавни милиардни раз-
ходи днес.

Защо 4?

Не е някакво магическо число. Случайно съвпада броят в двата 
списъка. Всъщност признавам, че бюджетните приоритети щяха 
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да бъдат 3. Но вой ната в Украйна ме предизвика да добавя и пре-
въоръжаването като четвърти.

И по-рано в книгата казах, че броят на приоритетите трябва да е 
малък. Ако са 100, значи няма приоритети. Според мен трябва да 
са 3 или 4.

Значи ли това, че тези приоритети са за сметка на останали-
те пера?

Няма да шикалкавя, точно това означава. Ето примери къде могат 
да се намалят разходите като % от БВП:

• космическите субсидии в енергетиката, както и в други сфери
• раздутата държавна администрация
• пенсионните разходи – те вече се вдигнаха ударно през по-

следните 1 – 2 години
• бюджетните разходи за магистрали – предлагам те да се из-

градят чрез концесии
Достатъчни ли ще са спестяванията от тези сектори, за да се фи-
нансират 4-те бюджетни приоритета? Да, мисля, че са дос та тъч ни.

В тази глава няма да обсъждам в детайли тези 4 сектора. За тях 
има големи глави в тази книга.

Какво предлагам по отношение на бюджетните приоритети?
140. Да се определят следните 4 бюджетни приоритета: демо-

графска политика, образование, инфраструктура, мо-
дернизация на армията.
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XI.3. Вълшебството на ниските преки данъци

Предлагам намаление на ставките на преките данъци

Данък печалба за фирмите и данъкът върху доходите на физиче-
ските лица, вкл. едноличните търговци (кои то сега плащат 15%), 
да се намалят до 9%.

Преките данъци са данъците върху доходите и печалбите – на 
физически или юридически лица. Косвените са върху оборота – 
данък върху добавената стойност (ДДС), акцизи.

По света има различни данъчни модели. В повечето от развитите 
държави преките данъци са по-високи или много по-високи от 
нашите, затова чрез тях там се събират повече приходи като % от 
БВП – обаче ако има доб ра данъчна събираемост.

България рязко намали преките данъци до (почти) най-
ниските нива сред развитите страни

България последователно намали преките данъци между 1997 и 
2008 г. През този период данък печалба за фирмите падна от около 
40% до 10%, данъкът върху доходите на физическите лица – от над 
40% до 10%, а данъкът върху капиталовите печалби при търговия-
та с повечето ценни книжа и финансови инструменти – до 0%.

Защо казвам „почти най-ниските“? У нас данъкът за физическите 
лица е най-ниският в Европа и развитите страни, без офшорните 
зони. В Унгария данък печалба беше свален до 9%, с един пункт 
по-ниско от нашия. Нулата на данъка върху капиталовите печал-
би си е нула.

За мен данъчната революция след 2001 г. е едно от най-големите 
икономически постижения на прехода.



NEXT.BG Книга за реформатори, ястреби и щъркели 269

България въведе плосък данък върху доходите вместо про-
гресивен

Докато в предходния параграф ставаше дума за нивото на преките 
данъци, то сега нека обсъдим тяхната „плоскост“. В повечето държа-
ви по света има прогресивно подоходно облагане с няколко ставки. 
При най-ниските доходи често има необлагаем минимум, при сред-
ните доходи ставките са средно високи – но доста по-високи от на-
шите 10%, а при високите доходи ставките са много високи. 

Тези най-високи ставки се променят през годините. В Обедине-
ното кралство ту 40%, ту 45%, ту 50%, в Скандинавия са още по-
високи. Бившият френски соц президент Франсоа Оланд опита 
да увеличи данъка за най-богатите до 75%. Това предизвика недо-
волство и емиграция сред хората с високи доходи.

Няколко политически и обществени дилеми при преките 
данъци

От детството си спомням някаква реклама за паста за зъби: „Су-
трин за красота, вечер за здраве“. Смятам, че ниското ниво на 
данъците е здраве, а плоскостта е красота. Наскоро един журна-
лист ми каза след мое интервю: „Не съм знаел, че данъчната си-
стема трябва да бъде красива!“

1) Високо или ниско ниво на данъка върху доходите?

Тук в най-пълна степен важи принципът „Не гледам аз да съм доб ре, 
а гледам Вуте да е зле“. Левичарите искрено желаят да накажат бога-
тите и успелите. Да ги анатемосат, че получават прекалено много и 
да им вземат колкото се може повече от този „лукс“, за да раздават на 
бедните. За популистите Робин Худ и Андрешко са герои.

Напредъкът на обществото обаче в по-голяма степен се дължи не 
на комфорта на получаващите, а на труда, образованието и пред-
приемчивостта на бизнесмените, инвеститорите и работещите. За 
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българското общество е по-важно най-успелите и талантливите 
да останат да работят в България, да плащат данъци и осигуровки 
тук – иначе кой ще плаща за разходите на получаващите? И да 
раждат деца тук – иначе нацията ще изчезне.

Левите се занимават с проб лемите на неравенството. Те цитират 
Джини коефициента (статистическа величина за измерване на не-
равенството) и показват, че неравенството в България е неприем-
ливо високо. Съгласен съм. Важният въпрос обаче не е само да се 
констатира, а какво да правим.

Левичарите предлагат да вдигнем данъците на богатите, за да ги 
накажем, да ги направим по-бедни и така да намалим неравен-
ството. Либералните икономисти като мен биха искали да има 
икономическа свобода и равен шанс за всички, а на по-бедните 
да се помогне с по-доб ро образование, с работа и с по-висок ико-
номически растеж. Точно това се случва в България вече 25 г. От 
2000 г. до 2022 г. минималните и средните заплати и пенсии са 
се вдигнали около 10 пъти! Какво пречи на някого плоският и 
ниският данък?

Нямам никакво съмнение, че ниските данъци водят до по-голяма 
икономическа активност и забогатяване на нацията. В Куба не-
равенството уж е малко, но всички са много бедни. Не, благодаря!

По-ниските ставки намаляват стимулите за укриване на данъци. 
Т.е. водят до по-висока събираемост.

Опитът на България за последните 20 години показва нещо стра-
хотно:

• Постоянното намаляване на ставките на подоходния данък 
след 2001 г. (а и малко преди това) доведе до пос тоян но уве-
личение на данъчните приходи в номинална стойност.

• Нещо повече – не доведе и до видимо намаляване на данъч-
ните приходи като процент от БВП. Дори в някои години ги 
увеличава. Това безспорно показва, че хората укриват данъ-
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ци, когато ставките са високи, а ги плащат, когато ставките са 
ниски. Ехо, левичарите?

2) Прогресивен или плосък данък?
Когато данъкът е прогресивен, най-бедните плащат малко или 
съвсем нищо. Най-богатите не само плащат по-висок процент, а и 
базата (т.е. облагаемият им доход) е много по-висока. Затова те пла-
щат несравнимо повече данъци спрямо останалите. Добре ли е това?

Тук няма черно-бял отговор, а червено-син. Дебатът за данъци-
те е един от класическите в политиката. Популистите и леви-
чарите искат силно прогресивни данъци, уж защото ги е грижа 
за бедните, а всъщност искат да накажат богатите. При десните 
е обратното – грижа ги е за бизнеса, за да има пари в бюджета 
за бедните. За инвеститорите, бизнесмените, предприемачите и 
скъпо платените професионалисти ниският данък е силен магнит 
и основен аргумент защо да работят в България, а не в зони с по-
благоприятни данъци като Дубай и др. Или пък в държави, където 
данъците може да са високи, но пък другите неща са по-уредени. 
Именно „уредени“ е най-често цитираната дума.

Аз съм за плосък данък. При него нещата са прости и ясни. Кол-
кото повече работиш, толкова повече доходи получаваш, толкова 
повече данък плащаш, но и толкова повече нетен доход ти остава 
след данъци.

При прогресивния данък е по-неблагоприятно. Работиш повече, 
получаваш повече, но влизаш в по-горно стъпало на скáлата и 
започват да ти отнемат по-голям процент от дохода. В Западна 
Европа накрая може да ти вземат над половината или доста над 
половината. Тогава стимулът човек изобщо да се трепе да прави 
бизнес или да работи започва да се изпарява. „Мога да копам, а 
мога и да не копам.“ Освен това с увеличаването на ставката на-
растват и стимулите за укриване на данъци. Ефектът е и психоло-
гически, а това е важно за събираемостта.
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3) Кое от двете е по-важно?
Може да ви изненадам, но за мен ниските данъци са идеалът и 
по-важната цел, а плоският данък е допълнителен бонус. Както 
казвам по-горе, ниското ниво на максималната ставка е това, кое-
то гледат инвеститорите, бизнесмените, предприемачите.

В този смисъл – какво му е хубавото на плоския данък, ако ще 
е висок? Между следните два варианта:

а) плосък данък от 26%, какъвто първа Естония въведе пре-
ди повече от две десетилетия

б) не плосък, а прогресивен данък със ставки 4%, 6%, 8% и 
10%

… предпочитам втория, защото максималната ставка е много по-
ниска.

4) Става ли данъкът регресивен заради максималния осигу-
рителен доход?
Критиците на плоския данък дават следния аргумент. В България 
има максимален осигурителен доход, кой то обикновено е няколко 
пъти по-висок от средната заплата. До тази сума се плащат со-
циални осигуровки, а над нея – не. И се получава така, че хората 
с най-високи доходи плащат по-нисък процент от дохода си като 
данък плюс осигуровки. Значи плоският данък е регресивен – об-
ратното на прогресивен. А те искат прогресивен.

Не съм съгласен. Не трябва да се смесват данъци с осигуровки. 
Данъкът се дължи, но срещу него не се получава нищо. Той про-
сто финансира държавния бюджет. Осигуровките дават права – за 
здравно обслужване, за пенсионно осигуряване. Колкото повече 
осигуровки внасяме, толкова по-висока пенсия ще получаваме 
след пенсиониране. Така че плоският данък си е плосък. Всички 
плащат еднакъв процент от дохода си. А осигуровките са нещо 
съвсем друго.
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5) Да има ли необлагаем минимум?

Да припомня – левичарите се грижат за бедните. Нека те не пла-
щат нищо, ще дерем повече кожи от богатите. По този въпрос 
нямам силно мнение. Преди няколко параграфа казах, че за мен 
по-важната цел е данъците да са ниски, а след това е доб ре също 
да са плоски. В този смисъл необлагаемият минимум спомага ус-
реднено данъкът за всички да е още по-нисък. Така че това не е 
толкова фатално. Обаче имам 4 аргумента в обратна посока:

А) Психологически, ако има необлагаем минимум, много хора ще 
искат да не плащат данък и ще излъжат системата. Ще декларират 
доход, равен на необлагаемия минимум. Останалата заплата ще 
получават под масата. Чувал съм от синдикатите аргумента, че 
това не било така, защото ако се декларира малко по-висок до-
ход, данък ще се плаща само върху горницата над необлагаемия 
минимум.

Математически са прави, но практически – не. Държа си на мне-
нието, че наличието на необлагаем минимум ще стимулира стоти-
ци хиляди хора да излъжат и да не плащат данък.

Б) Вторият ми аргумент е по-нестандартен и не е математически. 
Една от дефинициите на средната класа е „граждани, кои то си 
плащат данъците и спазват законите“ (tax-paying and law-abiding 
citizens). В този смисъл е доб ре над 1 милион граждани, кои то 
биха се скрили зад необлагаемия минимум с нулеви данъци, да 
плащат все пак някакъв данък. Така ще се чувстват част от систе-
мата и обществото. Ще могат с гордост да кажат, че си плащат 
данъците. Достойно е, нали?

В) Третият ми аргумент е чисто фискален. Необлагаемият мини-
мум засяга всички данъкоплатци. Ако минималната работна за-
плата се освободи от данък, годишно това е около 1000 лв. данък 
на всеки работещ. По 3 ми лио на работещи = 3 милиарда лева. 
По една голяма магистрала по-малко всяка година. Хората, кои-
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то предлагат това, изобщо не са мислили в цифри, а са написали 
преразказ по картинки.

Г) Четвъртият ми аргумент е динамичен. Ако пуснеш котката под 
леглото, тя се качва на леглото. Тази година полупроводници, а 
догодина – цели проводници. Като пробие идеята за определен 
необлагаем минимум, всяка година ще има безброй предложения 
и политическо наддаване за увеличение на този минимум. С по 
няколко актуализации на година. Катастрофа.

6) Още един аргумент против по-високите и прогресивни 
данъци

И на други места в книгата – в главите за образование и здравео-
пазване – казвам, че хората с по-високи доходи носят по-голяма 
тежест, отколкото изглежда. Те най-често плащат за частни детски 
градини и училища, а с високите си данъци всъщност финансират 
и безплатните детски градини и училища на останалите. Те също 
така най-често се лекуват в частни болници и изобщо не ползват 
НЗОК, макар че се осигуряват на максимален осигурителен до-
ход. И финансират евтиното здравно обслужване на останалите.

Всъщност подоходен данък плаща неголяма част от населението. 
Не плащат деца, ученици и студенти. Пенсионери, безработни и 
други неработещи. Измежду работещите неголяма група плаща 
мнооого повече от останалите.

Така че, Робин-Худовци, по-кротко. Не гонете по-успешните ни 
съграждани, защото в обществото ще останат само получаващите 
и тогава ще получават по-малко.

Какво стимулират ниските преки данъци?

Хората да работят повече. Бизнесът да инвес ти ра повече. Чужди 
физически и юридически лица да се регистрират в България, за 
да плащат ниските ставки тук, вместо в други държави с високи 
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ставки. Точно това се случва в България през последните 15 – 20 
години.

Предлагам авангардна идея – да не се извършват данъчни 
проверки на граждани и фирми за предходни периоди, ако 
са били изрядни платци за пос лед ната година

Предложението важи и за преките, и за косвените данъци. Идеята 
сигурно звучи странно и противоречиво и затова първо е необхо-
димо обществено обсъждане. Ако идеята получи подкрепа, може 
да се приложи. В миналото ве роят но е имало немалко граждани 
и фирми, кои то не са били изрядни данъкоплатци. Но колкото по-
вече време минава, толкова по-трудно става откриването на няко-
гашните нарушения и събирането на държавните вземания.

Според моето предложение трябва повече да гледаме напред. Не-
изрядните фирми и граждани ще имат силен стимул да са пример-
ни отсега нататък, за да не ги питат нищо за миналото. Значи ще 
увеличим данъчната събираемост – не е ли страхотно?

Аргументът против е, че това не е справедливо спрямо останали-
те доб росъвестни данъкоплатци. Съгласен съм с този аргумент. 
Но все пак очаквам ползите от такава политика да надхвърлят 
вредите.

Какво предлагам по отношение на преките данъци?
141. Да се намали корпоративният данък печалба от 10% на 

9% с възможност за 0% – при: реинвес ти рана печалба; голе-
ми инвестиции; в райони с висока безработица.

142. Да се намали плоският данък за физически лица от 10% 
на 9%, вкл. за ЕТ (едноличните търговци).

143. Да се запази 0% данък върху доходите от лихви.
144. Да се запази 0% данък върху капиталовите печалби и пе-

чалбите на АДСИЦ.
145. Да се запази 0% данък върху наследството.
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146. Да се стремим към повишение на вноската към частните 
пенсионни фондове от 5% на 10% в контекста на по-смела 
пенсионна реформа.

147. Да се предприемат всякакви мерки за повишаване на данъ-
чната събираемост.

148. Например: да се предложи за дискусия принципът, че не се 
извършват данъчни проверки на граждани и фирми за 
предходни периоди, ако са били изрядни платци за пос-
лед ната година.
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XI.4. Защо е по-доб ре да няма диференцирани ставки 
по ДДС? Освен за туризма

Тази тема е малка „червеноперка“. Доскоро България беше една 
от държавите в ЕС с най-красива данъчна система. 20% ставка по 
ДДС за всичко. С едно изключение: намалена ставка за туризма 
от 9%. По-долу ще обясня защо. Тогава защо изобщо има хора, на 
кои то им е дошло на ум да предлагат диференцирани ставки по 
ДДС. Ето няколко групи причини:

1. Откровени лобисти за съответния сектор. Шефът на еди-
кой си съюз на ресторантьорите предлага намалена ставка 
от 9% за ресторантите. Аргументи:
a. „Браншът пострада от пандемията.“ Моят отговор: „Това 

беше отдавна. Вече няма пандемия и ограничения. Време 
е за обратното движение към 20%.“ Поука: веднъж като 
дадеш някаква привилегия, е много трудно да я вземеш 
обратно.

b. „Така ще преборим сивия сектор. Обещаваме тържестве-
но да си плащаме данъците!“ Моят отговор: „Вие значи 
признавате, че не си плащате данъците, ама хич. С това 
нарушавате закона. А другите сектори, като са глупаци, 
да плащат 20% ли? Не съм съгласен.“

2. Зле информирани идеалисти. Някои икономисти са реши-
ли, че силният икономически растеж на Румъния се дължал 
на диференцираните ставки по ДДС. Не разбирам такъв ар-
гумент. Ако има 20 фактора за успеха на Румъния, то този не 
е сред тях. Това според мен изобщо не е фактор за растеж. 
Не съм забелязал тази група хора да лобират за конкретен 
сектор.

3. Нихилисти и някои синдикалисти. Тяхната логика е си-
стематична. Ако могат да договорят по-високи заплати, по-
ниски данъци, по-ниски цени на нещо, те винаги са „за“. 
Там стройна логика не търсете. Т.е. ако ги питате дали са 



278 NEXT.BG Книга за реформатори, ястреби и щъркели

съгласни на произволни продукти да е все по-ниска ДДС 
ставката, те винаги са „за“. Но все пак биха предпочели те 
да казват кои да бъдат богопомазаните (или синдикатопома-
заните) сектори, за да зависи нещо от тях.

4. Левичари и популисти. Те обикновено уж защитават по-
бедните слоеве. Затова смятат, че стоки от първа необходи-
мост трябва да са по-евтини. Тук обаче списъкът е безкраен. 
Хляб, лекарства, всички други храни, ток, парно, газ, детски 
храни, детски дрехи, книги, фитнеси (за тях пък защо на-
малихме ставката?)… Мога да запълня цялата страница с 
предложения, кои то съм чувал през годините.

5. Преписвачи. 😊 „Така било в повечето европейски държа-
ви.“ Моят отговор: „Има три неща, в кои то България е по-
доб ра от другите европейски страни – красивата данъчна 
система, доб рата бюджетна политика до септември 2020 г. и 
художествената гимнастика. В тези три сфери не ние трябва 
да копираме от другите, а те да се учат от нас. Да, Нешка 
Робева беше треньор на германския национален отбор.“

Моите тези са обратни
• Данъчната система трябва да бъде елегантна и красива като 

отбора по художествена гимнастика. Ниски данъци и една 
ставка по ДДС.

• Ако бедните нямат пари за потребление на еди-кои си стоки, 
дайте им социални помощи. Ролята на данъчната система не 
е такава.

• Простата данъчна система води до по-малко злоупотреби и 
до по-доб ра събираемост. Сложната създава условия за шме-
керии, кои то със сигурност ще се случат. Ако половината от 
стоките в един магазин са с по-ниска ставка, той ще опита да 
отчете, че 90% от оборота е там. Данъчните да гонят Миха-
ля… Такъв беше опитът ми в Министерството на икономика-
та с вноса на пилешки продукти от западни държави. Бутчетата 
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имаха по-високо мито. Хората консумират предимно бутчета, а 
фирмите отчитат почти само кожички и субпродукти.

• Ако сте счетоводител, одитор или данъчен инспектор, само 
тогава можете да си представите каква каша ще се получи, 
ако всяка стока има отделна ставка. Работата ще нарасне екс-
поненциално, а проверките ще станат невъзможни. Защо ни е 
нужно това?

• Много важно! Всяка година, че и по няколко пъти в годината 
с хроничните актуализации, ще протича няколкомесечна ло-
бистка и предизборна дискусия за това кои стоки, услуги и 
сектори са приоритетни, по-приоритетни и най-приоритетни. 
Броят на ставките и на „специалните“ отрасли няма да спре 
да се увеличава.

• Намалените ставки за определени стоки означават по-ниски 
бюджетни приходи. Това означава, че за останалите скуч-
ни и „неприоритетни“ отрасли с по-слаби лобисти ставката 
трябва да се вдигне, за да компенсира приходите. Ето така 
„нормалната“ ДДС ставка в Унгария стана… 27%! Това ли 
искаме? Едва ли. Унгарците са по-добри в много неща, но не 
и в художествената гимнастика. 😊

• Важно! Ако веднъж някой сектор получи привилегирован 
статут, е много трудно той да бъде отнет.

Ако теглим чертата, за мен изводите са категорични:
• Няма никаква нужда от диференцирани ставки по ДДС
• По-доб ра политика е да се търсят възможности да се намали 

единната ставка от 20% на 19% и после на 18%
• Но:

С едно специално изключение – туризмът, конкретно меж-
дународният – предлагам 5% вместо досегашните 9%
Не защото давал голям процент от БВП. Колко % от БВП е някой 
отрасъл не е аргумент да има друга ставка по ДДС. Апропо, ту-
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ризмът не допринася много за БВП, противно на легендите. Делът 
му е само 3-4%, а не 12, 16 или 18%, както мислят много хора.

Не защото секторът е красив, приоритетен – това е вярно. А защо-
то по същество е „износ на място“. Полякът идва в Бургас, плаща 
за самолет, хотел, храна, трансфери и много други услуги. Или 
всичко това в един туристически пакет. Да, това се случва на мя-
сто и затова в ЕС има ДДС. Но в икономически смисъл е същото 
като полякът да изконсумира български продукти във Вроцлав, за 
кои то има нулево българско ДДС.

Освен това международният ни туризъм се конкурира ди рект но 
с продукта в Гърция, Турция, Кипър и т.н. Там обикновено има 
ниски ставки. За да сме конкурентни, и нашата ставка трябва да е 
намалена. Предлагам единствено изключение от 5%.

Какво предлагам по отношение на косвените данъци – ДДС 
и акцизи?
149. Да се възстанови единната ставка за ДДС.
150. Да се намали ДДС от 20% на 19% за всички сектори през 

първата година и на 18% през втората година при наличие 
на фискална възможност за това.

151. Да се поддържа намалена ставка на ДДС (намаляване от 9% 
в посока 5%) единствено за туризма с цел подкрепа на кон-
курентоспособността на входящия ни туризъм.

152. Да се поддържат акцизните ставки (напр. на горивата) на 
минималните нива, договорени с ЕС.

153. Да се прекрати практиката на неправомерно забавяне на 
възстановяването на ДДС към бизнеса и да се въведе запла-
щане на лихва от държавата в такива случаи.
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XI.5. Приватизацията versus държавно-комунистическата 
икономика

Не крия своето огорчение, че основни теми в икономическата по-
литика, кои то преди 1-2 десетилетия са били централни, сега не 
са в полезрението на съвременното поколение политици.

След 1989 г. България приватизира немалка част от активите си, 
но далеч не всички. Процесът обаче не протече равномерно, а на 
импулси.

• 1990 – 1997 г.: Връщане на земеделските земи на старите 
собственици „в реални граници“. Продажба на малка част от 
индустриалните предприятия. Без банки. Първа вълна на ма-
совата приватизация, 1995-1996 г.

• 1997 – 2001 г.: Най-голям брой приватизационни сделки. 
Свършена е най-много „черна работа“. Втора, по-малка въл-
на на масовата приватизация. Продадени са няколко банки. 
Неуспешни процедури за БТК и Булгартабак.

• 2001 – 2005 г.: По-малък брой сделки, но с повече приходи. 
Като сума сделките за трите електро-разпределителни дру-
жества са далеч най-големите за целия преход. След дълга 
сага е продадена БТК. Продадени са останалите държавни 
банки – на по-високи цени от първите. Още два опита за Бул-
гартабак – неуспешни по политически причини. Още 35% от 
БТК са продадени на борсата срещу 617  млн. лв. в компенса-
торни инструменти.

• 2005 – 2022 г.: Позволявам си да обединя тези 17 г. в един 
период, тъй като процесът вече е доста бавен. Малък брой 
сделки. За приватизация на останалите големи активи, осо-
бено в енергетиката, изобщо не става дума. Правителствата 
не са особено реформаторски. През последните години дори 
има обратен уклон – към създаване на нови държавни пред-
приятия.
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Защо беше нужен и полезен процесът на приватизация, ма-
кар и болезнен?

• Частната собственост върху преобладаващата част от акти-
вите е основна характеристика на пазарната, а не на кому-
нистическата икономика. Както многопартийната система и 
свободата на словото и медиите са основни елементи на де-
мокрацията, а не на тоталитарната държава.

• Социализмът се провали, вкл. в химерата, че държавната 
планова икономика може да бъде успешна и конкурентна. 
Всъщност в пост-комунистическия период съдбата на дър-
жавните дружества стана още по-незавидна. Преди те бяха 
неефективни, а след 1990 г. вече бяха терен на безкрайни и 
безконтролни грабежи от директорите и политиците над тях. 
Затова една от дефинициите или целите на приватизацията е 
да се изкопчат държавните активи от лапите на политиците.

• Когато предприятията преминат в частни ръце, интересът на 
конкретния собственик в повечето случаи води до прогрес, ин-
вестиции, ефективност. Има, разбира се, лоши обратни приме-
ри – особено когато купувачите са непрофесионални случайни 
инвеститори или конкретно РМД-та (работническо-мениджър-
ски дружества). Не се сещам за провалени приватизирани фирми 
или банки в ръцете на авторитетни стратегически инвеститори.

• В повечето случаи приватизираните фирми се модернизираха 
значително – като технологии, продукти, начин на управление.

• Милиардите от приватизация (макар недос та тъч ни според 
някои критици – повече политици, отколкото финансисти) 
влязоха в държавната хазна.

Как да се избегне корупцията при приватизацията?

Чрез прозрачни търгове и конкурси с ясни правила. Чрез равно-
поставеност между всички участници, а не маймунски привиле-
гии за РМД-тата да плащат разсрочено или с компенсаторки. И 
най-доб ре – през фондовата борса.
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Както обсъдихме в главата за корупцията, фактор номер едно е 
политическата воля.

Корупция при приватизацията versus корупция в държавни-
те дружества

Ще обърна внимание на тема, за коя то повечето хора може би не 
са се сетили. Имало ли е корупция в процеса на приватизация? Не 
при всички сделки, но при някои с голяма ве роят ност е имало – 
например подкуп в размер на Х% от сумата на продажбата. Лошо. 
Но каква е ситуацията, ако няма приватизация? Много е възмож-
но директорите и политиците над тях да са бастисвали сходни 
суми от самото дружество. Само че всяка година. И така завина-
ги, докато фирмата не загине. Така че обществото е много чув-
ствително на тема непрозрачна приватизация, но трябва да е още 
по-чувствително на тема лошо управление на държавни активи.

Да, светът не е много справедлив. В Източна Европа неоклепан 
приватизатор няма. А всъщност почтените приватизатори са едни 
от героите на нашето време.

Позитивен или негативен беше фактът на многото загубени 
работни места след приватизацията?

От една страна, негативен, разбира се. Десетки хиляди хора (тук 
не става дума за милиони), кои то бяха работили дълги години в 
големите неособено ефективни държавни заводи, загубиха работ-
ните си места.

Но те щяха да ги загубят със или без приватизация. Типично беше 
за големите соц предприятия да имат хиляди работници. Такива 
им бяха технологиите, а и целите бяха социални – всеки трябваше 
да се води някъде на работа. След разпадането на източния блок 
много от тези заводи, управлявани от политици и държавни ди-
ректори без контрол, задлъжняха и се провалиха. Някои затвори-
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ха в държавни ръце (Балканкар, Варненска корабостроителница, 
Видахим). Като не бяха приватизирани, там какво стана с работ-
ниците?

От друга страна, приватизацията подобри ефективността и 
освободи ресурси за растеж в други фирми и отрасли

Полезни ли са за цялото общество следните явления:
• Човек да работи цял живот на едно работно място. Това инте-

ресно ли е? И много перспективно ли е?
• Всеки завод да държи на работа огромен брой хора, от кои то 

няма нужда, за да не останели без работа. А кой да им плаща 
заплатите, колко ще им бъдат заплатите и докога?

Структурата на цялата икономика и на заетостта се измени драс-
тич но от 1989 г. насам. Преди промените към един милион души 
бяха заети в нискоефективно селско стопанство. И помним, че 
като имаше гроздобер или събиране на картофи и домати, работ-
ната ръка пак не стигаше. Студенти и ученици масово ходеха на 
бригади.

Уважаеми читатели,

Учениците да поработят е нещо хубаво. В друг раздел на книгата 
казвам, че всички ученици и студенти от най-ранна възраст тряб-
ва да имат стажове и работа по специалността. Но с ученически 
бригади за царевица нацията не забогатява. Това е средновековен 
модел на икономика. В Сингапур селско стопанство няма. А къде-
то има добри условия за селско стопанство, както в България, е 
доб ре то да е високотехнологично и ефективно.

Днес към 2/3 от икономиката е в сектора на услугите. Население-
то пос тоян но се топи. Служители няма достатъчно за нито една 
сфера. Безработицата отдавна е на исторически ниски нива. Ако 
старите държавни заводи бяха задържали стария брой работни-
ци, кой щеше да работи в новосъздадените фирми: в ИТ сектора, 
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във финансовата сфера, в новите заводи за авточасти, в хилядите 
нови магазини, ресторанти, хотели…?

Ето един конкретен пример. Най-трудната битка, коя то съм во-
дил през живота си, е за приватизацията на БТК. Синдикатите 
бяха против, разбира се – което не означава, че са били прави. 
БТК имаше 25,000 служители! Няколко години по-късно, заед-
но с новия си GSM оператор – към 3,000. Кога беше по-доб ра 
компания? Когато беше технологично най-изостаналата в Европа 
без мобилна телефония и с най-ниска степен на дигитализация 
на линиите ли? Или сега, когато българските мобилни оператори 
са на доб ро международно ниво? Да върнем ли старата държавна 
фирма с 25,000 души? Нищо чудно в държавни ръце отдавна да 
беше закъсала като братчето си „Български пощи“ или като БДЖ.

Пловдивският панаир – типичен пример как държавата (не) 
си защитава интереса в държавните дружества

Използвам този пример сред многото други, защото напоследък 
Пловдивският панаир често е в общественото внимание с комен-
тари за грешки и злонамерени действия в полза на частни лица. 
През 2001 г. като министър на икономиката бях принципал на Па-
наира. Бях предложил първо да се продадат 49% през борсата, а 
след това за другите 51% да се търси стратегически инвеститор. 
Не ми се ще за четвърти път в тази книга да използвам словосъче-
танието, че приватизацията е изкопчване на активите от лапите на 
политиците. Ако Панаирът беше продаден от Агенцията за при-
ватизация, днес нямаше да се занимаваме с тази тема.

Но депутатите от всички парламентарни групи от съответния 
район се обединиха и прокараха законова промяна, според коя-
то Пловдивският панаир влезе в забранителния списък на друже-
ства, кои то не подлежат на приватизация. Феновете на държавния 
комунизъм ще кажат „Браво, спасиха хубавата фирма от разграб-
ване от мръсните чорбаджии.“ Но какво показа времето?
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Популистите са против приватизацията, освен ако по някакъв 
начин не участват в сделката. Тогава са за.

Други няколко правителства, два общински съвета и двама кме-
тове на Пловдив и Варна (Варна пък какво общо има с Панаи-
ра?) за 20 години предприеха редица действия, кои то доведоха до 
това мажоритарен дял от Панаира да е в ръцете на частно лице, 
а държавата не получи приходи от продажбата. Даже даде към 
43  млн. лв. през Община Варна на същото лице за един прекра-
сен терен на главната улица, кой то във Варна от 80-те години със 
срам наричаме „Дупката“. Вече 4 десетилетия Варна и държавата 
не измислиха нищо умно какво да направят с тази Дупка.

Извод: Ако някое дружество не се приватизира навреме, то ве-
роят но ще бъда окрадено и бастисано в държавни ръце. Точно 
както гласи Аксиомата на Николов, описана в следващата глава.

След като приватизацията почти спря за десетилетие и по-
ловина, какво да правим сега?

Според мен на държавата не ѝ е работа да управлява търговски 
дружества. Препоръките ми са следните:

• Да се приватизира почти цялата държавна енергетика. Енер-
гетиката да бъде частна, либерализирана и конкурентна, как-
то е телекомуникационният сектор.

• Да се приватизират и малкото останали други държавни фир-
ми. За ВМЗ Сопот, например, е доб ре да се потърси сериозен 
западен стратегически инвеститор. Иначе в държавни ръце 
не знам след колко десетилетия заводът ще започне да про-
извежда съвременна натовска продукция. Сега до голяма сте-
пен караме на нивото на 80-те години.

• Да се продължи с други държавни активи – не само в индус-
трията. Почивни бази, ресторанти и столове, ненужни сгради.
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• Болници.
• Да се приватизира самата Българската фондова борса и Цен-

тралният депозитар – по възможност с водещ световен бор-
сов оператор.

Освен това:
• Много от останалите държавни дружества да станат публич-

ни и да се регистрират за търговия на борсата.
• Да се ползва борсата като предпочитан начин за приватизация.
• Да се продадат всички миноритарни държавни дялове – най-

доб ре през борсата. Държавата няма никаква нужда от тях.
• Да се оползотворят всички останали компенсаторни инстру-

менти, например при продажбата на няколко големи дяла в 
държавни дружества. Да се анализира какъв е тех ният общ 
размер и да се изчисли какви активи да се предложат срещу 
тях. За 35% от БТК се използваха компенсаторни инструмен-
ти за 617 ми лио на лева. Срещу останалите да се предложи, 
например, миноритарен пакет от Българския енергиен хол-
динг или Българската банка за развитие през борсата.

Вместо да приватизира, държавата създава нови фирми и 
държавни предприятия и капитализира стари

За яснота – словосъчетанието „държавно предприятие“ е различен 
термин от държавно търговско дружество. Търговското дружество, 
държавно или частно, е обикновена класическа фирма, коя то прави 
бизнес и може да бъде обявена в несъстоятелност или ликвидация. 
Държавните предприятия са създадени с отделни закони в конкрет-
ни сектори – строителство, транспортен бранш и др. Те не могат да 
бъдат обявявани в несъстоятелност или ликвидация.

През последните години държавата не само забрави да привати-
зира, но създава немалко нови държавни дружества и предприя-
тия. Дори не мога да си спомня всичките нови субекти: Български 
енергиен холдинг, ВиК холдинг, Национална петролна компания, 
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България Хели Мед Сървиз. Намеренията винаги са гръмки и по-
ложителни:

• БЕХ щял да стане силен регионален лидер и да се листва 
на Лондонската борса. Каква Лондонска борса, какви пет 
(милиарда) паунда?

• Националната петролна компания щяла да създаде конкурен-
ция на петролния пазар и да доведе до спад на цените на го-
ривата. Това ли се случи?

• България Хели Мед Сървиз щеше да купи нови медицин-
ски хеликоптери. Обществената поръчка се провали, както и 
много други управленски идеи напоследък.

• Сега следващата държавна компания ще преструктурира 
енергетиката в района на Марица-Изток.

Периодично държавата инжектира сериозни суми в капитала на 
държавните дружества. Държавата със семки и бонбонки не се 
занимава. Сумите винаги са девет- или десетцифрени. За таки-
ва суми частният сектор само може да мечтае. Финансирани от 
„извън зем ни те“, разбира се:

• Булгаргаз
• Топлофикация София
• ББР
• ВиК холдинг

Само тези четирите за последните няколко години са няколко ми-
лиарда – десетцифрена сума. А нямало пари за кувьози и за дет-
ски градини.

Уважаеми читатели,

Този произвол с вашите пари никога няма да спре, докато поли-
тиците имат държавни дружества и предприятия в ръцете си. 45 
години комунизъм и 33 години преход не са ли дос та тъч ни, за да 
си научим урока?
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Какво предлагам по отношение на приватизацията?
154. Да се продаде миноритарен дял от Българската банка за 

развитие (ББР) през борсата – евентуално срещу компен-
саторни инструменти. Мажоритарен дял да се продаде на 
финансова институция.

155. Да се ликвидира или приватизира Държавната петролна 
компания.

156. Да се продължи с почивни бази, ресторанти и столове, не-
нужни сгради.

157. Болници.
158. Да се приватизира самата Българската фондова борса и 

Централният депозитар – по възможност с водещ свето-
вен борсов оператор.

159. Много от останалите държавни дружества да станат пу-
блични и да се регистрират за търговия на борсата.

160. Да се ползва борсата като предпочитан начин за приватиза-
ция.

161. Да се продадат всички миноритарни държавни дялове – 
най-доб ре през борсата.

162. Да се оползотворят всички останали компенсаторни ин-
струменти, например при продажбата на няколко големи 
дяла в държавни дружества. Да се анализира какъв е тех ният 
общ размер и да се изчисли какви активи да се предложат 
срещу тях. Срещу останалите да се предложи, например, 
миноритарен пакет от Българския енергиен холдинг или 
Българската банка за развитие през борсата.

163. С това да се приключи процесът на реституция.
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XI.6. Професионално управление на държавните 
дружества

„– Кога е най-добрият момент да се посади едно дърво?
– Най-добрият момент беше преди 20 години,  

а вторият най-добър момент е сега.“
Африканска поговорка  

от региона на Судан или Етиопия

От мен:
„– Кога е най-добрият момент да се приватизира 

едно държавно дружество?

– Най-добрият момент беше преди 20 – 30 години,  
а вторият най-добър момент е сега.“

Дългогодишният ми колега Николай Николов беше изказал след-
ната мисъл: „Ако едно държавно дружество може да спечели 100, 
директорът ще открадне 150.“ Допълнение от мен: „Директорът и 
политиците над него“.

Вдъхновен от тази мисъл, дефинирах следната аксиома за държав-
ните дружества: 

Аксиома на Николов

Независимо от това, че в отделни периоди една държавна фир-
ма може да покаже добри резултати, безхаберието на държава-
та и злоупотребите на директори и политици в крайна сметка 
неминуемо ще доведат до нейния провал.

Добре ли се управляват държавните дружества в България?

По принцип това е възможно. С извинение към читателите, че ще 
дам примери от миналото и от своя ресор на транспорта и съоб-
щенията, ето няколко:

• Параходство „Български морски флот“ постигна ве роят но 
най-високата си печалба през 2004 г., когато го управляваше 
нашият екип.
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• Българската телекомуникационна компания – също.
• Български държавни железници излязоха на печалба за част 

от 2004 г.
• Български пощи тогава бяха на печалба. Не и сега.
• Националната авиокомпания „България еър“ беше на печал-

ба през 2003, 2004 и 2005 г., когато я управляваше нашият 
екип. Не знам колко други такива примери има в годините на 
прехода за всички национални авиокомпании.

Сигурен съм, че има немалко подобни примери във всички сек-
тори – енергетика, транспорт, индустрия, банки. Но кои примери 
преобладават?

Силно преобладават негативните примери:
• Железниците са на хронични загуби
• Топлофикация София – също
• Държавната енергетика – често
• Държавната банка ББР – често
• Много от старите емблематични индустрии се провалиха в 

държавни ръце: Плама – Плевен, системата на Балканкар, 
Видахим – Видин, Варненската корабостроителница. И де-
сетки или стотици други.

Има ли примери за световни успехи на български държавни 
дружества?
Някоя държавна банка да е въвела авангардни технологии? Някоя 
държавна компания да е избила рибата на световните борси? Ня-
кое индустриално предприятие да е разработило невероятен про-
дукт, кой то да завладее световния пазар?

Не. Това не се е случило нито в комунистическа Куба, нито в ко-
мунистическа Северна Корея, нито в пост-комунистическа Из-
точна Европа. Шкода е успешна, но след продажбата ѝ на Фол-
ксваген. Румънска компания се листва на Нюйоркската борса и 
беше оценена на 40 милиарда долара, но тя е частна.

Можем да си фантазираме, докато се пенсионираме.
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Какво е нужно, за да се управляват доб ре държавните дру-
жества?

• Нужна е политическа воля дружествата да се управляват 
ефективно и да се реализират печалби. Но често, дори най-
често, има отровна воля от тях да се краде в големи мащаби.

• Нужен е висок професионализъм, а не политически назначе-
ния. Но често, дори най-често, има политически назначения 
с отровни цели.

• Нужен е сериозен контрол. Но често, дори най-често, поли-
тически назначените директори са в комбина с назначилите 
ги ми нис три с отровни цели.

Че това може да се промени, е заблуда от друга епоха или от 
друга вселена

Левичарите са против приватизацията и искат държавата да 
управлява държавните дружества и общо взето цялата иконо-
мика. Те също виждат, че резултатите не са добри. Но казват, 
че просто следващия път трябва да има по-доб ро управление и 
готово. Как виждат те това по-доб ро управление? Като изметат 
директорите, назначени преди тях, и ги заменят със свои пар-
тийни кадри – много големи „експерти“, естествено. Най-често 
резултатите стават още по-лоши и при следващия политически 
цикъл става същото. И така до безкрай.

Държавните дружества в областта на комуналните услуги 
често се възприемат като сиромахомилски благотворителни 
организации

Политиците и населението вярват, че държавните ВиК друже-
ства, топлофикации, електроразпределителни компании, елек-
троцентрали, газови компании са длъжни да осигуряват услуги 
на субсидирано ниски цени. Така дружествата са по-скоро отдели 
на социалното министерство, отколкото участници в пазарната 
икономика.
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Правилната политика би била цените да са пазарни, да има кон-
куренция, а държавата да помага само на уязвимите групи чрез 
социални помощи.

Какво да правим тогава?

Не трябва да бъдем фаталисти, че нищо не може да се промени. А 
винаги да търсим положителни решения за всяка ситуация. Пред-
лагам решение в три стъпки:

Стъпка 1: Докато дружествата са държавни, да се обяви меж-
дународен конкурс за тяхното професионално управление

Тъй като дружествата са много, а на световната карта по размер 
са между мини и микро, най-доб ре е това да стане еднократ-
но на най-високото ниво на холдинговата компания. Например 
ДКК – Държавната консолидационна компания. В Румъния на-
правиха точно това. Създадоха т.нар. Fondul Proprietatea (Нацио-
нален фонд за собствеността) и направиха с него две неща:

• Обявиха конкурс за управление и избраха Templeton Fund – 
най-големия международен фонд за инвестиции в развива-
щите се пазари с централа в Сингапур, управляван от леген-
дарния инвеститор Mark Mobius.

• Регистрираха Фонда на борсата в Букурещ и продадоха част 
от акциите му на множество инвеститори. Той има пазарна 
капитализация над 2 милиарда евро и тегло от 20% в индекса 
на Букурещката фондова борса.

Стъпка 2: Приватизация. Още по-доб ре е да ги продава ме-
ниджърът от предходната точка, вкл. през фондовата борса
Да се приватизират дружествата днес е доб ре. Да бяха привати-
зирани през 90-те или след 2000 г. щеше да бъде още по-доб ре.

Да ги продава Агенцията за приватизация е доб ре. Да ги продава 
някой като Templeton Fund е още по-доб ре.
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Най-лошият вариант е да караме, както досега. Политически 
назначения. Злоупотреби в големи размери. Никаква стратегия. 
Огромни инжекции от бюджета за сметка на „извън зем ни те“.

Стъпка 3: Либерализация и конкуренция, където няма такава
Пазар на тока за домакинствата. На газа за домакинствата. Концесии 
и конкуренция във ВиК сектора. Тези сектори трябва да направят 
това, което се случи в телекомуникациите преди близо 2 десетилетия.

Какво да правим конкретно с ББР?
Същото, каквото и с другите държавни активи. Българската бан-
ка за развитие е единствената останала държавна банка. И преди 
20 години предлагах тя да бъде приватизирана, и сега предлагам 
същото. Вярвам, че няма нужда от държавна банка. Първоначал-
ните намерения на Насърчителна банка (това е старото ѝ име) са 
били положителни. Но какво показва реалният живот?

• Болшинството от общата сума кредити в размер от над ми-
лиард лева са раздадени на няколко бизнес групи. Повечето 
кредитополучатели могат да се съберат в малка стая.

• Средно тези кредити са били в размер от десетки милиони лева.
• ББР е правила всичко друго, но не и да насърчава хиляди или 

десетки хиляди малки и средни предприятия. А именно това 
е бил замисълът на нейното създаване.

• Ако искате, вярвайте, че кредити са давани без рушвети. Или 
предположете каква е истината.

• Много от огромните кредити за над 100 ми лио на са дадени 
без адекватни обезпечения и някой ден могат да се окажат 
„тотална щета“.

• Както при всяко друго държавно дружество – не само банка – 
директорите категорично са политически назначения, а не не-
пременно най-добрите банкери.

• Консултанти, адвокатски кантори и др. често са неслучайни 
лица.
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• Банката изпълнява политически и корпоративни поръчки – 
например да закупи дял в друга институция на определена 
цена. Нека уточня – в един конкретен случай изказах публич-
на подкрепа за такава сделка, защото това беше важна стъпка 
към приемането ни в Еврозоната.

Както е описано в тази глава, историята на ББР е същата като при 
другите държавни фирми. Идват нови правителства и със сканда-
ли и критики – и то справедливи – изхвърлят кадрите на предше-
ствениците си. После пак идват нови и се повтаря съвсем същото.

Един от служебните ми нис три през лятото на 2021 г. каза, цити-
рам: „Щом банката показа, че може да работи, защо не я оставим 
да работи?“ Моят отговор: защото нито е показала, че може да 
работи, нито вярвам, че ще работи доб ре. Както и комунизмът по 
принцип би могъл да работи доб ре, но на практика: „Едва ли.“

Затова, уважаеми читатели, моето мнение след 20 г. си остава 
същото. По-доб ре държавна ББР да е нямало изобщо. Като я има, 
по-доб ре миноритарен дял до 49% да бъде продаден през фондо-
вата борса и акциите да се търгуват там. А мажоритарен дял да 
бъде продаден на друга финансова институция, ако към това има 
интерес. Докато всичко това стане, трябва да има професионален, 
неполитически мениджмънт. А дано, ама надали.

През 2021 г. отново предложих да се приватизира ББР. Заради по-
литическата бъркотия имаше множество гласове против и нито 
един за. Година и половина по-късно се случи точно това, което 
предсказвах. Нови скандали с държавната банка, поредна смяна 
на ръководството, нови счетоводни загуби. Нито един от аргумен-
тите защо е доб ре да има такава банка не се материализира. Йор-
дан Бързаков публикува статия в Club Z, озаглавена „Приключете 
с ББР. Веднъж и завинаги“. С подзаглавие „Кой е този успех на 
банката до момента, заради кой то си заслужава да кажем – нека 
живее?“ Толкова доб ре казано, че не бих могъл да го измисля по-
доб ре.
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Какво предлагам по отношение на управлението на държав-
ните дружества?
164. Докато дружествата са държавни, да се обяви междунаро-

ден конкурс за тяхното професионално управление. Най-
доб ре на ниво Държавна консолидационна компания.

165. Да се приватизират дружествата, кои то са под управление 
на международен мениджмънт. Например да ги продава са-
мият мениджър. Алтернативно – Агенцията за приватиза-
ция.
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XI.7. Концесиите като метод за изграждане  
на инфраструктурата

Логиката при концесиите е подобна на логиката при приватизация-
та. Защо е полезно да концесионираме инфраструктурни обекти?

• Държавата не управлява държавните дружества доб ре, вкл. 
в сектора на инфраструктурата – автомагистрали, летища, 
пристанища, железници, ВиК дружества. Много от тези фир-
ми са технологично изостанали и неефективни. И за тях са 
валидни всички пороци на държавните фирми, управлявани 
от държавни директори и безконтролни политици над тях.

• Държавата не строи доб ре. Достатъчно е да видим пътищата 
в страната. Европейската практика показва, че при държав-
ните строителни обекти в около 80% от случаите се провалят 
сроковете и се преразходва бюджетът на проекта, а при част-
ните обекти – в около 20%. По мои спомени Дунав мост-2 
при Видин се построи с 4 години закъснение и с 90 млн. евро 
по-скъпо. Защото е държавен.

• Държавата не провежда добри процедури, вкл. по обществе-
ни поръчки. През последните години:
– ползвахме т.нар. ин-хаус процедури, а магистралите ги няма
– дадохме милиардни аванси на изпълнителите, а магистра-

лите ги няма
Освен това:

• Държавата няма и няма да има достатъчно пари, за да по-
строи всички инфраструктурни обекти в обозримо бъдеще. 
Ако концесионираме магистрали, мостове, тунели, приста-
нища, летища, жп обекти, ВиК дружества, ще можем да из-
ползваме оскъдните бюджетни средства за други обекти. И за 
същото време да построим тройно повече!
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Всички концесии ли са успешни?

Като всичко друго – не, разбира се. Като бивш министър на транс-
порта имах честта на концесионирам летищата в Бургас и Варна. 
Да, имам бележки – спорни съдебни дела, закъсняла инвестици-
онна програма. Но общо взето тези концесии са много успешни. 
Новите модерни летищни терминали спомагат за силните тури-
стически сезони. Ако ги нямаше концесиите, държавата щеше ли 
досега да построи нови терминали? С какви пари и коя година? 
Точно толкова, колкото в Пловдив – николко.

Пристанище Бургас е в ръце на българска бизнес група. Слаби 
инвестиции и слабо развитие оттогава. А също концесионирано-
то пристанище в Констанца в ръцете на DP World от Дубай ни 
отнесе. Кога ще ги настигнем румънците?

Въпроси относно концесията на Летище София от 2021 г.
Традиционно съм най-голям привърженик на концесиите, вкл. на 
Летище София. Дал съм по темата повече интервюта за подкрепа 
дори от ресорния министър, кой то проведе сделката. Това не оз-
начава, че нямам право на въпроси:

1. Защо година и половина по-късно Летище София изглеж-
да мръсно, разбито и ужасно? Паркингът е все едно на Го-
рубляне. Ехоо, концесионерите от Франция, Германия и не 
знам още откъде!

2. Кои са реалните концесионери – тези, за кои то се твърди 
официално, или български бизнесмени, за кои то говори 
цяла София?

3. Поради пандемията българското правителство сключи 
анекс, според кой то летищните такси за първите 10 годи-
ни се прехвърлят за последните 10 от общо 35 години. Това 
само по себе си не е фатално – така са решили по целе съоб-
раз ност. Но има ли гаранции, че концесионерът няма да из-
чезне след първите 10 или след 25 години, без да плати по-
високите такси за последните 10 години? Опасявам се, че 
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няма такива гаранции и никой не е мислил по този въпрос. 
Което ме връща към предния въпрос – ако български оли-
гарси са скрити зад чуждия фонд, може би те са си уредили 
анекса на местна почва. Може би някой ден ще разберем.

4. На фона на предишните ми въпроси инцидентът с европей-
ската проверка през есента на 2022 г., когато „тайни клиен-
ти“ прекараха взривни материали през зоната за сигурност-
та, изглежда дребна работа. Освен ако не ни попречи да 
открием директен полет до САЩ, което чакаме отдавна. „В 
очак ва не на Годо.“ Този инцидент ве роят но е една от много-
то причини да ни отрежат за Шенген.

А ако се въведат такси за заплащане, например за новопо-
строени магистрали чрез концесия?
„Червеноперка.“ Да, това е един от вариантите – моделите за 
функциониране на концесията са няколко. Идва концесионер, по-
строява цялата Магистрала Хемус, отсечките от Враца до Видин, 
от Велико Търново до Русе, цялата Магистрала Черно Море от 
румънската до турската граница, както и отсечката до македон-
ската граница – точно всичко това предлагам. И после въвежда 
такси за движение по тези магистрали. Или пък алтернативно – 
получава процент от събраните винетни такси в България според 
предварително определена формула за трафик и др. Това лошо ли 
е? Нека да видим за кого:

• За милионите шофьори, кои то сега си разбиват колите по 
най-лошите пътища в Европа, ще бъде отлично.

• За милионите шофьори, кои то стигат много бавно до Север-
ното Черноморие, ще бъде отлично.

• За Северозападна(ла) България, коя то без магистрала е обре-
чена на про дъл жа ващо обезлюдяване и на трайно закотвяне 
като най-бедния район в целия ЕС, ще бъде отлично.

• За цяла Северна България, коя то жестоко изостава от Южна, 
ще бъде отлично.
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• За инвеститорите в тези региони, кои то иначе ще отидат в 
Румъния или в Сърбия, а сега може да дойдат в България, ще 
бъде отлично.

• За сиромахомилите и популистите, за кои то не е толкова ва-
жно да има магистрали, а е най-важно да громят „мръсните 
капиталисти“, кои то прибирали приходите и ограбвали бъл-
гарския народ, ще бъде новата дъвка. Тогава ги призовавам 
да не се качват на тези магистрали, а да пътуват по съседните 
стари пътища. За кои то никой „мръсен капиталист“ не съби-
ра такси, а се поддържат от „извън зем ни те“. Ако ги слушаме, 
можем цял век да си останем с африкански пътища.

Какво сме концесионирали досега?
• Софийска вода
• Летищата в Бургас и Варна – по мое време в Министерството 

на транспорта
• Летище София
• Пристанище Бургас
• Няколко малки пристанища – първото по мое време

Какво би следвало да концесионираме в инфраструктурата 
според мен?

• Всички останали летища
• Всички останали пристанища
• Всички останали магистрали – споменал съм ги малко по-го-

ре
• Всички останали ВиК дружества
• ЖП обекти
• Мостове и тунели

Какви ще бъдат резултатите?

Ако се проведат прозрачни процедури със сериозен инвеститор-
ски интерес, очаквам следното:
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• Гореспоменатите обекти могат да привлекат огромни инвес-
тиции – дори 10 – 20 – 30 – 40 млрд. лв.! И то едновремен-
но. Незабавно. Ако чакаме държавния бюджет да финансира 
всичко това, може да не дочакаме.

• Частният сектор би следвало да управлява тези обекти по-
доб ре, ако инвеститорите са професионални и реномирани. 
Инфраструктурата може да бъде на световно ниво. В държав-
ни ръце – едва ли.

• Обществените поръчки се очаква да се проведат по-честно и 
да се изберат по-достойни изпълнители от обичайните прак-
тики досега. Кой строител е построил новите терминали на 
летищата в Бургас и Варна? Нямам представа, но за никакъв 
скандал не съм чул.

Няколко думи за ПЧП (публично-частното партньорство)

В тази книга няма да влизам в много подробности. Има по-малки 
обекти, кои то не са подходящи за големи концесионни процеду-
ри. Детски градини, нова концертна зала, множество паркинги. 
Логиката е – частният сектор финансира и строи, държавата 
ползва и плаща по определена формула в бъдеще. Разбира се, 
всичко трябва да стане с конкурсни процедури. С ПЧП също мо-
гат да се реализират големи инвестиции, без държавата да харчи 
пари днес.

Какъв да бъде алгоритъмът за финансиране на публичната 
инфраструктура

1. Да се идентифицират всички големи обекти, кои то могат да 
бъдат концесионирани. Да се започнат концесионни проце-
дури.

2. При еврофондовете има два приоритета: а) да се използ-
ват всички еврофондове, за да не се налага парите да бъдат 
връщани обратно; б) с еврофондове да се строят предимно 
обекти, кои то не са подходящи за концесиониране.
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3. С пари от националния бюджет да се финансират предимно 
обекти, кои то нито могат да се концесионират, нито да се 
финансират с еврофондове.

Нека имаме предвид, че публичните средства (еврофондовете и 
националният бюджет) са ограничени. Докато няма горна граница 
колко обекта могат да бъдат концесионирани паралелно. С конце-
сиите могат да се привлекат [чужди] инвестиции за 10 – 20 – 30 – 
40 милиарда лв. едновременно!

Какво предлагам по отношение на концесиите, публично-част-
ното партньорство и финансирането на инфраструктурата?
166. Да се концесионират незабавно всички непостроени ма-

гистрали: цялата Магистрала Хемус, отсечките от Враца 
до Видин, от Велико Търново до Русе, цялата Магистрала 
Черно Море от румънската до турската граница, както и от-
сечката до македонската граница. На 1 или 2 лота.

167. Да се концесионират незабавно и едновременно всички 
обекти, подлежащи на концесия: всички летища, всички 
пристанища, ВиК дружества, жп обекти, незапочнати мо-
стове и тунели.

168. Да се стимулира изграждането на публични обекти чрез ПЧП. 
Цел: поне 100 млн. лева годишни инвестиции чрез ПЧП.

169. Да се изграждат инфраструктурни обекти чрез еврофондо-
вете, но предимно тези, кои то не могат да бъдат отдадени на 
концесия.

170. Да се увеличи делът на инфраструктурните инвестиции в 
бюджета с 1-2% от БВП.

171. Да се финансират със средства от националния бюджет 
предимно проекти, кои то не могат да се концесионират или 
да се финансират с еврофондове.
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Какво предлагам допълнително по отношение на пътната 
инфраструктура?
172. Концесионирането на магистралите би освободило милиар-

ди за рехабилитация на останалата пътна мрежа.
173. Повишаването на винетните такси (двойно) и на тол так-

сите за превозвачите също би удвоило тези приходи за 
държавния бюджет.

174. Така може да се удвоят средствата в държавния бюджет, 
предвидени за пътна инфраструктура.

175. Да се повишат изискванията към изпълнителите по отноше-
ние на качеството на пътната инфраструктура

176. Да се определи звено в МС, което да прилага политиката на 
транслитерацията по отношение на табели, знаци, надпи-
си.

177. Да се сменят грешните табели в страната и ще поставим 
нови в рамките на 3-6 месеца.

178. Да се подобри драматично маркировката по пътищата в 
рамките на 3-6 месеца.

179. Да се планира строителството на втори мост над Варнен-
ското езеро.

180. Да се планира изграждането на трети мост над река Дунав, 
а впоследствие и на повече такива мостове.
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XI.8. Капиталовият пазар – някой спомня ли си тази 
дума?

Попитали Радио Ереван: „Кога ще бъде по-доб ре?“

То отговорило: „Вече беше.“

Въпросът в заглавието показва моето огорчение, че основни теми в 
икономическата политика, кои то през 1995 – 2005 г. са били централ-
ни, сега не са в полезрението на съвременното поколение политици.

Към тази тема съм с особен сантимент. Посветил съм голяма част 
от кариерата си на финансовия сектор – одиторска компания в Бу-
дапеща, инвестиционни банки в Токио, Ню Йорк и Лондон, сега 
в дружество за управление на активи (asset management) в София. 
Нескромно вярвам, че съм направил немалко за неговото развитие 
в България от 1997 г. насам. Затова ми е много болно, че след 2005 г. 
правителствата и политиците тотално са дезертирали от сектора.

• Нямаме ресорно министерство. След 2005 г. секторът излезе 
от Министерството на икономиката, където беше над десе-
тилетие, но никога не пристигна в Министерството на фи-
нансите. В МФ не знаят, че отговарят за борса, депозитар, 
десетки брокери, управляващи дружества, стотици публични 
компании, 9 частни пенсионни фонда и др.

• Браншът не е виждал жив министър не знам откога. И жив 
регулатор почти не е виждал.

• След две дузини инвестиционни банкери и финансисти, кои-
то се включиха в политиката през 2001 г., след 2005 г. почти 
няма нито един такъв депутат, министър, заместник-минис-
тър. Част от хората в ресорния регулатор, където трябва да 
има по-малко политика и повече професионализъм, никога не 
са чували преди това за нашия сектор. Да, и един градинар 
може да назначим за треньор на гимнастиката, но това едва 
ли е най-добрият вариант.
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• Неотдавна Зеленски би звънеца на Нюйоркската борса. Кога-
то нашата компания листна първия български борсово-търгу-
ван фонд на Лондонската, с нас дойде един депутат по наша 
покана. За други представители на изпълнителната власт те-
мата не беше интересна и приоритетна. Наш министър дали 
знае нещо по въпроса? Все едно да имаме международен ме-
дал по някой спорт, а министърът на спорта да не е чувал.

Борсата беше национализирана около 2012 г., а после забра-
виха да я приватизират

И така годините си минават. А междувременно американската 
NASDAQ купи трите прибалтийски борси, Виенската купи ня-
колко в региона. А ние сме сами в Африка. Централният депози-
тар – и той.

Проблемът не е в директорите на борсата и депозитаря – те тра-
диционно са добри професионалисти. А в липсващата държава.

Борсата и депозитарят не са доб ре свързани с европейските 
институции и пазари

България вече 16 години е в ЕС. Много отрасли отдавна печелят 
от това – туризъм, външна търговия, образование, земеделие… 
Финансовият сектор още не е разбрал, че сме в ЕС, защото ние 
сме по-скоро на друга планета:

• Няма директни връзки между Централния депозитар и евро-
пейските международни депозитари. Защо? Защото сме зас-
пали и защото няма ресорно министерство да лобира в чуж-
бина. И понеже не сме в Еврозоната, ни подритват, все едно 
изобщо не сме влизали в ЕС.

• Като резултат чужди инвеститори много трудно могат да си 
купят и да съхраняват български ценни книжа. Ако трябва да 
отидете до Еквадор, за да си купите местни банани, тъй като 
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няма транспорт до Европа и съответно внос, не го правите. 
Ще ядете други банани или други плодове.

• Почти няма български инструменти, листвани в чужбина. 
Изключенията са 11 борсово търгувани фонда (ETF) на на-
шата фирма Експат Капитал, листвани в Лондон, Франкфурт 
и Любляна. Както и авангардната фирма Алтерко, на коя то 
пак Експат помогна да се листва във Франкфурт. Сега готвим 
още една – Телематик Интерактив. Също така има 3 българ-
ски компании на Варшавската борса.

• За чужди компании, листвани ди рект но в София, не можем да 
мечтаем, разбира се.

• Инвестиционни банки с големи имена с регионални офиси 
в България няма. Но в Будапеща, Варшава, Истанбул има. И 
в Букурещ чуждите участници не са за подценяване. Ще ка-
жете – държавите са по-големи. Отговарям – нашите кадри 
не са по-лоши, по брой финансисти със CFA квалификация 
сме шампиони, но в България добри условия за хокей на лед 
няма. Т.е. за капиталови пазари.

Регулаторът не е достатъчно проактивен за развитието на 
бранша.
А невинаги нещата бяха такива. България имаше своите „злат-
ни“ години от 2001 до 2007 г. За този период:

• Борсовият индекс SOFIX се покачи от 70.45 през юни 2001 г. 
до 1952.40 през октомври 2007 г. Това ве роят но е най-големи-
ят ръст на борса в света за всички времена! В лева (евро) над 
27 пъти, а в долари – над 40 пъти! Поради световната финан-
сова криза до 2009 г. индексът спадна почти с -87%.

• Годишният оборот на БФБ през 2007 г. беше над 400  млн. лв. 
Вместо оттогава да се е качил в пъти, до 2022 г. той е спаднал 
над 8 пъти

Второ десетилетие срамота!
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Графика 33. Котировки на индекса на Българската фондова 
борса SOFIX, дек. 1999 – ян. 2023 г.

Източник: Bloomberg 
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Графика 34. Годишен оборот на Българската фондова борса, 
2006 – 2022 г.,  млн. лв.

Източник: Bloomberg

Графиката показва, че оборотът на борсата е малък. 47  млн. лв. 
годишно за 2022 г. означава около 200 хил. лв. дневно. Ако па-
зарът се беше развил по начина, по кой то нещата се случиха 
между 2001 и 2007 г., този годишен оборот можеше да бъде кол-
кото месечния, седмичния или дори в някои дни дневния. Може 
би в следващия живот. Затова заглавието на тази глава е „Капи-
таловият пазар – някой спомня ли си тази дума?“.
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Какво предлагам по отношение на развитието на капитало-
вия пазар – например за тази година?
181. Да има ресорно министерство за този бранш, което да се 

чувства като такова. Когато различните вариации на Мини-
стерството на икономиката се занимаваха с темата, развитие 
имаше. Според мен да се надяваме, че с всички други задачи 
в държавата МФ ще има капиталовите пазари като приори-
тет номер 88, е слабо реалистично.

182. Служителите на високите нива на министерствата и в регу-
латора да са на високо професионално ниво, да разбират от 
материята и да имат кауза и мисия.

183. Дори и да не могат да формулират кауза и мисия, хилядите 
работещи в бранша имат високо образование, професиона-
лизъм и идеи за развитие. Някой може и трябва да ги по-
пита. През 90-те години правителствата организираха инве-
стиционни конференции. Не е ли време за нова?

184. Да се възобнови диалогът между властта и бранша, какъвто 
няма не знам откога. Да се възроди дейността на Съвета за 
развитие на капиталовите пазари.

185. Да се приватизират борсата и Централния депозитар, по 
възможност с участие на водещ световен оператор.

186. Да се постигне многопосочна свързаност на Централния де-
позитар с редица международни депозитари на ценни книжа.

187. Държавата да използва борсата за продажба (приватизация) 
на всички свои миноритарни дялове във вече приватизирани 
дружества.

188. Държавата да използва борсата за продажба (приватизация) 
на множество миноритарни дялове на 100% държавни дру-
жества, след като ги превърне в публични. Започвайки от 
Държавната консолидационна компания.

189. Държавата да използва борсата за продажба (приватизация) 
на някои мажоритарни дялове на 100% държавни друже-
ства, след като ги превърне в публични.
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190. Някои от тези дялове могат да бъдат продадени срещу ком-
пенсаторни инструменти, за да приключи над тридесетго-
дишната сага с тяхното висене във въздуха.

191. Да се засили ролята на частните пенсионни фондове в пен-
сионния модел. Част от тех ните инвестиции и сега, и в бъде-
ще ще са в български инвестиционни инструменти.

192. Да се променят инвестиционните ограничения на частните 
пенсионни фондове, за да могат те да инвес ти рат по-висок 
дял от своите активи в колективни инвестиционни схеми 
(взаимни фондове, борсово търгувани фондове), алтерна-
тивни инвестиционни фондове (АИФ) и други съвременни 
финансови инструменти.

193. Да се приеме ново законодателство за алтернативните ин-
вестиционни фондове. Те да могат да се организират като 
договорни фондове, да могат да се листват на борсата, да 
могат да инвес ти рат в редица нови класове активи извън 
ценни книжа, да могат да бъдат от отворен тип.

194. Да се положат комплексни усилия България да стане между-
народен център за развитие на фондовата индустрия по по-
добие на Люксембург и Ирландия.

195. Да се подпомага листването на множество големи и пер-
спективни български компании на международни борси.

196. Да се подпомага листването на множество големи и пер-
спективни чужди компании на българската борса.

197. Държавата със скромни средства от няколко хиляди или де-
сетки хиляди лева годишно да подпомогне подготовката на 
стотици кандидати за CFA програмата (Сертифициран фи-
нансов аналитик) с участието на водещи чужди институции 
и/или български университети. Така правехме след 2002 г.

198. Същото може да се отнася и за счетоводната квалификация 
ACCA, FRM (риск мениджмънт), както и за няколко други 
професионални квалификации.
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199. Важно: Държавата и браншовите организации да организи-
рат мощна кампания сред едрия и средния бизнес в Бълга-
рия (български и чужди фирми) за листване на компани-
ите на борсата. Целта може да бъде 100 големи фирми да 
станат публични – 5 банки (вкл. ББР), 5 застрахователи, 4 
телекомуникации, 3 минни гиганта, 20 енергийни гиганта, 
50 индустриални производители, 5 аграрни фирми и др. И 
знаете ли, заедно с миноритарните дялове на държавните 
дружества, споменати по-горе, можем отново да изпреварим 
Румъния по пазарна капитализация. Преди бяхме по-напред 
от тях, а сега сме 10-20 пъти по-малки.

200. Да се създаде специална работна група в борсата за придо-
биване от България на статут на развиващ се пазар (emerging 
market), какъвто сега не сме.

201. Да се запази 0% данък върху капиталовите печалби; 0% 
данък печалба за АДСИЦ.

202. Да се решат натрупаните проб леми с непотърсените акции 
от Сегмент А в Централния депозитар.

Много искам, нали?
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XI.9. Venture Capital & Private Equity индустрията

Голяма част от моята кариера е посветена на развитието на фи-
нансовите пазари. Индустрията на Private Equity и Venture Capital 
(мой свободен превод на тези термини – фондове за дялово 
инвес ти ране и фондове за рисково инвес ти ране) е „сес тринска“ 
на нашата. В нея работят висококвалифицирани професионални 
инвеститори. Трябва да отбележим, че особено през последните 
10 години България дръпна много в изграждането на т.нар. „еко-
система“ на Private Equity и Venture Capital сектора. Работят над 
десет добри фонда, има сключени десетки сделки за инвестиции в 
дялови участия в бързо растящи български фирми. Общата стой-
ност на инвестициите вече ве роят но надминава милиард лева. В 
някои отношения България е изпреварила съседните страни. Това 
са достойни и положителни процеси и те трябва да бъдат оценени 
и подкрепяни.

По отношение на този сектор най-точната характеристика е ду-
мата ‘vibrant’ (жизнен, бликащ от енергия). Кой не иска да работи 
в перспективен бранш с млади хора, добри професионалисти и 
добри перспективи за растеж?

От какво се нуждае браншът?
1. Обща позитивна бизнес среда в България

Каквито политики са полезни за промишлеността, такива са и за 
инвестиционния бранш. Каквито са за големите предприятия, по-
добни са и за малките. Каквито са за капиталовите пазари, по-
добни са и за Private Equity и Venture Capital фондовете. Примери:

• политическа и икономическа стабилност
• позитивен имидж на България като бизнес дестинация
• членство в Еврозоната и Шенгенското споразумение
• висок икономически растеж
• доб ро икономическо състояние на страната
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• успехи в образованието
• наличие на достатъчно квалифицирани служители
• ниски данъци и др.

2. Роля на частните пенсионни фондове (ЧПФ) като инвести-
тори

В следващата главата за пенсионния модел ще коментираме важ-
ната роля на ЧПФ като институционални инвеститори. Остаряло-
то към момента законодателство в България не им позволява да се 
разгърнат мощно с инвестиции в Private Equity и Venture Capital 
фондове и в Алтернативни инвестиционни фондове (АИФ). Нуж-
ни са промени, кои то да увеличат лимитите за такива инвестиции 
като % от общите им активи (инвестиционен портфейл), както и 
да разширят списъка в кои видове фондове и инструменти може 
да се инвес ти ра. Днес ЧПФ управляват около 20 милиарда лв. 
След няколко години ще станат 30 милиарда. Лимит от само 5% 
от това би означавало 1.5 милиарда лв. – не само за български 
фондове, разбира се. ЧПФ биха могли да решат да инвес ти рат в 
полски инструменти. Така или иначе, наличието на потенциални 
големи институционални инвеститори би било голям стимул и 
възможност за Private Equity и Venture Capital бранша да расте и 
да се конкурира за този огромен ресурс. Във всички сектори, но в 
този особено, размерът на управляваните инвестиции има значе-
ние. В световен мащаб България засега е микро. Целта е нашите 
играчи един ден да станат средни и с регионален фокус.

3. България има реален шанс да стане значим регионален 
хъб за Private Equity и Venture Capital индустрията

Югоизточна Европа е сред най-бързо растящите региони в сфе-
рата на дяловите инвестиции в последните години, а България 
напредва дори по-бързо. Изгражда се доб ра екосистема от участ-
ници, имаме множество добри мениджъри и професионалисти. 
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Компаниите и предприемачите все повече разбират тези инстру-
менти и ги търсят. Създават се регионални фондове с мандат да 
инвес ти рат в съседните страни в Югоизточна Европа. Тези уси-
лия трябва да бъдат съзнателно подкрепени.

Балканите обаче, дори взети заедно, са малък пазар в световен 
мащаб. Много държавички с различни езици, култури, религии. 
Всички освен Турция са незначителни. Гореспоменатата Нигерия 
с над 200 млн. население предоставя много по-мащабни възмож-
ности за инвестиции и развитие. Но – ще работим с даденостите, 
кои то имаме.

4. Роля на Фонда на фондовете

Фондът на фондовете (ФнФ) управлява европейски публични 
средства по оперативни програми. Предоставя средства на Private 
Equity и Venture Capital фондовете, с кои то те да реализират ин-
вестиции в български малки и средни предприятия. Колкото по-
вече е ресурсът на Фонда на фондовете и колкото по-доб ре рабо-
ти той, толкова по-успешно ще се развиват българските фондове. 
Това означава високо квалифицирано ниво във Фонда и по-малко 
политическа намеса в структурата му – експертният капацитет в 
тази област се гради трудно.

ФнФ не е единственият голям играч, кой то да „захранва“ местните 
мениджъри на фондове със свеж капитал за инвестиции. Българ-
ски фондове ди рект но могат да (и го правят) кандидатстват за ре-
сурс от Европейския инвестиционен фонд. Не липсват и фондове 
с изцяло частен капитал на българския пазар. Но, естествено, ин-
ституционалните инвеститори дават доста значим ресурс, кой то в 
годините на свит риск апетит движи пазара.
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5. Бизнескултурата на българските предприемачи и компа-
нии тепърва трябва да се развива

Нека си припомним през 1990 г. откъде тръгнахме. Комунисти-
ческа икономика. Прости думи като акции, облигации, фондове, 
борси са били непознати. Дори начинаеща терминология от света 
на бизнеса и от финансовата професия е звучала като от друга 
Слънчева система. Примери: leverage (степен на задлъжнялост), 
mezzanine (хибриден тип инвестиция от инвестиционен фонд 
в частна компания), конвертируеми облигации (могат да бъдат 
обър на ти в акции)... В Будапеща още от 1987 г. се преподаваха 
модерни западни икономически и бизнес науки, а немалко пре-
подаватели имаха докторати от САЩ и другаде. В нашите висши 
училища кога започна този процес и в каква дълбочина?

Много родни предприемачи от 90-те години развиваха бизнесите 
си от семеен тип интиутивно, без знания за модерно корпоратив-
но управление, без професионален мениджмънт. Но днес нещата 
се променят бързо. Вече две поколения български професиона-
листи се изучиха и поработиха в чужбина. Много се завърнаха в 
България. И тукашните университети се развиват.

Бизнесмените тепърва осъзнават разликата между банковите кре-
дити, дяловото инвес ти ране и mezzanine. Тепърва разбират що са 
това фондове и каква им е ролята у нас. А фондовете се чудят защо 
чак сега – нали работят вече цяло десетилетие? Този процес е мно-
гостранен. Всички се учим в движение. Колкото повече успешни 
и модерни български компании има, толкова повече възможности 
има за фондовете. Колкото по-големи фондове има, толкова повече 
източници на финансиране ще имат фирмите за растеж.

Мечо Пух предприемачество: Колкото повече хора се занима-
ват с бизнес, толкова повече бизнес ще има за всички.
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6. Слаба подкрепа от капиталовия пазар

Това беше темата на предходната глава. Развитите капиталови 
пазари дават доб ра възможност за exit, изход, т.е. продажба на 
компаниите, в кои то са инвес ти рали фондовете. В България не 
сме толкова напред с материала. Ако се изпълнят политиките за 
развитието на капиталовите пазари, ще спечели и тази индустрия.

Развитието на капиталовия пазар би дало тласък и на повече биз-
неси в растеж да гледат именно към борсата като една от целите в 
своята еволюция. И съответно все повече да припознават дялово-
то инвес ти ране като стъпка в тази посока.

7. Пазарът BEAM на борсата

Макар че съм скептичен защо да е толкова доб ра идея фирми да 
набират капитал от борсата без проспект, самите фирми не мис-
лят така. Това показва, че те биха предпочели да нямат досег до 
съответния регулатор и до държавата. Най-доб ре пазарът да се 
оправя сам. Спомням си доклад на Световната банка, според кой-
то най-доб ре в България се развиват тези бизнеси, кои то нямат 
нищо общо с държавата.

Аргументът против философията на BEAM пазара е, че може да се 
появи случай, в кой то инвеститорите ще загубят пари поради злоу-
потреби. Тогава кой ще е виновен? Няма проспект, няма регулатор, 
има закон на джунглата. Дребните акционери да се оправят сами.

BEAM се поя вява с идеята да бъде стъпалото, необходимо на мал-
кия и среден бизнес да стигне до основния пазар на БФБ. Но кога-
то борсата остава извън приоритетите за развитие на държавата, 
без интерес от международни играчи и без необходимата свърза-
ност с международните пазари, всъщност самите компании изоб-
що не гледат към нея.



NEXT.BG Книга за реформатори, ястреби и щъркели 317

8. Ресорно министерство?

Има ли този сектор ресорно министерство? От 2021 г. казват, че 
има – Министерството на иновациите и растежа – едната поло-
вина на бившето Министерство на икономиката. Това е доб ре. 
Предпочитам да не е МФ. Както казах в предходната глава, МФ 
е прекалено заето с бюджетните теми и ве роят но няма да обърне 
внимание нито на капиталовите пазари, нито на Private Equity и 
Venture Capital сектора. Логично е тези две сес трински индустрии 
да са под обща шапка – ресорен заместник-министър в едно и 
също министерство. Иначе си остават кръгли сирачета – както се 
чувстваме ние от капиталовите пазари вече 15 години.

Какво предлагам по отношение на развитието на Venture 
Capital & Private Equity индустрията?
203. Да има ресорно министерство за този бранш, което да се 

чувства като такова и да „лобира“ за развитието на сектора.
204. Да се увеличат инвестиционните лимити на частните пен-

сионни фондове, за да могат те да инвес ти рат много повече 
средства в Алтернативни инвестиционни фондове и в други 
форми на Venture Capital & Private Equity.

205. Да се развие програмата за стартъп визи за чуждестранни 
предприемачи, кои то желаят да разработят иновативен и ви-
сокотехнологичен бизнес у нас.

206. Да се разширят темите иновации и технологии в средното и 
висшето образование образованието.

207. Да се разработи и изпълни цялостна стратегия за превръща-
не на България в хъб за фондовата индустрия.
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XI.10. Реформа на пенсионния модел
“If you set out to be liked, you would be prepared to compromise  

on anything at any time, and you would achieve nothing.”

„Ако избереш да бъдеш харесван, ще бъдеш готов да правиш  
компромиси с всичко по всяко време. И няма да постигнеш нищо.“

Маргарет Тачър

Това със сигурност е най-голямата „червеноперка“ в тази книга, с 
размер на син, пардон, червен кит.

Всички обичаме своите родители, баби и дядовци. Всички искаме 
те да имат достоен живот на заслужили европейски граждани от 
първа категория. Пенсиите да са на нивата на най-богатите запад-
ни държави и да им стигат за посрещане на нуждите в тези трудни 
инфлационни времена. Но имаме различия как да стане това.

Гледната точка на популистите
За тях нещата винаги са едни и същи. Пенсиите (минималната, 
средната и всяка конкретна) никога не са достатъчно високи, че 
да не може да се вдигнат още, независимо дали са няколко долара 
през 1997 г., около 100 лв. през 2001 г., 725 лв. през 2022 г. или 
над 1000 лв., колкото очаквам да бъдат само след няколко години.

Бюджетните разходи никога не са достатъчно разхитителни, че да 
не може да се харчи още за пенсии, независимо дали са под 30% 
от БВП през първата година на кабинета Виденов (ляв), 36% през 
пос лед ната година на кабинета Станишев (ляв, коалиционен) или 
над 40% в момента, без да има кабинет, кой то да се определя като 
ляв. Нито пък да се задава такъв.

Дългът на държавата никога не е достатъчно висок, че да не могат 
да се вземат нови заеми с цел пенсии, независимо дали е общо 9 
милиарда лева през 2009 г. или ще се вдига с по 9 милиарда всяка 
година отсега нататък.
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Защо популистите са се фиксирали толкова конкретно върху 
пен сии те?
Защото са по-големи хуманисти от хора като мен ли? Не мисля.

Защото пенсионерите са все по-голям процент от населението и 
още по-голям процент от реално гласуващите. Някои политици 
вярват, че ако пос тоян но вдигат пен сии те, ще привлекат пенсио-
нерския вот. Уви, това не работи така.

Защото не са сериозни икономисти и отговорни държавници, а 
виждат света едномерно единствено в проекцията му на пен сии те.

Загрижеността на реформаторите
Реформаторите също биха искали да вдигат доходи и пенсии. Да 
получат повече гласове на изборите също биха се радвали. Но са 
готови да носят отговорност и да казват истината. А каква е ис-
тината днес?

XI.10.1. Истината за първия стълб – какво е състоянието и 
какви са проб лемите?
Да започнем от първия стълб – солидарния модел на държавните 
пенсии. Солидарните пенсионни системи са (били) ефективни в 
Европа, когато:

• населението расте и е младо
• икономиката расте
• държавите имат нисък дълг
• продължителността на живота не е висока

Нищо от това не е вярно в днешно време, точно обратното. Щедри-
те пенсионни системи са най-голямата заплаха – икономическа и 
бюджетна – за Европа през 21 век. Вижте протестите във Франция 
срещу разумните опити на президента Макрон да вдигне възрастта 
за пенсиониране от ниските 62 г. на също ниските 64 г.
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1. Българските пенсии са най-ниски в ЕС

Да, това е така, защото БВП на глава от населението в България 
е най-нисък. А също и защото ние имаме един от най-високите 
проценти на пенсионерите към цялото население в света. Да, в 
целия свят. В съседна Сърбия например населението е с около 
5% повече от нашето, а пенсионерите са с около 15% по-малко. 
Т.е. работещите в Сърбия са повече. Разбирате, че не е лесно мал-
ко работещи да издържат много пенсионери. Ако само изравним 
демографската си картина с тази на Сърбия, бихме могли да уве-
личим пен сии те с още +24%. Доверете се на моята аритметика.

2. Половината пенсионери получават една и съща минимал-
на пенсия

След многократните предизборни увеличения на пен сии те през 
2021 и 2022 г., особено на минималната, вече половината пенси-
онери получават една и съща минимална пенсия. Що за „модел“ 
е това? Това пенсионен модел ли е? Така не стимулираме рабо-
тещите да се осигуряват на пълния си доход. Оказва се, че един 
милион пенсионери получават еднаква сума, независимо дали са 
работили много или малко, с нисък доход или среден. Измамна 
уравниловка.

3. Вече над половината от приходите на НОИ са трансфери 
от бюджета

Вече над половината от приходите на НОИ не са от осигурител-
ни вноски, а от държавния бюджет. Разбирай – основно от нови 
държавни дългове. Това вече не е пенсионно-осигурителен мо-
дел, а раздаване на социални помощи. Така родените и неродени 
деца и внуци ще трябва да изплащат все по-високите дългове, за 
да харчим за пенсии днес.
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Графика Х. Дефицит на фонд „Пенсии“ на НОИ, 2000 – 2022Е, 
милиарди лв.

Източник: Българска асоциация на дружествата за допълнително пен-
сионно осигуряване, БАДДПО, НОИ

Графиката показва дефицита в първия стълб на пенсионната си-
стема. Според мои те наблюдения периодът след 2000 г. може да 
се раздели на 4 подпериода. От 2000 г. до 2006 г. икономиката рас-
те, но дефицитът се удържа под 1 милиард лв. След това Тройната 
коалиция минава „на по-висока предавка“. Нещата стават по-зле 
след 2016 г. и още по-зле през последните две години. Според не-
окончателните данни за 2022 г. се вижда, че дефицитът за 2022 г. 
е по-голям от 2021 г. Ясно е, че нивата са много високи поради 
изпреварващия ръст на пен сии те след 2020 г.

Една индианска поговорка гласи:
„Ние не наследяваме земята от нашите предци,  

а я взимаме назаем от нашите деца.“
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4. За да не катастрофира системата, пенсионната възраст 
трябва да се повиши

Проблемът е, че при пос лед ната реформа преди няколко години – 
според мен половинчата – политиците моментално вдигнаха оси-
гуровките, а ще вдигат възрастта постепенно за около 20 години. 
Но такива постепенни увеличения могат да бъдат спрени и дори 
обър на ти.

Какво предлагам? Да се повиши възрастта наведнъж, а не по-
степенно. Според мен е по-ефективно пенсионната възраст да се 
вдигне еднократно до желаното ниво. Нека подчертая, че това ще 
помогне да се увеличат пен сии те.

5. Общите разходи за пенсии като % от БВП са пораснали ре-
кордно

Когато живеех в Лондон, там разходите за пенсии бяха над 5% 
от БВП и не бях чувал коментари, че това ниво е ниско. Въпреки 
големите увеличения над Златното швейцарско правило по вре-
мето на премиера Станишев, в България показателят беше над 
8%. В момента се движим към 10 – 11%, а много политици пак 
предлагат ново 20 – 30% увеличение. Така набързо ще вдигнат 
този показател до 11 – 13%. Тези политици цитират ли този про-
цент? Абсолютно не. За тях цифрите са абстрактни. След поред-
ните актуализации на бюджета през 2021 г. загрижено казвах, че 
дефицитът на НОИ ще стане над 7 милиарда. Попитах двама от 
най-компетентните хора в държавата – висши служители в НОИ 
и МФ – колко дефицит ще има НОИ. И двамата предположиха 6 
милиарда. Дори и те не бяха забелязали, че вървим към 7.2 ми-
лиарда. 1.2 милиарда повече – нищо работа… Затова казвам, че 
много малко хора изобщо гледат някакви цифри.

Кога прочетохте анализ колко ще е дефицитът на НОИ и колко 
% от БВП ще бъдат пенсионните разходи, ако още вдигнем пен-
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сии те с въпросните 20 – 30%? Не сте, защото не е публикуван и 
популяризиран такъв.

Моля да прочете отново параграфа преди малко, озаглавен „Глед-
ната точка на популистите“. Там казвам „Бюджетните разходи ни-
кога не са достатъчно разхитителни, че да не може да се дава още 
за пенсии“. За такива пенсион-популисти цифрите са абстракция, 
парите падат от небето, дългосрочните проб леми нямат никакво 
значение. Единственото нещо, което има значение, е преди поред-
ните избори да викаме за увеличение на пен сии те. Така държава и 
икономика не се управлява.

Получаващите ще кажат: „Отлично!“ На пръв поглед е така. Но ето 
парадоксалния омагьосан кръг:

• Колкото повече се вдига сумата за пенсии, толкова по-голям 
бюджетен дефицит ще имаме.

• Колкото е по-голям бюджетният дефицит, толкова повече 
публичен дълг ще се натрупа.

• Колкото е по-висок публичният дълг, толкова по-близо сме до 
фалит на държавата.

• Колкото по-близо сме до фалит на държавата, толкова по-ве-
роят но е или да намалим пен сии те, или да девалвираме валу-
тата и да плащаме уж по-високите пенсии във венецуелски 
боливари, или да обявим фалит и цялата икономика да рухне.

• Ако има икономическа криза, повярвайте, най-много ще по-
страдат пенсионерите и социално слабите. А не доб ре инфор-
мираните политици и банкери, кои то ще намерят начин да 
защитят своите спестявания и инвестиции.

За справка – най-висок е процентът на увеличение на пен сии те 
при Виденов, след което те достигнаха нивото от няколко долара 
на месец.
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Затова ще формулирам следната:

Аксиома за размера на пен сии те и финансовата стабилност

Най-важното условие за трайното увеличение на пен сии те е 
дългосрочната финансовата стабилност на държавата. А най-
голямата заплаха за дългосрочната финансовата стабилност на 
държавата е неразумното увеличение на пен сии те, финансира-
но с дългове и дефицити.

Графика Х. Разходи за пенсии в бюджета, 2011 – 2022Е, 
милиарди лв.

Източник: Българска асоциация на дружествата за допълнително пен-
сионно осигуряване, БАДДПО, НОИ 
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Графика Х. Разходи за пенсии в бюджета, 2011 – 2022Е, % от БВП

Източник: Българска асоциация на дружествата за допълнително пен-
сионно осигуряване, БАДДПО, НОИ

Според неокончателните данни за 2022 г. разходите за пенсии 
растат с над 11% в абсолютна стойност, но падат обратно под 10% 
от БВП и, признавам, са по-ниски от мои те очаквания. Ето някол-
ко причини за това:

• Високата средногодишна инфлация от 15.2% през 2022 г. зна-
чително увеличи БВП до прогнозните 162 млрд. лв. Ще изча-
каме окончателните данни за БВП.

• Високата инфлация също така повиши приходите от социал-
ни осигуровки. Затова дефицитът на НОИ расте, но по-бавно 
от очакваното.

• За съжаление смъртността сред възрастните хора е била по-
висока, което е намалило броя на получаващите пенсии.

• Част от новите, по-големи увеличения на пен сии те влязоха в 
сила от 1 октомври 2022 г. и не се отразиха толкова в сметката 
за 2022 г., колкото ще „натежат“ през 2023 г.
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• Всички прогнози за ръста на БВП през 2023 г. са анемични. 
Но по-високи пенсионни разходи вече са заложени. Очаква-
нето ми е, че пенсионните разходи през 2023 г. ще бъдат над 
10% от БВП, може би близо до 11%.

Какво предлагам? 8 – 8.5% от БВП за пенсии

Моят идеал е разходите за пенсии като % от БВП да са между 
8 и 8.5%. Толкова бяха години наред през прехода. Такова ниво 
ще освободи огромен ресурс за растеж на икономиката и на до-
ходите, което пък ще доведе до пропорционален висок ръст на 
пен сии те. Ако междувременно популистите вдигнат разходите на 
11 – 12%, пак ще кажа 8 – 8.5%. Ако ги вдигнат на 13%, както ис-
кат, пак ще кажа 8 – 8.5%. Ако пък някой ги е намалил на 6%, пак 
ще кажа 8 – 8.5%.

6. Т.нар. „преизчисление“ – правилно ли е пенсионерите от 
различни поколения да получават еднакво?

Периодично политиците предлагат т.нар. „преизчисление“ на 
старите пенсии. Ако не сте следили този дебат, нормално е да 
не знаете детайлите. Според мен мотивацията на популисти-
те, предлагащи това, е двупосочна. От една страна, те харесват 
уравниловката по принцип, както многократно казвам в тази 
книга. Те ве роят но биха приели предложение, при което 90% 
или дори 100% от пенсионерите да получават еднаква пенсия. 
Стига да е по-висока, разбира се. От друга страна, те биха прие-
ли и всякакво друго предложение, което да води до това някой да 
получава по-висока пенсия. Ако предложим всички пенсионери 
с името Иван да получат увеличение, те може би ще са „за“. 
Защото ще считат това за „стъпка“ (и ще използват точно тази 
дума) към това и останалите неИвановци скоро също да получат 
увеличение.
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Защо има разлики между „старите“ и „новите“ пенсии?

Ако някой, например учител, е роден през 1930 или 1940 г., той в 
по-далечното минало е получавал ниски заплати, внасял е ниски 
осигуровки и логично сега получава ниска пенсия. Ако друг учи-
тел се е пенсионирал току-що, той доскоро е получавал високи 
заплати, внасял е високи осигуровки и логично сега ще получа-
ва висока пенсия. Точно това е принципът на пенсионно-осигу-
рителния модел. Размерът на пенсията (уж) зависи от внесените 
осигуровки. Ако не беше така, всеки (учител или друг) щеше да 
иска да внася минимални осигуровки. После нали ще му „преиз-
числяват“ пенсията според по-високите нива на новите пенсии? 
Защо да си прави труда да се осигурява на реалната заплата?

Средната заплата преди 23 години беше 10 пъти по-ниска от днеш-
ната. Следователно платените социални осигуровки са били близо 
10 пъти по-ниски. Оттогава пен сии те са осъвременявани ежегодно 
по Златното швейцарско правило – с 50% от ръста на осигурител-
ния доход + 50% от инфлацията. Не мога наизуст да кажа с колко са 
се вдигнали за 23 години старите пенсии, но нека предположим, че 
са нараснали 5 пъти. Това значи, че новите са 2 пъти по-високи – за-
ради икономическия растеж и ръста на доходите. Част от политици-
те считат това за несправедливо. Размерът на пенсията не трябвало 
да зависи от годината на пенсиониране – казват те. Затова нека вдиг-
нем по-старите пенсии драс тич но до нивото на по-високите нови. И 
след няколко години – пак.

Това, което тези политици не казват, е кой ще плати разликата. Те 
не предлагат да намалим новите пенсии и така да вдигнем ста-
рите, а само да вдигнем старите. С цената на нови дългове и де-
фицити. А, и след два месеца пак да вдигнем всички пенсии. Без 
конкретен повод. Нали ви казах, че те измерват целия успех на 
политиката през повишението на пен сии те.
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Какво предлагам?

Да се откажем от тази порочна идея за „преизчисления“. Не е 
възможно и не е справедливо да се увеличават стари пенсии без 
съответен принос към системата. Старите пенсии ще продължат 
да растат според Златното швейцарско правило. Новите ще са 
просто по-високи, но това не е лошо. Целта на високия иконо-
мически растеж е всяка година да живеем по-доб ре от миналата, 
доходите да са все по-високи, всяко поколение да живее много 
по-доб ре от своите родители. Как и защо тогава днешните пенси-
онери да получават колкото отдавнашните? Новите пенсионери 
трябва да получават много повече. Вие не искате ли вашите деца 
да получават по-високи заплати от вас? И да получават много по-
високи пенсии от вас?

Все пак нека припомня, че минималната пенсия пос тоян но се 
увеличава, и то най-често изпреварващо. Това гарантира, че „ста-
рите“ по-ниски пенсии ще бъдат вдигнати поне до нивото на ми-
нималната.

7. Други екстравагантни идеи за извънредни увеличения на 
пен сии те

Както казах, популистите винаги търсят как да убедят общество-
то, че винаги се налага спешно еднократно увеличение на пен-
сии те много над автоматизма на Златното швейцарско правило. 
През годините съм виждал много предложения:

• Току-що обсъдихме т.нар. преизчисление на старите пенсии 
до нивата на новите.

• Да увеличим коефициента за всяка година трудов стаж. Това 
малко експерти разбират какво е, но идеята е пак да се вдигнат 
пен сии те. На хората с много стаж с много, а на хората с малко 
стаж – с малко.
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• Да се модифицира Златното швейцарско правило в Диаманте-
но (то не се казва така, това име е моя интерпретация): вместо 
50% от ръста на осигурителния доход + 50% от инфлацията, 
да стане по-високото от 100% от ръста на осигурителния до-
ход или 100% от инфлацията. До момента може да е имало 
например една година с 2% инфлация и 10% ръст на осигу-
рителния доход, а друга година с 10% инфлация и 2% ръст на 
осигурителния доход. Според Златното швейцарско правило 
и в двата случая трябва да има ръст на пен сии те с 6%, а сега 
предлагат това да бъде с 10%.

• Нека вдигнем рязко минималната пенсия, защото български-
те пенсионери са много бедни.

• Нека вдигнем извънредно всички пенсии, защото… И така по 
няколко пъти на година.

• През 2020 г.: Нека раздадем по 50 лв. месечно на всеки пен-
сионер заради пандемията.

• После: другата партия предложи +50-те лв. да станат +75 лв., 
значи ние предлагаме +120 лв.

• Коледни надбавки.
• Великденски надбавки.

Всички тези идеи можем да перифразираме с по-общото предло-
жение в стил „Нека повишим част от пен сии те много над Златно-
то швейцарско правило, като стъпка към следващо увеличение и 
на останалите пенсии.“ Все едно какви са аргументите.

Резултатите

Ако се следва Златното швейцарско правило, пен сии те ще се кач-
ват приблизително с номиналния ръст на икономиката. Заради 
всички уж добри идеи за извънредни увеличения, пен сии те днес 
са доста по-високи, отколкото би трябвало. Но моля да ме запо-
знаете с един доволен и благодарен пенсионер. ☹
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Ако пък трябваше да плащаме пен сии те само със събраните оси-
гуровки, пен сии те щяха да бъдат почти наполовина по-ниски. Т.е. 
те са почти двойно по-високи, отколкото би трябвало. Но моля да 
ме запознаете с един доволен и благодарен пенсионер. ☹

Кога сме на далавера от първия стълб?
„Печелим“ за сметка на другите, ако:

• не работим много и се пенсионираме рано
• не се осигуряваме на висок или на действителния доход
• работодателят не внася реално осигуровките в НОИ, само ги 

начислява счетоводно
• се очертава да живеем дълго
• не ни дреме за справедливост, финансова стабилност, а гледа-

ме да „прецакаме“ другите, т.е. системата/данъкоплатците
• политиците субсидират първия стълб с милиарди от бюджета

„Губим“, ако сме съвестни граждани и:
• имаме дълъг стаж, висок осигурителен доход
• сме свикнали да разчитаме предимно на себе си
• освен това, ако нямаме късмет да живеем дълго

Т.е. да не търсим голяма справедливост в солидарния модел. Кой-
то харесва идеята друг да работи, а той да получава, значи харесва 
първия стълб.

Важен въпрос: Води ли вдигането на пен сии те до по-добри 
изборни резултати?
Всеки човек може да има свое мнение по този въпрос. Моето е не, 
не води. Ето примери от България:

• Пенсиите бяха повишени много в номинално отношение през 
1995 – 1996 г. Но икономическата катастрофа доведе до абсо-
лютно мнозинство на опозицията през 1997.

• Правителството изпреварващо вдигна пен сии те през 2001 г. 
преди изборите, но друга политическа сила спечели полови-
ната от местата в парламента.
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• Пенсиите бяха вдигнати значително над Златното швейцар-
ско правило след приемането ни в ЕС. Въпреки това през 
2009 г. управляващите партии получиха два пъти по-малко 
депутати от преди.

• След това пен сии те бяха замразени за 3 – 4 години, но през 
2013 г. управляващата партия пак спечели следващите избори

• През 2021 – 2022 г. партиите неколкократно повишиха пен-
сии те, но на изборите през 2022 г. друг спечели изборите.

• В Германия Ангела Меркел изкара 4 мандата като канцлер, а 
през 7 от последните 10 години нямаше бюджетни дефицити. 
А Германия стана по-мощна, нали? Впечатляващо.

Дайте сега обратни примери, ако имате такива. Според мен няма.

Хипотеза за увеличението на пен сии те и изборните резултати

Има нулева корелация между повишаването на пен сии те и ре-
зултатите на изборите. А може и да е отрицателна. Много други 
фактори имат по-решаващо значение.

Защо се получава така? Защото политиката не е и не трябва да 
бъде еднофакторна. Партиите не трябва да бъдат single-issue 
parties, т.е. да се интересуват само от една тема. Една партия може 
да спечели 1 точка с високи пенсии, но заради това да загуби 10 
точки заради оценката на избирателите, че води неуспешна бюд-
жетна и икономическа политика, коя то застрашава финансовата 
стабилност.
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XI.10.2. Вторият стълб – внасяш повече, получаваш повече

Родените след 1959 г., кои то сега са на 63 г. и скоро започват да се 
пенсионират, вече над 20 години внасят част от осигуровките си в 
т.нар. втори стълб на пенсионната система – задължителен. Тези 
спестявания се управляват от 9 частни пенсионни фонда. Съвсем 
неотдавна фондовете станаха 10.

Графика 35. Активи на частните пенсионни фондове за пе-
риода 2001 г. – септември 2022 г., милиони лв.

Изчочник: Българска асоциация на дружествата за допълнително пен-
сионно осигуряване, БАДДПО
Забележка: УПФ = Универсален пенсионен фонд, ППФ = Професионален 
пенсионен фонд, ДПФ = Доброволен пенсионен фонд

От графиката се вижда, че активите на ЧПФ растат бързо всяка 
година. През 2022 г. има спад поради сривовете на световните 
финансови пазари. Но последното тримесечие би следвало да 
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е по-доб ро и окончателните данни за 2022 г. да са по-високи от 
септемврийските.

Какви са фундаменталните разлики между първия и втория стълб?
• Първият стълб е солидарен. Принципът се нарича pay-as-

you-go (PAYG). Днешните работещи внасят социални осигу-
ровки, с кои то се плащат пен сии те на днешните пенсионери. 
Ако един ден изобщо има млади хора, кои то ще плащат оси-
гуровки, и ние ще получаваме пенсии. Рискът е, че бъдещите 
пенсии зависят от демографските процеси, както и от дейст-
вията на политиците. Ако има икономическа криза, пен сии те 
може да пострадат – няма как да бъде по друг начин. Ако 
държавата няма много пари, забравете за добри пенсии.

• Вторият стълб се базира на лични партиди и е доста незави-
сим от държавата. Колкото повече внасяш и колкото по-висока 
е доходността, постигната от ЧПФ, толкова по-висока пенсия 
ще получаваш. И никой не може да ти я отнеме, защото е ин-
дивидуална и сегрегирана, т.е. отделена. Може държавата да е 
в демографска и икономическа криза, но пенсионните партиди 
са инвес ти рани основно в чуждестранни ценни книжа и пари-
те са там. Ако има световна икономика, пенсии ще има.

Силни и слаби страни на втория стълб в България

По мое мнение повечето страни са силни.
• Функционират вече 10 фонда – вече над две десетилетия. 

Има традиции.
• Събран е огромен опит, създадени са отлични екипи на меж-

дународно ниво.
• Постигнати са умерено добри резултати от инвестиционната 

дейност.
• Парите във втория стълб се наследяват от наследниците. При 

първия стълб парите са изгубени.
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Слабите страни според мен са липсата на информационни кампа-
нии и пиар.

• Периодично ЧПФ са обект на злонамерени атаки от попу-
листи, кои то по принцип са против втория стълб и искат дър-
жавна комунистическа пенсионна система. ЧПФ имат огромен 
интелектуален капацитет и цяла професионална асоциация, но 
не успяват ефективно да представят своята позиция.

• Част от негативните коментари са свързани с доходността, 
сравнена с инфлацията и с други фактори. Критиците неко-
ректно подбират конкретни периоди и изкривяват цифрите, 
но тех ният глас се чува. А гласът на ЧПФ не е подкрепен от 
големия им брой финансисти и икономисти и не се чува.

• Също така се опасявам, че две десетилетия след старта на 
втория стълб част от населението не знае, че има партида в 
ЧПФ. Ако знае, че има, не знае кой е неговият фонд. Ако знае 
кой е фондът, няма представа колко пари са се натрупали в 
партидата. И със сигурност не знае каква пенсия може да оч-
аква в бъдеще.

Как се сравняват пен сии те в първия и втория стълб?

Да се сравняват двете пенсии е некоректно, защото става дума 
за два много различни спорта с различни правила. Все едно да 
сравняваме резултата от един хандбален мач с резултата от друг 
волейболен мач. Всички изводи ще бъдат едно към гьотере.

А) Как растат пен сии те?
• В първия стълб решението за нивото на пен сии те е основно 

политическо. Ако управляват популисти, те увеличават пен-
сии те без никаква финансова логика, а с дългове и дефицити. 
Ако ги заменят реформатори, те опитват да вкарат математи-
ката в ред.
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• При първия стълб също така никой нищо не инвес ти ра. Там 
няма натрупани средства, няма доходност. Има обещания. А 
дали има готовност сред работещата част от обществото да 
плаща все повече пенсии? Това последното изречение го заим-
ствам от бивш социалистически министър на икономиката.

• Във втория стълб резултатите зависят от получените осигу-
рителни вноски, минус платените такси към пенсионно-оси-
гурителната компания, плюс резултатите от инвес ти рането 
на натрупаните средства. Резултатите за отделна година 
обикновено са положителни, а дългосрочно с натрупване – 
доста положителни.

• Апропо, говорейки за такси, в НОИ също има много служи-
тели и разходи, така че обслужването на държавните пенсии 
съвсем не е евтино. Само дето никой не ни дава прозрачна и 
детайлна разбивка на разходите, кои то на практика всяка наша 
вноска покрива там, за да ги сравним с тези в частния си фонд.

Б) Какво ще стане, ако в България има демографска криза?
• За първия стълб това е голям проб лем. Няма хора – няма 

вноски – няма пенсии.
• За втория стълб това не е проб лем. Пенсията зависи от внос-

ките на конкретния човек в миналото, а не от вноските на 
милиони други хора в бъдеще време.

В) Какво ще стане, ако в България има икономическа криза?
• За първия стълб това е голям проб лем. Ако има инфлация, 

рецесия, безработица, спад на бюджетните приходи, няма как 
да има ръст на пен сии те.

• За втория стълб това не е проб лем. Голямата част от парите 
на ЧПФ са инвес ти рани в чужди ценни книжа. Каквото и да 
стане в България, това едва ли ще повлияе на американските 
акции и на германските облигации.
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XI.10.3. Неверни митове за втория стълб

Критиците на втория стълб са пенсион-популисти, кои то предпо-
читат да няма частни пенсии, а само държавно-комунистически. 
Периодично тези критици подновяват атаките срещу ЧПФ и при-
зовават за национализация на тех ните активи. Повечето им аргу-
менти са несъстоятелни, но за тях има чуваемост, както за много 
популистки тези.

Мит 1: Твърди се, че първият стълб печели състезанието и е 
по-изгоден

Кое състезание?

Ако има футболен мач с нечестни правила, всеки мач може да 
бъде загубен или спечелен. 2022 г. завърши с дефицит на НОИ от 
близо 8 милиарда лева, както и с увеличени пенсии по популист-
ки причини. ЧПФ не получават никакви субсидии от бюджета. 
Значи мачът започва с резултат 8:0 в полза на първия стълб. Също 
така при инфлация по света и в България между 9% и 25% цените 
на почти всички финансови инструменти са паднали рязко надо-
лу. Според мен през 2022 г. по света няма нито един класически 
пенсионен фонд с положителна доходност. Такава ситуация – на-
пример при облигациите – се случва веднъж на 100 години.

Споко, за ЧПФ няма значение какво се е случило в една от годи-
ните. Ако човек работи и внася осигуровки 30 години, важно е 
какво става със световната икономика през следващите 30 годи-
ни. Много е възможно следващата година финансовите пазари да 
са успешни и доходността на ЧПФ да е висока.

Имаше години (2009 – 2013 г.), когато пен сии те от НОИ бяха за-
мразени, докато ЧПФ имаха доб ра доходност. Тогава никой не 
сравняваше двата стълба, защото вторият „печелеше“. Т.е. кри-
тиците динамично променят аргументите си в зависимост от това 
кое ще хване дикиш.
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Мит 2: Сравнява се вторият стълб с ръста на осигурителния 
доход

Отново несравними неща. Все едно някой да каже, че нивото на 
река Дунав се вдига по-бързо през пролетта, отколкото листата 
падат през есента. Няма никаква логическа връзка между двете.

Критиците казват: През еди-кой си период осигурителният доход 
расте бързо, значи в първия стълб пен сии те ще се увеличават сил-
но. А доходността на ЧПФ била по-малко число от това, значи 
втората пенсия ще расте по-бавно.

Грешно.

Ако осигурителният доход расте с висока скорост – браво! Нали и 
аз това казвам – България забогатява бързо, а популистите винаги 
контрират: Да, ама пак сме най-бедните в ЕС. Щом осигурителният 
доход расте, значи и вноските във втория стълб ще се увеличават 
пропорционално. Значи и втората пенсия в бъдеще ще расте. Но през 
повечето години доходността на ЧПФ бие инфлацията. Така че при 
равни други условия вторият стълб ще даде по-добри резултати.

Много е ве роят но да не разбрахте нищо от мои те обяснения, кол-
кото и да се старая. Но обществото чува критиците, кои то пак не 
разбираме какво казват, но хейтят ЧПФ. Ехо, експертите! Защо 
мълчите, аз да не съм ви единственият адвокат?

Мит 3: Сравняват се 100 лв., инвес ти рани през 2000 г., с 
инфлацията

Виждал съм критики с грешна финансова математика, че през ня-
кои от годините доходността на ЧПФ не компенсира инфлацията, 
както и сравнения със ситуацията в други държави. Тук има ня-
колко грешки:

• Българските ЧПФ трябва да инвес ти рат повечето от сред-
ствата си на световните пазари, далеч от България. Затова 
да сравняваме тяхната доходност с инфлацията конкретно в 
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България или да кажем в Унгария и Турция, където в момента 
е по-висока, е некоректно.

• Не трябва да се сравняват доходности в лева в България с 
такива в румънски леи или унгарски форинти.

• Най-важният аргумент, кой то трудно ще разберете, ако не сте 
с нашата професия. Не е коректно да се сравняват инфлацията 
и доходността година по година и да се събират папагалски. 
В ранните години на 23-годишния период инфлацията е била 
висока, но инвес ти раните суми са били много, много малки. 
По-важно е какво се е случило след 2010 г., когато сумите в 
ЧПФ вече са огромни. Това са годините с ниска инфлация, но 
пък с доб ра доходност. Казано на професионален език, тряб-
ва да се използват money-weighted returns, а не time-weighted. 
Критиката е несправедлива.

Моите критики към ЧПФ са различни от тези на популистите

Нито съм лобист на ЧПФ, нито ще им спестя своите критики. Те 
са две:

• По-горе вече казах, че не съм доволен от тяхната политика за 
публични комуникации (и по-скоро липсата на такава) и от 
липсата на информационна кампания.

• Също така смятам, че най-големият риск са инвестициите в 
свързани лица в част от фондовете. Има реален риск един 
ден да се разбере, че част от инвестициите са се отчитали на 
високи стойности, но зад тези стойности има въздух. По този 
въпрос институциите мълчат от две десетилетия.

Може ли доходността на ЧПФ да е още по-доб ра?

Винаги може, разбира се. Но като човек, кой то цял живот се е зани-
мавал с инвестиции, знам, че постигането на постоянни силни инве-
стиционни резултати не е проста работа. Екипите на ЧПФ са добри.
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XI.10.4. Ролята на втория стълб трябва да се засили – според 
мен да се удвои

Досега вноските на работодателя и служителя във втория стълб 
са малки – общо едва 5% от дохода, и то в рамките на максимал-
ния осигурителен доход. Над този максимум вноски не се плащат. 
Няма нужда човек да е голям финансист, за да разбере простата 
математика:

• Няма как 30 години да внасяме само по 5% от заплатата си, а 
после 20 години да получаваме огромна пенсия, подобна на 
заплатата. Ако няма доходност в ПЧФ, ще можем да получа-
ваме пенсия в размер на, да речем, 7.5% от заплатата. Звучи 
малко, нали?

• Доходност все пак има, така че ве роят но ще получим повече 
от това. Но пак е нищо.

• Ако искаме да получим още по-висока втора пенсия, просто 
ще трябва да спестяваме повече. И във втория стълб, и в тре-
тия стълб, и с всички други форми на лични спестявания и 
инвестиции.

Какво предлагам?

Вноската във втория стълб да се удвои от 5% на 10%. Това пак 
няма да ни донесе желаната висока втора пенсия, но все пак ще 
бъде два пъти повече от сегашното положение.
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XI.10.5. Ролята на третия доб роволен стълб и на другите фор-
ми на спестявания за пенсия

Гарантирам ви, никой от нас няма да е доволен от своите бъде-
щи пенсии. Нито от първата, нито от втората. В професионалните 
американски книги по темата се казва, че 95% дори от американ-
ските пенсионери не са богати. Защото не са спестявали достатъ-
чно и не са инвес ти рали разумно.

Третият стълб са доб роволните пенсионни фондове (ДПФ), кои-
то се управляват по подобен начин на универсалните пенсионни 
фондове (УПФ) от втория стълб. Там всеки гражданин може по 
собствена инициатива да инвес ти ра, като до 10% от дохода му, 
инвес ти ран в ДПФ, се освобождава от данък. Т.е. ако човек полу-
чи 1000 лв. заплата или бонус, може да плати 100 лв. данък и да 
изхарчи 900, или пък да инвес ти ра 1000 лв., да спести данъка и да 
натрупа пари за пенсия. Заради данъчното облекчение мачът вече 
започва с +11.1% положителна доходност.

XI.10.6. Нужни са промени в лимитите за инвестиции на ЧПФ

В момента законодателството е прекалено рестриктивно по от-
ношение на това в какво колко могат да инвес ти рат ЧПФ. Инве-
стиционният бранш смята, че трябва значително да се увеличат 
лимитите за:

• Алтернативни инвестиционни фондове (АИФ)
• Колективни инвестиционни схеми (КИС)
• Борсово-търгувани фондове (БТФ)

Такова е и моето мнение. Това са новите тенденции с световната 
практика, а нашето законодателство е остаряло.
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XI.10.7. Трябва да въведем т.нар. мулти-фондове

Треньор по фитнес знае, че един 60-годишен ветеран и един 
20-годишен спортист не трябва да тренират по един и същ начин. 
По същия начин един 60-годишен и един 20-годишен вложител 
имат различни цели и рискове. Това е основно правило във фи-
нансовата професия.

По-възрастните и по-предпазливите вложители трябва да инвес-
ти рат консервативно. Преобладаващо в облигации с нисък риск. 
Младите имат много десетилетия напред, за да преживеят вся-
какви кризи и възходи, спадове и ръстове на пазарите. Те могат и 
трябва да поемат повече риск и да инвес ти рат предимно в акции.

Но в момента всички сме вложили парите си само в един УПФ с 
една обща за всички инвестиционна стратегия, предимно консер-
вативна.

Какво предлагам?

Законодателно да се задължат пенсионно-осигурителните компа-
нии да създадат мулти-фондове с различни стратегии за клиен-
тите с различни профили. Поне 3 различни. Клишираните им за-
главия биха били консервативен, балансиран и агресивен.

XI.10.8. В България или извън България трябва да инвес ти рат 
ЧПФ?

По темата има сложен и интересен дебат. Има аргументи и в двете 
посоки:

Аргумент защо ЧПФ да инвес ти рат в България
• Те разполагат с огромен финансов ресурс от около 20 милиар-

да лв. Ако част от тези пари се инвес ти рат в България, ще 
подкрепят българските компании и проекти, българската ико-
номика, българския капиталов пазар. Би било чудесно, нали?
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Аргумент защо ЧПФ да инвес ти рат далеч от България
•	Мисията на ЧПФ не е да развиват българската икономика, 

а да инвес ти рат разумно парите на бъдещите пенсионери, 
също част от българската икономика. Колкото по-богати са 
работещите и пенсионерите, толкова по-богата е нацията.

• От научна гледна точка инвестиционният портфейл на аме-
риканските, чилийските и индийските фондове трябва да бъде 
сходен – широко диверсифициран микс от глобални ценни 
книжа – най-много американски, после западноевропейски, ки-
тайски и т.н. Делът на българските трябва да е микро или нано.

• ЧПФ не са благотворителни организации и не следва да 
инвес ти рат в ценни книжа, само защото са български.

• При инвестиции в родни компании има голям риск от неко-
ректно поведение. Инвестиции в свързани лица и други проб-
леми. Това се случва по-често, отколкото човек би предполо-
жил. А ако се купуват книжа на големите световни компании 
на международните борси, риск от злоупотреби едва ли има.

• Разбира се, ако български компании предоставят добри ин-
вестиционни възможности и висока доходност, няма лошо 
българските фондове да инвес ти рат в тях и да спечелят. За 
родните фирми очевидно е много по-лесно да предоставят 
информация на родните фондове, отколкото на корейските 
или бразилските, кои то ве роят но не са чували за България.

Т.нар. home bias – склонност към инвестиции у дома

По целия свят се наблюдава естествена и разбираема склонност 
на всички фондове към инвестиции на родния им пазар. Логично 
е. Българските ЧПФ имат много повече информация и контакти за 
компаниите и проектите в България, отколкото в Нова Зеландия.

Къде да намерим баланса? Какво предлагам?
• ЧПФ да инвес ти рат не повече от 20% от активите си в бъл-

гарски книжа. 20% от 20 милиарда пак е огромен ресурс.
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• Регулаторът и другите държавни органи да следят много по-
строго да няма измамни инвестиции в свързани лица. Дори 
в уж чужди инструменти, ако това пак са скрити свързани 
лица.

• Държавата да провежда други политики, кои то правят Бъл-
гария доб ра инвестиционна дестинация. Така хем ЧПФ ще 
имат интерес да инвес ти рат в България и да печелят, хем с 
парите си ще стимулират растежа на родната икономика.

Какво предлагам по отношение на първия стълб на пенси-
онната система?
208. Да се стремим към пенсионни разходи от 8 – 8.5% от БВП 

годишно.
209. Да се повиши пенсионната възраст до желаното ниво от 

65 г. незабавно и еднократно, а не постепенно в продълже-
ние на 2 десетилетия.

210. Да не се преизчисляват стари пенсии.
211. Да се следва само Златното швейцарско правило при уве-

личенията на пен сии те. Да не се изобретяват други форми 
на изпреварващи увеличения, кои то застрашават финансо-
вата стабилност.

212. Да се удари спирачка на увеличенията на минималната 
пенсия, за да се отдалечим от ситуацията половината от 
пенсионерите да получават минимална пенсия. Целта да 
бъде бройката да падне под 1/3.

213. Да се организира национална дискусия за вдигане и пре-
махване на тавана на пен сии те.

214. Да се увеличи Сребърният фонд до над 5 милиарда лева за 
3 – 4 години.



344 NEXT.BG Книга за реформатори, ястреби и щъркели

Какво предлагам по отношение на втория и третия стълб на 
пенсионната система?
215. Да се преустановят незабавно и окончателно порочните 

опити за национализация на парите на частните ПФ и за 
прехвърляне на партиди към НОИ.

216. Да се удвои вноската във втория стълб от 5% на 10%.
217. Паралелно с това да се обсъди плавно намаление на такси-

те, кои то ще събират ЧПФ през следващите 10 – 20 години.
218. Да се увеличат значително лимитите на инвестиции на 

ЧПФ в алтернативни инвестиционни фондове, колективни 
инвестиционни схеми и борсово търгувани фондове.

219. Да се въведат т.нар. задължителни мулти-фондове с разли-
чен рисков профил.

220. Да се извърши нов анализ на риска на ЧПФ по отношение 
на инвестиции в свързани лица и български активи.

221. Да се препоръча на ЧПФ и тяхната асоциация БАДДПО да 
организират комуникационна кампания, с коя то да пред-
ставят своята дейност.

222. Да се ускори въвеждането на Паневропейския персонален 
пенсионен продукт (PEPP) като алтернатива.
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XI.11. Изкривеният свят на бюджетните субсидии
“It is not generosity to give away other people’s money.”

„Не е щедрост да раздаваш чужди пари.“
Смята се, че това е цитат от Маргарет Тачър,  

но не съм го намерил в оригинал.

Еквивалент на израза „С чужда пита помен прави“.

Нова тлъста „червеноперка“. С тлъстина над 11 милиарда лв. за 
2022 г. Когато участвах в управлението, субсидиите бяха едва сто-
тици милиони лева годишно. Сумата ни се струваше висока, а и 
Международният валутен фонд (МВФ) настояваше да я намалим.
1 милиард лв. е достигнат през 2008 г. През недалечната 2017 г. суб-
сидиите са все още под 2 милиарда. Катастрофата започва след това. 

Графика 36. Субсидии в българския държавен бюджет, 
милиони лв., 2013 – 2022 г.

Източник: Данни от Любомир Дацов
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Най-вече заради подкрепата за електричество през 2022 г. сумата 
набъбна до над 11 милиарда. За мен – неразбираемо!

Графика 37. Разходи за субсидии в българския държавен 
бюджет, % от БВП, 2013 – 2022 г.

Източник: Данни от Любомир Дацов

Ето и графиката като процент от брутния вътрешен продукт. И 
докога така?

Какво са субсидиите?

По моя дефиниция: Бюджетни разходи, с кои то държавата запла-
ща част от цената на стока или услуга, за да може крайните потре-
бители (фирми или домакинства) да плащат по-малко. Примери:

• Политиците решават, че цената на билета за железопътен 
превоз е скъпа за населението. Затова първо държат цените 
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под икономически обоснованото ниво, а след това отделно 
субсидират 50% от така или иначе ниската цена за пенсионери, 
ученици и студенти, войници и др. Така към 80% от пътници-
те на БДЖ ползват билети с намаление. Резултат: огромни го-
дишни загуби за БДЖ и огромна субсидия от бюджета за БДЖ.

• При билетчето за градския транспорт логиката и резулта-
тите са същите.

• Селскостопанските субсидии в рамките на ЕС са далеч най-
голямото перо в бюджета на Съюза. Били са половината от 
целия бюджет на ЕС. Браво на френските лобисти.

• Субсидираните цени на тока, парното, водата са споменати 
на много места в тази книга. Държавата поддържа цените за 
домакинствата изкуствено ниски, като или дава пари ди рект-
но на държавните компании (Топлофикация София и др.), 
или определя висока цена за бизнеса, кой то да плаща смет-
ката и на домакинствата. Т.нар. кроссубсидиране на тока си 
стои открай време и, доколкото знам, е рекордно по размер в 
Европа. Пресолили сме манджата. А на чисто пазарна основа 
би било логично бизнесът като по-голям клиент да получава 
по-ниска цена от домакинствата. Да, ама не.

• На пазарна основа винетката трябва да е много по-скъпа 
(например двойно или дори тройно). Но нали всички шофьо-
ри са гласоподаватели. Изненадващо за мен, за 2023 г. дори 
намалихме цените на винетките от 97 лв. на 87 лв.

• Детските градини винаги са били силно субсидирани, а през 
2022 г. даже са безплатни за родителите. Частните градини 
струват около 1000 лв. на месец.

Какви може да са целите на политиците да дават субсидии?

Може би са две:
• Да подпомогнат потребителите финансово. Нали са гласопо-

даватели…
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• Да стимулират потреблението на някои стоки и услуги, кои то 
са по-желателни за обществото от алтернативите. Примери: 
Железопътният транспорт е по-екологичен от автобусния, 
а и пътната мрежа е задръстена. Градският транспорт е по-
екологичен от личните автомобили, а и улиците в града са 
задръстени. Централното парно отопление (ако ползва газ) е 
по-екологично от електрическата енергия (ако е на лигнитни 
въглища). Освен това електропреносната мрежа през зимата 
би била още по-натоварена, ако хората се отопляват на ток.

Какви са негативите от субсидиите?

Много са. Бих ги групирал в 7 групи:

1) Огромно натоварване за бюджета

Да, всеки иска евтини или безплатни стоки и услуги. И аз бих под-
крепил всичко да е евтино и безплатно, ако сметката се покрива от 
„извън зем ни те“. Но не става така. Огромни и все по-огромни суми 
от затруднения бюджет се насочват към субсидии. За сметка на не-
построените детски градини, липсата на кувьози за новородените, 
липсата на забележима демографска политика и всичко останало.

2) Хората, кои то не ползват услугата, плащат вместо онези, 
кои то я ползват

Това не е интуитивно за разбиране. Кой плаща – кой то потребява 
евтиното парно в София или някой друг? Разбира се, евтината 
сметка я плаща абонатът в София. Който не казва благодаря, иска 
още по-ниска цена, прахосва евтината енергия – нали е евтина? А, 
и в 50% от случаите не си плаща сметката! И често поредният по-
литик-популист или омбудсман го призовава да обжалва сметките 
и в никакъв случай да не ги плаща. А трудолюбивият произво-
дител на картофи в Гърмен, кой то не е виждал парно през живота 
си, с клетите си данъци плаща разликата. Перверзно.
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Същото се случва и при всички други субсидии. Колкото повече 
чужди тирове минават през страната, толкова повече ние плащаме. 
Колкото повече хора пътуват с намаление, толкова повече ние пла-
щаме. Колкото повече басейни се отопляват с евтин ток, толкова 
повече ние плащаме. Колкото повече трудно продаваем на между-
народния пазар тютюн се произвежда и субсидира, толкова повече 
ние плащаме.

3) По-голямата част от субсидиите се усвоява от богатите 
хора, кои то изобщо нямат нужда от това

Наистина ли някой вярва, че на собствениците на скъпи автомо-
били, кои то хвърчат с висока скорост по магистралата, им пука 
дали годишната винетка е 87 лв., 187 лв., 287 лв. или 887 лв.? 
Всяко пътуване от София до морето и обратно струва към 300 лв. 
в бензин. Колко пъти годишно? А социално слабите или нямат 
автомобили, или шофират съвсем скромно.

Наистина ли някой вярва, че на същите собственици на скъпи ав-
томобили трябва да им помагаме с 25 стотинки на литър гориво? А 
всъщност отново те изконсумират по-голямата част от бюджетните 
разходи по тази програма заради по-високото си потребление.

Като замразихме цените на тока, водата и парното, на кого по-
могнахме повече? На пенсионерите, кои то ползват малко, или на 
богатите, кои то потребяват 5 или 50 пъти повече? На жителите на 
Алфатар, кои то нямат централно парно отопление, или на софиян-
ци със средноевропейски доходи, кои то са на парно?

Същото се отнася до щедрите евросубсидии и до т.нар. нацио-
нални доплащания в земеделието, голяма част от кои то отива в 
малка група едри производители. Хей, не казвам, че те са лоши 
хора, напротив. Те работят достойно и получават субсидии и на-
ционални доплащания (това е пак вид субсидии, само че от на-
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ционалния бюджет, а не от ЕС), защото им се полагат. Но ги пла-
щат не „извън зем ни те“, а със своите данъци ИТ спе циа лис тите и 
лекарите, кои то не получават субсидии. Да са станали зърнари…

4) Евтиният ресурс се пилее, от което губи цялото общество

Ако храната, енергията или кой то и да е друг ресурс е субсидиран 
и прекалено евтин, той се разхищава. При соца хранеха животни-
те с бял хляб, защото беше евтин.

Представете си, че хотелите са безплатни и ги плаща държавата. 
Еха, хайде на СПА във Велинград! Какво ще се случи обаче:

• Броят на тези безплатни използвани нощувки ще е огромен. 
Колкото повече спим на хотел, толкова повече бюджетът ще 
плаща.

• Ще резервираме много нощувки, но няма да ги ползваме 
всичките. Нали са безплатни? Защо да си правим труда да 
уведомим хотела, че сме резервирали паралелно и на Златни-
те, и на Пампорово?

• Колкото и десетки ми лио на нощувки да сме ползвали, хоте-
лите ще отчетат няколко пъти повече! Спал, не спал, хотелите 
отчитат. Нали бюджетът плаща? И кой ще проверява дали с 
неговото ЕГН не са отчетени 365 или 565 нощувки миналата 
година. Нали така и така нищо не плащаме?

Ето как създадохме порочна непазарна икономическа система в 
особено големи размери. На такова чудовище започва да прилича 
държавата ни след последното популистко нашествие.

5) Част от субсидиите помагат на чужди граждани – дирек-
тна загуба за България

Ако едни български граждани плащат сметката на други, проб-
лемът е вътрешен. Въпрос на преразпределение, социална по-
литика, солидарност. Когато обаче голяма част от субсидията се 
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потребява от чужденци, тогава нашето общество губи големи 
приходи, а понася вреди. Глупаво, нали?

Винетките за леките автомобили са добър пример. Да, социално 
слабите българи плащат „цели“ 87 лв. на година за лек автомо-
бил. И се оплакват, разбира се. И искат магистралите и пътища-
та да са съвсем безплатни. А когато ние пътуваме по платените 
магистрали на Сърбия, Хърватия, Италия, Гърция или пък пла-
щаме няколко пъти по-високите винетни такси на Словения или 
Унгария, мълчим и търпим. Но считаме, че нашата държава ни 
е длъжна. Ако сте шофирали до Загреб или Любляна, знаете, че 
пътните такси за едно двудневно пътуване са повече от годиш-
ните в България. Когато чужденци пътуват по нашите разбити и 
от тях пътища, те също плащат само 87 лв. Чужденецът може да 
разбива пътищата ни цяла година срещу 87 лв., колкото ще плати 
за едно пътуване другаде. Кажете сега „Де е Илия – на кирия.“

Ситуацията с тол (toll) таксите за товарните автомобили е още 
по-драматична. Превозвачите пос тоян но протестират и постигат:

• Да се отложи въвеждането на тол таксите
• Да се намали списъкът на пътищата, за кои то те да се плащат. 

За останалите пътища плащат „извън зем ни те“, разбира се
• Да се намали драс тич но цената на тол таксите

Техните аргументи:
• „Ударени сме от поредната криза – пандемия, рецесия, ви-

сока цена на горивата, ретроградния Меркурий и т.н. Затова 
искаме подкрепа.“ Моят коментар: Сякаш адвокатите и инже-
нерите, кои то ще платят сметката, не страдат от същия рет-
рограден Меркурий.

• „Ако ни вдигнете тол таксите, ние ще си увеличим цените на 
превозите и това ще се отрази на цените на всички продукти 
и на инфлацията.“ Моят коментар: В пазарната икономика 
всеки може да определя каквито цени си иска. Вдигайте или 
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не вдигайте цените си и не се грижете за инфлацията. Освен 
това съм убеден, че ефектът върху инфлацията ще бъде съв-
сем минимален. Министър Гроздан Караджов го беше изчис-
лил на малка част от стотинката за килограм хляб.

А многобройните чужди камиони, кои то действително разбиват, 
задръстват и замърсяват клетите ни пътища, у нас се радват на 
най-евтиния транзит в цяла Европа. Като им е толкова евтино, 
всички ще идват да разбиват, задръстват и замърсяват у нас. Ка-
жете отново „Де е Илия – на кирия.“

Решението според мен:
• Винетките за леките автомобили и тол таксите за товарните 

трябва да са на пазарни нива. Да кажем поне двойно увеличе-
ние за леките и многократно повече за товарните.

• Ако държавата смята, че определени социално слаби слоеве 
имат нужда от подкрепа, да помогне финансово само на тях.

• Освен това в България повечето приходи за пътната агенция идват 
от леките автомобили, а правилното е 2/3 да се плащат от товар-
ните. Директен резултат от политическия рекет на превозвачите.

Внимание, защо съм толкова „лош“ и искам да плащаме по-скъпи 
винетки и тол такси? Защото приходите от това не се изливат в 
пустинята, а ще отидат за рехабилитация на окаяните ни пътища. 
Да попитаме няколко ми лио на шофьори в България дали повече 
се ядосват на 87 лв. за винетка или на ужасните пътища, на спу-
каните гуми, на жертвите и на лошото настроение при шофиране. 
Но политиците обикновено избират сиромахомилството.

Моля да не ми се сърдят превозвачите. Докато им бях ресорен 
министър, имах отлични отношения с тях. Но „кой то чупи, купи“. 
За тях даже е по-важно да пътуват по хубави пътища, защото те 
денонощно шофират.
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6) Поради субсидираните цени приходите на държавните 
дружества или агенции са недос та тъч ни. Това води до нови 
бюджетни разходи. И така до безкрай.

Градският транспорт във всички общини. БДЖ. Топлофикациите. 
Булгаргаз. Изпълнителна агенция „Пътища“. Цялата електроенер-
гетика… И така до безкрай. Това е комунистическа икономика.

7) Веднъж отпуснати, субсидиите трудно се отнемат. Има на-
тиск за безкрайното им увеличаване

Темата е ясна. Бях свалил намалението за билетите на БДЖ от 
50% на 25%, но моят наследник го върна на 50%. Преди влизане-
то ни в ЕС земеделците получаваха малко помощи от държавата. 
След като потекоха многомилиардните евросубсидии, се появи 
натиск и за допълнителни национални доплащания. Няма горна 
граница. Колкото повече, толкова повече. Мечо Пух знае някои 
неща за някои неща.

Ефект на заместването – ако дадем пари на нуждаещите се, 
те ще преценят за какво да ги изхарчат по-доб ре

Тази идея също е трудна за обясняване. Всеки човек има различна 
кошница на потребление. Един плаща високи сметки за енергия, 
защото живее в голямо и лошо изолирано жилище. Друг купува 
повече храна. Трети пътува до работа всеки ден с влак. Четвъ-
рти шофира пос тоян но по републиканската пътна мрежа. И т.н. 
Ако държавата иска да подпомогне едно средно семейство във 
Вършец с 300 лв. месечно, за да повдигне стандарта им на жи-
вот, как става това? В момента става със субсидирани ток и вода. 
Там парно няма. Със субсидиран бензин. С евтин жп транспорт. С 
евтина винетка и др. Това струва на държавата 300 лв. на месец.

Ако обаче държавата реши да направи цените на всички тези сто-
ки и услуги пазарни и да даде 300 лв. на семейството в брой, това 
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ще бъде по-доб ре, защото ще има неочаквани динамични ефекти. 
Единият вариант е кошницата на потреблението да остане същата 
и да струва годишно с 3600 лв. повече. Но на практика със сигур-
ност ще има разумни промени:

• Семейството ще реши, че щом жп транспортът е поскъпнал, 
студентът ще пътува с празната кола на приятеля си до Плов-
див, за да спести разхода.

• Щом токът е скъп, трябва да се подобри енергийната ефек-
тивност на къщата. Инвестицията ще се изплати за няколко 
години, но ще има ефект за цял живот.

• Щом водата е скъпа, ще ремонтират теча на двора. Досега не 
го правеха, защото водата е била много евтина.

• И ето така ще останат 1000 или 2000 лв. за друго потребле-
ние. Нови дрехи, нов телевизор, на курорт в Банско или как-
вото си решат.

Кога ще живеят по-доб ре? Когато са в пазарна икономика като в 
богатия свят, или във вуду-икономика във Венецуела?

Ето още един ясен пример за ефекта на заместването

Нека предположим, че има 2 вида много подобни продукти – 
кръгли картофи и продълговати картофи. Има потребители, кои то 
обичат кръглите, защото обичат пържени картофки с такава фор-
ма. Други обичат по-дълги. Но е ясно, че ако единият вид изчезне, 
гладни няма да има. Хората могат да променят своите навици.

Нека сега приемем, че кръглите картофи поскъпнат 10 пъти! Така 
стана с електричеството. Обществото има 2 варианта на действие:

А) Субсидираме разликата

Тогава всеки си яде старите картофи, но държавата плаща 90% от 
цената на кръглите. Резултат – огромен бюджетен дефицит.
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Б) Не правим нищо

Тогава повечето, ако не и всички потребители ще минат на продъ-
лговати картофи. Дребен проб лем. Гладни няма, но бюджетът 
спестява маса пари. С тях можехме да свършим други полезни 
неща. Дано този пример е помогнал да разберем идеята за заме-
стване в потреблението.

Кои стоки и услуги имат заместители?

Повечето, макар не съвсем всички. Някои от тях могат да бъдат 
заместени по-лесно. Найлоновата опаковка с хартиена. Луканката 
с друг вид колбас. Кашкавалът със сирене. Зехтинът със слънчо-
гледово олио. Бялата захар с друга.

При други стоки е по-трудно, но не е невъзможно. Понякога за 
това са необходими инвестиции. Енергийните източници могат 
да се променят. Много таксиметрови автомобили се движат на 
пропан-бутан или метан вместо на дизел. Топлофикациите могат 
да работят на мазут. Металургичните заводи могат да работят със 
скрап, не само с руда.

Има и стоки и неща, кои то не могат да се заменят лесно с други. 
Йонно-литиевите батерии. Картината Мона Лиза на Леонардо. 
Снимките на децата в офиса...

Моите изводи
1. Субсидиите трябва да са неголеми като сума в държавния 

бюджет. Например да се върнат на нивата под 3 милиар-
да лв., а може би под 2 милиарда.

2. Субсидиите следва да са насочени само към хората, кои то 
имат нужда от тях, а не към хората, кои то нямат нужда.

3. Субсидиите не трябва да облагодетелстват диспропорцио-
нално чуждите субекти, защото те не са част от нашата на-
ционална икономика. Пример – транзитни камиони.
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4. Ако изчезнат обстоятелствата, кои то са довели до запо-
чването на субсидиите, те трябва да се оттеглят. Пример – 
държавата цял живот ли ще плаща по 25 стотинки на литър 
гориво?

5. Най-важно: По-доб ре е да се даде парична помощ на нужда-
ещите се, отколкото да се субсидира цената на стоката или 
услугата. Те ще могат съзнателно да променят потребител-
ската си кошница и да живеят по-доб ре.

Какво предлагам по отношение на бюджетните субсидии?
223. Да се обърне тенденцията на ежегодно нарастване на субси-

диите. Цел – да се върнат под 3 или под 2 милиарда лева 
годишно.

224. При политиката на даването на субсидии да се следва прин-
ципът, че субсидии трябва да получават само онези граж-
дани, кои то имат нужда от това.

225. Да се преустанови субсидирането на горивата с 25 стотин-
ки на литър. Като политика. Сега беше спряно, просто за-
щото свършиха предвидените пари в бюджета.

226. Да се предприемат спешни реформи на пазара на елек-
тричество за бизнеса с цел рязко намаляване на бюджетни-
те разходи за целта.

227. Да се премахне мораториумът върху цените на тока, во-
дата и парното – заедно с други подкрепящи мерки за до-
макинствата.

228. Да се повиши обхватът и нивото на тол таксите с цел ряз-
ко увеличение на събираните тол такси.
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XI.12. Съкращения в държавната администрация  
и оптимизация на общините

“Less is more”
„По-малкото е по-доб ре“

Мисъл или принцип в сферата  
на презентациите и комуникациите

„– Колко души работят в Европейската комисия?“
„– Около една трета от тях.“

Цитат от книгата на Бил Брайсън „Един американец в Европа“

Тази глава не е посветена на всичките проб леми на администра-
цията, за коя то може да се напише отделна книга. Реших да се 
спра само на темата за съкращенията.

Администрацията има свойството пос тоян но да се раздува 
без горна граница

Тези процеси са описани доб ре в Законите на Паркинсън. Има епи-
зоди и на британския сериал “Yes, Minister”, посветени на темата.

Ако няма политическа воля за ограничаване на размера на ад-
министрацията, тя вечно ще расте, дори при нашето бързо на-
маляващо население. Идва нов премиер – създава нови мини-
стерства и никой не го спира. През последните 1-2 години броят 
на министерствата е рекорден. Бившето Министерство на ико-
номиката, енергетиката и туризма на Трайчо Трайков сега е раз-
делено на 4 парчета. Въпреки гръмките думи в заглавията на 
тези под-министерства (иновации и растеж, икономика и инду-
стрия), тяхната роля, дори кумулативна, е намаляла. Държавата 
през последните години се занимава повече с други приоритети 
и политики.
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Идва нов министър – увеличава щатните бройки на министер-
ството и никой не го спира. И броя на подчинените му агенции. 
Да съкрати нещо – забравете! Идва нов кмет, вкл. на община с 
рязко спадащо население – увеличава щатните бройки на общи-
ната. Да съкрати нещо – забравете!

От време на време се увеличава броят на общините в България. По-
следните примери: Сопот се отдели от Карлово, Сърница се отдели 
от Велинград. И се очаква община Сърница в сърцето на Родопите 
да има капацитет във всички направления. Вместо броят на общи-
ните да се намали наполовина или с 2/3 при това стопяване на 
броя на жителите извън столицата.

Защо се получава така?

Защото всеки управляващ съзнателно или несъзнателно се опит-
ва да гради своя империя. Повече политики + по-голям бюджет 
+ по-голям екип = по-голяма власт. Или поне така изглежда. А 
всъщност през погледа на времето се оказва, че това не е вярно. 
Управляващи остават или не остават с доб ро име в историята по 
съвсем различни причини.

Ако е оставена да се развихри, всяка администрация си измисля 
нови функции и задачи, нови контролни механизми, даже нови 
регулаторни режими. Бюрократщина, тормоз, рекет, рушвети.

Съкращенията са тегава работа. Трябва да се разделиш с живи 
хора, с кои то си работил до вчера. Всеки главен секретар си брани 
ведомството, всеки директор – дирекцията и т.н. А пък назначе-
нията са сладка работа. Много кадри на партията тъкмо ще на-
мерят реализация…

В същото време управляващите периодично заблуждават, че 
уж нещо съкращават

Когато съм бил министър на администрацията и административ-
ната реформа през 2005-2009 г., съкратихме администрацията с 
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цели 17,000 души. Това се случи с много инат, с подкрепата на 
премиера Станишев и МФ, но без ентусиазъм у повечето ми нис-
три. Най-драстичният пример беше следният. Един от ми нис трите 
отказа да съкрати дори 1 бройка, защото в ресора му не можело – 
хората не достигали. По средата на мандата се смени министърът. 
Новият направи толкова много съкращения, че ведомството из-
лезе на първо място и по процент съкращения, и като абсолютна 
бройка. Значи можело!

След 2009 г. управляващите твърдяха, че са извършили 10% 
съкращения. Никога не публикуваха бройки, но впечатлението 
ми е, че администрацията в действителност се разду. След 2021 г. 
твърдението беше „съкращаваме по 500 бройки на седмица“. Но 
отново не видях твърди цифри и съм скептичен.

Твърдя най-отговорно, че в администрацията по-малко хора 
вършат по-доб ра работа

Резултатът от работата на администрацията изобщо не е право-
пропорционален на броя на хората, кои то я вършат. Принципът на 
Парето „80:20“ е много валиден и за администрацията. В много 
случаи 80% от работата се свършва от 20% от хората. Резултатът 
в огромна степен зависи от лидерството на ведомството (кмет, 
министър, премиер), както и от малкия брой ключови служители 
около него.

Какви житейски примери да дам?
• Девет баби – хилаво дете.
• Футболът се играе 11 срещу 11. Ако са 51 срещу 51, по-инте-

ресно ли ще бъде? Едва ли.
• В една кръчма трябва да има един гайдар. Може ли да са трима?
• От държавната телевизия в офиса ни е идвал да ме интервюира 

екип от 8 души. Един държи лампата, един показва кое къде, 
а последните няколко даже няма къде да влязат и какво да 
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правят. От частните телевизии идват по двама – оператор и 
репортер, единият от тях често шофира.

• В БТК само с домашните телефони преди приватизацията ра-
ботеха 25,000 души, а дори нямаше мобилен оператор. След 
това заедно с мобилния оператор – към 3,000. Кога компанията 
е била по-доб ра?

• Ако по едно дело ви представляват двама адвокати – може. 
Ако са 12, по-доб ре ли ще се справят? А кой ще плати излиш-
но голямата сметка?

• Когато беше външен министър, уважаваната от мен Надежда 
Михайлова ми сподели, че работи само с двадесетина души 
от министерството. Като станах министър, разбрах какво има 
предвид. В Министерския съвет, например, работят между 
400 и 500 души. Вероятно всеки премиер не познава по-го-
лямата част от тях. Ако днес си тръгнат половината, нито той 
ще разбере, нито ще се отрази на работата на ведомството, 
нито на някого в държавата нещо ще му липсва. А ако си 
тръгнат 2/3? Според мен е същото.

Трябва ли да ни е жал да съкратим хората?

Популистите са против съкращенията по стандартните синдикал-
ни причини. „Горките хора, ще останат без работа и т.н.“

Съкращаването на хора и в частния сектор, и в публичния не е 
приятно за никого. Но при сегашната раздута администрация е 
правилно със следните аргументи:

• Населението е намаляло, а администрацията се е увеличила. 
Поне в икономиката задачите на държавата трябва да са на-
малели от соца досега. Но не и броят на хората, кои то ги из-
пълняват.

• Безработицата в държавата е на исторически ниски нива. Не 
могат да се намерят хора за нищо – счетоводители, одитори, 
ИТ спе циа лис ти, инженери от всякакъв вид, учители, лекари. 
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Както и хора без висше образование като строители, детегле-
дачки и какво ли не. А в същото време публичният сектор 
ангажира голям брой хора с доб ро образование за нискоефек-
тивни дейности.

• Съкратените ще останат без работа ли? Не говорим за хиляди 
съкратени в община Бойница, Видинско, където няма да има 
къде да се реализират. А за висшисти в самия център на Со-
фия, където едва ли и един от тях ще остане на улицата.

• А даже и някой да остане без работа, това какво ви говори? 
Човекът работи в МС или МФ, а няма да си намери реализа-
ция в частния сектор? Министерствата да не са благотвори-
телни организации, където да настаняват за 20 – 30 години 
напред всеки, кой то няма къде да работи? Данъкоплатците 
затова ли финансират раздутите щатни бройки в бюджетната 
сфера? Как ще се модернизира държавата, ако имаме такъв 
манталитет?

• Заплатите в публичния сектор не са високи, даже са изоста-
нали през последните години. Много ли е хубаво за един чи-
новник цял живот да работи в едно държавно ведомство с 
ниска заплата? Същата стая, същите колеги, същите задачи? 
Това ли е мечтаната кариера за всеки от нас?

Какво предлагам?
1. Началото на мандата е най-добрият момент за резки 
съкращения

Още през първата седмица премиерът може да каже на ми нис-
трите:

• ДСНДСМ. Другата Седмица Няма Да Сте Министър, ако не 
извършите оптимизацията.

• До другата седмица искам 10 – 15 – 20 – 30% съкращение на 
щатните ви бройки, започвайки от не зае ти те. Апропо, не зае-
ти те щатни бройки обикновено са 5 – 10 – 12% от всичките.
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• Ако не го направите, вие и главният ви секретар направо мо-
жете да си ходите.

2. Принципът „бройките се съкращават, но фонд работна за-
плата остава“ работи доб ре

Ако попитаме служителите и тех ните началници дали искат да 
има съкращения, ще кажат „не“. Но ако ги попитаме дали са 
съгласни бройките да се намалят наполовина, а заплатите на оста-
налите да се удвоят, отговорът ще е друг. Ако съкращенията са с 
1/3, със същата сума заплатите могат да се вдигнат с 50%. Ако 
съкращенията са с 20%, заплатите могат да се вдигнат с 25%.

3. Да се създаде Административен борд, кой то да намалява 
бройките в администрацията

И да спира увеличенията на щатовете.

След като в началото на мандата или на процеса администрацията 
се съкрати, трябва този завоюван резултат да се задържи, иначе ще 
завършим мандата с… общо увеличение от +12%. Както винаги.

Административният борд може да се състои от ключови фигури:
• Заместник-министър на финансите
• Директор на дирекция „Държавна администрация“ в Минис-

терския съвет
• Съветник на премиера
• На заседанията да присъстват всички главни секретари на 

министерства
Задачите му могат да бъдат прости:

• Да извърши първоначално голямо съкращение в цялата адми-
нистрация.

• Да забранява увеличаване на бройките на което и да е ве-
домство, ако паралелно не се намаляват бройки другаде.

• Да следва политика на допълнителни ежегодни съкращения – 
предлагам с -2% годишно – средно за цялата администрация. 
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Населението намалява, уж ще въвеждаме електронно упра-
вление и онлайн услуги, уж ще премахваме и опростяваме 
регулаторни режими.

• Да следи за баланса между отделните ведомства по отноше-
ние на щатните бройки.

• Да следи за баланса между отделните ведомства по отноше-
ние на заплатите.

• Да докладва на МС за постигнатите изводи и резултати.

4. Да се разработи програма за ротация на част от държавни-
те служители по различните ведомства

Идеята е, че не е здравословно държавен служител да работи цял 
живот на едно място. Смяна на сградата и екипа през няколко го-
дини ми звучи по-интересно и полезно за двете страни.

Оптимизация на общините

В България има 265 общини. Населението намалява, все повече 
хора се заселват в София. Цели райони застаряват и се обезлю-
дяват. Сложността на управлението – еврофондове, нови техно-
логии – се увеличава. А броят на общините не намалява, а се е 
увеличил с 2 през последните 20 години.

Около 87 общини имат население под 6,000 души. Има такива и 
с 1,000 души. Със села, кмет, администрация, юристи, инженери, 
счетоводители… Това община ли е или вилна зона?

Какво предлагам?

Да се уедрят общините, като общият им брой се намали наполо-
вина или с две трети. Желателно е да няма община с население 
под 10,000 души. Очевидно за целта е необходима силна полити-
ческа воля и подкрепа.
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Какво предлагам по отношение на съкращенията в държав-
ната администрация?
229. Да се извърши незабавно съкращение на общия брой заети 

в администрацията с 10 – 15 – 20%.
230. Да се създаде Административен борд, кой то да извършва 

и наблюдава съкращенията, да следи за баланса на щатните 
бройки и на заплащането в различните администрации.

231. Да се запази и спазва принципът „бройките се съкраща-
ват, но фонд работна заплата остава“.

Какво предлагам по отношение на оптимизацията на общи-
ните?
232. Да се проведе обществена и политическа дискусия за уедря-

ването на общините с оглед на демографските процеси. 
Цел – общата им бройка да намалее 2 или 3 пъти.
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XI.13. По-независими регулаторни органи

Регулаторните органи са повече на брой. Най-познатите са Коми-
сията за защита на конкуренцията (КЗК), Комисията за финансов 
надзор (КФН), Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). 
Последната е най-известна сред населението, защото често опреде-
ля цените на газа, тока, парното и водата. Навремето и Комисията 
за регулиране на съобщенията (КРС) беше известна, защото опре-
деляше цената на телефонните услуги. Но след като секторът се 
либерализира и има конкуренция, обществото не се занимава пос-
тоян но с тази тема. БНБ регулира и надзирава банките.

Както държавните дружества, регулаторните органи обикновено 
са място, където партиите паркират свои ценни кадри. Добри ре-
сорни професионалисти или не.

Моите предложения

1. Съставът на регулаторните органи спешно да се попълни
Поради липсата на стабилни парламентарни мнозинства от доста 
време никой не се занимава с изтеклите мандати на членовете и дори 
председателите на регулаторните органи. Това трябва да се промени.

2. Регулаторните органи да са по-малко политизирани, а по-
експертни
Ясно е, че е най-доб ре хората, кои то регулират енергетиката, да 
разбират от енергетика. И т.н.

3. Регулаторните органи да са по-независими от политиците
Как точно да се постигне това, след като политиците ги назнача-
ват и очакват от тях да са по-зависими?

4. Регулаторните органи да са по-малко сиромахомили

Визирам конкретно КЕВР:
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• Традиционно КЕВР определя по-ниски цени от пазарните за до-
макинствата за всички комунални услуги – ток, вода, парно, газ.

• При тока КЕВР традиционно допуска силно крос-субсидира-
не. Бизнесът плаща много по-скъп ток, за да финансира ни-
ските цени за домакинствата. А трябва да е обратното.

• КЕВР традиционно забавя увеличението на цените на всички 
комунални услуги за сметка на финансовото здраве на съот-
ветните дружества. Това пък се отразява на инвестиционната 
им програма.

• Най-драстичният пример според мен е фактът, че през 21 век 
най-скъпите квартали на столицата нямат канализация. Това 
нормално ли е? Вярвате ли, че хората с красиви къщи в Бояна 
или Драгалевци се интересуват колко струва водата и биха 
предпочели да живеят без канализация като в 19 век?

Ето заради тези неща казвам, че регулаторните органи трябва да 
са по-малко сиромахомили и да са по-независими от политиците.

Какво предлагам по отношение на регулаторните органи?
233. Да се води политика регулаторните органи (КЗК, КЕВР, КРС, 

КФН, БНБ) да са по-професионални и по-независими от 
политическите сили.

234. Конкретно при ценовата политика (ток, вода, топлоенергия, 
газ и др.) регулаторните органи не трябва да се възприемат 
като социално министерство или благотворителни организа-
ции, а като справедливи арбитри и пазители на обществе-
ния интерес – производители, търговци, потребители.

235. Заедно с правителството, регулаторните органи трябва да 
бъдат двигатели за развитие на съответния сектор, а не да 
създават бюрократични спънки.

236. КЗК в по-голяма степен трябва да се бори с липсата на кон-
куренция в някои сектори, например при горивата.
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XI.14. Революция в енергетиката

Измежду многото сектори, един от малкото, в кои то България е 
видимо международно конкурентна, е енергетиката. През живо-
та си не съм виждал публикации и анализи за масовата публика, 
кои то да показват дела на този сектор в БВП. Както и на другите 
сектори. Ако попитате дори ми нис три, нищо чудно да ви кажат, 
че туризмът е в пъти по-голям от енергетиката. А всъщност енер-
гетиката има двойно по-голям принос към БВП от туризма. Спо-
ред мен той вече е към 7%.

Енергетиката ни има много достойнства
• Имаме ядрени мощности, макар остарели – за разлика от не-

малко европейски държави
• Както и ВЕИ (възобновяеми енергийни източници)
• През критичната 2022 г. се оказахме третият най-голям изно-

сител на ток в Европа
• Имаме добри спе циа лис ти
• Себестойността на произведената електроенергия е конку-

рентна
• Мрежата навремето е изградена умно – с два кръга, което 

може да помогне в критични ситуации

Има и недостатъци
• Част от мощностите са много стари.
• Мрежата не може да поеме огромния наплив от потенциални 

инвестиции във ВЕИ, на първо място соларни.
• Много от дружествата са държавни (или общински) – ТЕЦ 

„Марица изток 2“, Националната електропреносна компания 
(НЕК), АЕЦ „Козлодуй“, Булгаргаз, Топлофикация София и 
други. Моето мнение е, че няма нужда тези дружества да са в 
ръцете на политиците. Любителите на държавно-комунисти-
ческата енергетика и изобщо икономика вярват в обратното.
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• Вече милиарди са загробени в АЕЦ „Белене“, без изгледи за 
излизане от батака там. Ще бъдем единствената държава в 
света с чисто нови (в смисъл неизползвани, но иначе скоро 
ще навършат и пълнолетие) ядрени реактори – експонати в 
Музея на националната глупост.

• Либерализацията не е приключила. Политиците пос тоян но 
отлагат либерализирането на пазара на ток за домакинствата 
поради сиромахомилство.

• Настъпи авария в най-важната ПАВЕЦ „Чаира“ без яснота 
след колко години тя ще приключи. Има мнения, че ремонтът 
ще струва 2 милиарда лв. За чия сметка? Не съм чул засега 
изпълнителят да иска да похарчи 2 милиарда, а вината ве-
роят но е негова. Странно е мълчанието по темата.

• Не сме в час с новите тенденции – водород, батерии, нов тип 
ядрени мощности.

• Исторически имаме силна зависимост от един източен дос-
тавчик на газ, петрол, ядрено гориво.

Какви реформи и действия са необходими според мен в 
енергетиката?

1) Приватизация

Ако се чудите защо съм за приватизация, моля да прочетете гла-
вите в тази книга, посветени на темите приватизация и управле-
ние на държавните дружества.

Да, наистина вярвам, че телекомуникациите се изкопчиха от ла-
пите на политиците преди близо 2 десетилетия. Това доведе до 
значителни инвестиции, модернизация, либерализация. Секторът 
е конкурентен в международен мащаб. Енергетиката „изтегли 
късата клечка“ и остана от популистката страна на „желязната за-
веса“. В държавните мощности за 30 години не се случи почти 
нищо.
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Какво предлагам?
• Дружествата от държавната енергетика да станат публични.
• Миноритарни дялове от повечето, ако не и всички, държавни 

енергийни дружества да се продадат през фондовата борса. 
Миноритарните инвеститори, български и чужди, ще вкарат 
в съветите на директорите свои представители, което ще по-
добри корпоративното управление.

• Мажоритарни дялове от повечето, ако не и всички, държавни 
енергийни дружества да се продадат на стратегически инвес-
титори. Един от вариантите отново е през фондовата борса.

2) Либерализация

Дългосрочно това е правилният модел. Колкото по-малко държа-
ва в ценообразуването и в унищожаването на конкуренцията, тол-
кова по-доб ре.

Ако се чудите защо съм за това държавата да не определя силно 
субсидирани (от „извън зем ни те“) енергийни цени, моля да про-
четете главата в тази книга, посветена на субсидиите.

Всяко домакинство трябва да има достъп до няколко независи-
ми и недържавни доставчика на всички комунални услуги (ток, 
парно, газ, вода, телефон, интернет…). Пазарната икономика ще 
си свърши работата. Цените няма да бъдат изкуствено ниски, за 
да има изобщо стимул за бизнес и инвестиции. Но няма да бъдат 
и прекалено високи – конкуренцията ще ги върне обратно към 
нормалните нива.

Ако някоя социална група е пострадала, нека държавата помага само 
на нуждаещите се чрез социални помощи. И не на всички, моля.

3) Какво да правим с лигнитните въглища в „Мариците“?

Още една голяма „червеноперка“. С размер ако не на син кит, то 
поне на червен кашалот.
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Аргументи против затварянето на въгледобива и на ТЕЦ-
овете на лигнитни въглища

Аргументите са ясни.
• Това е роден ресурс, прави ни независими от внос на енер-

гийни ресурси. Вярно е.
• Това са базови мощности.
• В момента при тези високи цени на тока въглищата са конку-

рентни.
• Работните места и поминъкът на хората.

Аргументи в полза на затварянето на въгледобива и на ТЕЦ-
овете на лигнитни въглища

Не казвам това да стане тази зима. Но един ден трябва да стане. Не 
съм миньор или геолог, но лигнитните въглища приличат повече 
на пръст и кал, отколкото на богати черни и антрацитни въглища. 
Следователно те едновременно са енергийно бедни и много замъ-
рсяващи околната среда. Ако живеете във Видин, най-много ви 
интересува цената на тока. Но ако живеете в съседна Стара Загора 
и в региона, децата ви ще се тровят ежедневно от мръсния въздух. 
Колкото и да струва токът през януари, колко струва здравето на 
децата? Цялата логика на Плана за възстановяване и устойчивост 
(ПВУ) е да се затворят старите замърсяващи мощности и да се 
извърши енергиен преход към ново поколение технологии.

Възможни решения

А) Грешното решение:
• Да си държим старите централи (ве роят но по-възрастни от 

мен), докато грохнат физически.
• Да си тровим децата, защото сме много „умни“.
• Да върнем парите от ПВУ, защото сме много „богати“. Ако 

някой ден не ни изхвърлят изобщо от ЕС.
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Б) Умното решение
• Или да намерим начини за намаляване на емисиите (с инвес-

тиции, с други технологии, със сезонен режим на работа), 
или да намалим използваните мощности.

• С огромните средства от ПВУ да компенсираме заетите в тези 
производства, да търсим възможности за преквалификация и 
за алтернативна заетост.

• Паралелно да изградим огромни нови мощности – соларни, 
водородни, ядрени, батерии и всякакви други. Тези мощно-
сти ще се нуждаят от голям брой нови работници и служите-
ли, каквито на пазара на труда в момента категорично няма.

Къде искаме да работят децата на миньорите от въгледобива?

Помислете какво са работили нашите прадядовци и дали днес 
бихме се разменили с тях. Повечето са се извършвали ръчен труд 
в селското стопанство с ниска производителност и ниски доходи.

Няма недостойни професии и в тази книга не бих давал никак-
ви оценки. Но на въпрос „Кой от вас иска да бъде миньор като 
баща си?“, в Стара Загора кандидат-депутат е получил отговор 
нула. Всеки би искал децата му да имат работа, коя то да носи 
висок стандарт на живот, но също така да не уврежда здравето 
на хората. Ето примери: ИТ спе циа лис ти, финансисти, лекари и 
медицински работници, адвокати, инженери. Има и много доб ре 
заплатени работни места за хора без висше образование и те не 
са единствено миньори от въгледобива. В енергетиката винаги ще 
има десетки хиляди такива работни места.

Във Великобритания в епохата на Маргарет Тачър са затворили 
много губещи въглищни мини с цената на стачки и протести. Там 
да не би заплатите да са били колкото в Лондонското Сити? Мно-
го от децата на онези миньори днес работят в ИТ сектора (чел съм 
статии конкретно по този въпрос), във ВЕИ сектора, в по-модерни 
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индустриални производства и в услугите. И предполагам, че са 
по-щастливи и по-богати. И със сигурност по-здрави.

4) Удължаване на живота на 5 и 6 блок на Козлодуй

Очевидно е, че е по-доб ре те да работят по-дълго. И безопасно, 
разбира се.

5) Нови ядрени мощности, ве роят но в Козлодуй

АЕЦ „Белене“ изглежда обречена. По темата моля да прочетете 
мнението ми в следващата глава. Но можем да изградим седми 
реактор в Козлодуй, че и осми. Със съвременни западни техноло-
гии, моля. Но в идеалния случай – спазвайки следните принципи:

• В реализацията на проекта да има конкуренция. Т.е. да се по-
канят всички страни от ОИСР, кои то имат такъв капацитет, да 
участват в подобен конкурс.

• По възможност да няма държавно финансиране изобщо, вкл. 
да няма държавни гаранции.

• Да няма дългосрочни договори за изкупуване на тока по не-
разумно висока тарифа, което би довело до висока цена на 
тока в България.

• Да се обмисли какво се случва с отработеното ядрено гориво. 
Родно хранилище ли ще строим, ще имаме договор за негово-
то връщане към доставчика на гориво, или нещо друго?

Алтернативно, може да се изграждат повече на брой малки ядре-
ни реактори, ако технологията за това се окаже изгодна.

6) Да се подобри електропреносната мрежа, за да поеме но-
вите мощности

Чували сме редовни оплаквания от инвеститори във възобновя-
еми енергийни източници (ВЕИ), основно слънце и вятър, че с 
месеци и дори години не получават свързаност с мрежата поради 
липса на капацитет. Частните ЕРП-та (електроразпределителни 
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предприятия) пък казват, че заради сиромахомилската политика 
на КЕВР нямат пари за инвестиции.

Затова в книгата казвам, че задачата на КЕВР не е да бъде Робин 
Худ и да унищожи бизнеса с ниски цени, а да търси верния баланс 
между производители, търговци и потребители. А иначе държа-
вата си има социално министерство, но то не се нарича КЕВР. 
И Омбудсман също не се нарича. През последните години Ом-
будсманът се превърна в социален министър в сянка в дрехи на 
арменски свещеник. Явно основната му роля стана да сваля цени-
те на комуналните услуги и да подстрекава към неплащането на 
сметки. Нещо друго интересно от тази институция чули ли сме?

7) Да се стимулира енергийната ефективност

Със субсидиране на цените това не се постига, а само се прахос-
ват бюджетни средства.

Каква може да бъде NEXT революцията в сектора? Водород, 
батерии? Термоядрен синтез?

Каквото и да донесе бъдещето, ние трябва да сме готови за него и 
да участваме активно. Чрез научно-развой на дейност, чрез енер-
гийни мощности, чрез машиностроителни мощности, чрез обра-
зование.

Тази книга е написана от икономист, а не от футуролог или от 
доктор по енергийни технологии на бъдещето. Но и икономисти-
те като мен разбират доб ре, че България обикновено изостава от 
новите тенденции. Това трябва и може да се промени.

Какво предлагам по отношение на енергетиката?
237. Да се приватизират почти всички държавни дружества в 

енергетиката. Миноритарни пакети през борсата, мажори-
тарни пакети – с участие на стратегически инвеститори.
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238. Да се либерализира секторът с цел създаване на пазарна 
конкуренция между частни доставчици на всички енергий-
ни услуги.

239. Да се води балансирана, а не сиромахомилска ценова по-
литика, за да се стимулират инвестициите в сектора енер-
гетика. Да се намали крос-субсидирането между бизнеса и 
домакинствата при тока.

240. Да се подкрепят финансово само онези домакинства, кои то 
имат нужда от това.

241. Да построим нови ядрени мощности в Козлодуй – 7 и 8 
блок.

Забележка: Този списък не е изчерпателен. В сектора са нужни 
множество инвестиции и реформи, кои то не могат да бъдат об-
хванати в тази книга.
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XI.15. АЕЦ „Белене“ – колосален провал на съвременна 
БГ

Едва ли има по-добър пример в България от АЕЦ „Белене“ за:
• липса на ясни национални приоритети
• тотална неспособност да се реализират големи проекти
• многократна смяна на посоката
• разхищения в милиардни размери

Половината от днешните български граждани не са били родени, 
когато проектът е започнал. Почти никой не си спомня пълната 
му история. Ето кратката и непълна версия:

• 1981 г. – 1300 години България – взето е решение да се по-
строи втора АЕЦ.

• До 1989 г. – инвес ти ран е около милиард лв. (от тогавашната 
валута).

• 1990 г. – решение за спиране на проекта по екологични и фи-
нансови причини.

• Април 2002 г. – решение за рестартиране на проекта.
• До 2009 г. – таксиметърът с разходите върви, АЕЦ няма.
• 2009 – 2012 г. – проектът е обявен за „гьол за милиард“ и е 

спрян отново.
• Парадоксално, възможно е повече пари за АЕЦ „Белене“ да 

се изхарчват след уж „спирането“ на проекта, отколкото пре-
ди това.

• 27.01.2013 г. – Референдум: Да се развива ли ядрената енер-
гетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена 
електроцентрала? Над 60% гласуват „За“, но едва 20% участ-
ват. Управляващата партия неколкократно променя позиция-
та си.

• 2016 г. – Губим международен арбитраж и плащаме на Роса-
том около 600 млн. евро за реактори, кои то вече не искаме. 
Реакторите са били поръчани около 2007 г., но не са и били 
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отказани, след като проектът беше „спрян“. Поне договорих-
ме анулиране на наказателните лихви.

• 2016 – 2020 г. – Отново твърдим, че ще строим АЕЦ „Бе-
лене“. Привлечен е интерес от руски, китайски и корейски 
компании. Оттогава процесът не е приключил, но се поя вяват 
нови съмнения дали е необходимо ново разрешение от ЕК.

• Септември 2020 г. – в енергийната стратегия на България до 
2030 г. няма АЕЦ „Белене“.

• Септември 2020 г. – срокът за реализиране на централата е 
отложен за… 2035 г.

• 24 февруари 2022 г. – избухналата вой на в Украйна още по-
вече отдалечава проекта. Много е ве роят но той вече да е 
приключил и повече да не говорим за него. Но в тази геопо-
литическа ситуация остава въпросът какво да правим със за-
купените руски реактори и с другите направени инвестиции. 
Река Дунав е наблизо, можем да ги изхвърлим там...

• …
• 2081 г. – 1400 години България. В НС отново е насрочен де-

бат за или против АЕЦ „Белене“ и как да се постъпи с десетте 
милиарда, изхарчени досега… ☹

Какво предлагам по отношение на АЕЦ „Белене“?
242. В рамките на 1 управленски мандат държавата да вземе 

окончателно решение как да постъпи с АЕЦ „Белене“. Пред-
почитанията следва да са:

• държавата да не инвес ти ра повече бюджетни средства в 
проекта

• проектът да се реализира от чужди инвеститори на пазарна 
основа, ако е жизнеспособен – например от Република Ко-
рея или от западния свят

• да не се дават държавни гаранции
• да не се поемат ангажименти за дългосрочно изкупуване на ток
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• държавата да съдейства на инвеститора институционално, 
с инфраструктура, с образование и човешки ресурси

243. Ако се окаже, че това е невъзможно, в крат ко време да се 
вземе окончателно решение за отказ от проекта АЕЦ „Беле-
не“.

244. Да се направи опит за продажба на реакторите на публичен 
търг с падаща цена на принципа „Там, където е, такова, как-
вото е“ (As is, where is). Разбира се, следва да има условия за 
участия с оглед на ядрената тема.

245. Тогава или инвеститор ще може да си завърши проекта, или 
на територията му може да се построят други фабрики и 
обекти. Теренът е подходящ за голяма индустриална зона.

246. Да се обмисли издигането на Паметник на националната 
глупост на брега на р. Дунав.
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XI.16. Икономическият патриотизъм в добрия смисъл 
на думата. Държавата да определя ли приоритетните 
сектори?

Изводите в този раздел не са съвсем очевидни. И тук има две шко-
ли, но те не са по оста популизъм – реформаторство, а по друга ос: 
меркантилизъм – либерализъм. Това е по отношение на външната 
търговия, не го бъркайте автоматично с имена на партии. Не е 
същото.

Меркантилизмът

В периодите на ранната индустриализация меркантилизмът е 
проповядвал следното:

• По-доб ре е да потребяваме местни продукти, за да подкре-
пяме развитието на местното производство и за да не изтича 
валутата и богатството навън.

• Вносът трябва да се спира с високи мита и с други бариери, 
за да са по-конкурентни местните стоки.

• Друг вариант е да се девалвира националната валута, което 
прави износът по-конкурентен, а вносът – по-труден.

Такава политика може да е давала някакъв резултат крат косрочно 
и за някои отрасли. Особено когато държавите са произвеждали 
сходна гама от продукти – пшеница, вино, дрехи и др.

Проблемът – реципрочни търговски войни

Ако ние сме хитреци и водим меркантилистична политика, не 
следва да се заблуждаваме, че другите няма да забележат. На-
против, ще направят същото срещу нас. Един от факторите зад 
тежката световна депресия в началото на 1930-те е верижната де-
валвация на валутите една спрямо друга. И верижното възпрепят-
стване на международната търговия. С лош за всички резултат.
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В днешно време специализацията на нациите е на съвсем 
различно ниво

Недизайнерски дрехи и масови храни могат да произвеждат над 
100 държави. Но колко могат да продадат самолети – половин 
дузина? Мобилни телефони – половин дузина? Ще си купим ли 
монголски самолет, кенийски мобилен телефон или българско 
оборудване за нефтодобив? Няма, независимо от митата, валут-
ните курсове и други търговски политики.

Няма нужда всеки да произвежда всичко. Нека всеки да намери в 
какво е добър, да го прави по-доб ре от останалите и да го продава 
с гордост и големи печалби на целия свят. Само най-най-големите 
нации могат да произвеждат почти всичко: САЩ и Китай. И ЕС, 
ако го броим за един субект. И май това е.

В какво сме добри в България?

Малко са продуктите ни на световно ниво, без кои то светът да 
не може. Най-висококачественото розово масло, българското ки-
село мляко. Авангардни стени за катерене. Електричество! Мед, 
олово, цинк. Зърно. Ориенталски тютюни... Тук можем да продъ-
лжим изброяването с десетки примери. За съжаление повечето 
от тези продукти или са малки по обем, или са с ниска добавена 
стойност. Колко стени може да продаде Уолтопия? Коя държава е 
забогатяла от тютюн или кисело мляко? Не може икономиката ни 
да се базира само на няколко скромни продукта.

Има много сектори, в кои то сме на доб ро ниво и сме си на-
мерили мястото си в световните вериги на доставки

Софтуер. Евтин туризъм. Автомобилни части. Някои храни и на-
питки. Нишови машини и оборудване. Някои специализирани фи-
нансови продукти, като ETF (борсово-търгувани фондове). И др.
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Да посочва ли държавата приоритетни сектори?

Може да ви изненадам, но отговорът ми е по-скоро НЕ.

Какво да прави държавата?
• Да създава добри условия за развитие на бизнес, за да могат 

да са успешни всички сектори
• Да осигурява доб ро образование, за да могат всички гражда-

ни да имат съвременни и конвертируеми знания и умения
• Да, може да коментира, насочва къде би било доб ре частният 

сектор да проучи възможностите и да инвес ти ра – възобновя-
ема енергия, нанотехнологии, горивни клетки, биоземеделие. 
Но решението и рискът да си е на частните инвеститори. Те 
си знаят по-доб ре.

Пример. И до ден днешен може би най-голямата чужда инвести-
ция на зелено си остава заводът на „Шишеджам“ в Търговище. 
Много хора и институции са помогнали за тази инвестиции, но аз 
лично ги поканих още през лятото на 2001 г. Заводът произвежда 
стъкло. Ако всички политици накуп можеха да изброят 30 жела-
телни, приоритетни и стратегически сектора, щеше ли стъклото 
да бъде сред тях? Може да не влезе и в Топ 100. Тогава какво, да 
ги изгоним ли? Не, точно това казвам. Осигурихме добри условия 
и някои компании дойдоха.

Какво да НЕ прави държавата?
• Да не създава държавни предприятия и дружества в уж прио-

ритетни сектори, защото:
– Те (почти) винаги ще са губещи
– Парите ще бъдат прахосани или откраднати

• Да не предлага огромни кредити от държавната банка за раз-
витие, защото:
– Те ще отидат предимно при свои фирми
– С висок корупционен риск
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– Практиката показа, че досега са кредитирани фирми, чиито 
сектори не са изобщо приоритетни, а попадат в горните две 
точки

Харесвам обаче „меки“ кампании в стил „Купувай българ-
ското“
Подкрепям и всички позитивни усилия за стимулиране на 
износа, входящия туризъм и входящите инвестиции.
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XI.17. Политики за хората с увреждания
‘Oh, think twice, ‘cause it’s another day for you and me in paradise’

Из песента на Фил Колинс ‘Another Day in Paradise’

По тази тема не съм тесен специалист. Но вярвам, че едно зряло 
общество трябва да направи много повече за гражданите в не-
равностойно положение. Много идеи ще се родят в диалог със 
съответните неправителствени организации.

Колко са хората с увреждания?

В тази книга не мога да дам отговор, но мога да задам въпрос. 
Вярно ли е, че днес с по-малко население хората с увреждания са 
в пъти повече, отколкото при соца с по-голямо население? Ако е 
така, кое от трите е вярно?

• Днес просто наистина има повече хора с увреждания поради 
промени в обществото

• Променена е методиката – преди определени хора не са се 
водили в бройката, а днес – да

• Има сериозни фалшификации в системата на ТЕЛК, заради 
кои то много хора получават различни помощи, а не би тряб-
вало

Ако е вярно третото, очевидно системата на ТЕЛК трябва да се 
реформира в обратна посока. Държавата трябва да подкрепя хо-
рата в неравностойно положение, но само тези, кои то имат нужда.

Прави ли публичният сектор достатъчно?

Не, разбира се. Предлагам държавната администрация да стар-
тира програма за наемане на до 1000 – 2000 хора с увреждания, 
ако има такава възможност. Ако няма силна политика от премиер 
надолу, никога няма да има и резултат.
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Какво се случва в образователната система?

Темата е дълга. Често системата не приема деца с увреждания. А 
родителите често не могат да работят поради това.

Има ли добър физически достъп до публичните сгради?

Не е достатъчен. Нужна е многогодишна инвестиционна програма.

Какво предлагам по отношение на политиките за хората с 
увреждания?
247. Да се води постоянен диалог с организациите на хората 

с увреждания с цел провеждането на модерни политики в 
тази област.

248. Да се реформира системата на ТЕЛК с цел намаляване на 
злоупотребите.

249. Да се увеличат средствата за хората с увреждания, но да се 
ограничи броят на неправомерно получаващите такива 
средства.

250. Да се назначат до 2 хил. души с увреждания в публичния 
сектор за 2 години.

251. Да се стимулира частният сектор да назначава хора с ув-
реждания.

252. Да се направи възможното образователната система да се 
справя по-доб ре с децата с увреждания.

253. Да се изгради значителен брой съоръжения за достъп на 
хора с увреждания в публичните сгради и инфраструктура 
за 1 мандат.
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XI.18. Българите в чужбина – Я кажи ми, облаче ле бяло
„Я кажи ми, облаче ле бяло, отде идеш, де си ми летяло?
Не видя ли бащини ми двори и не чу ли майка да говори?“

Много от българите в чужбина се познават  
в тази носталгична песен. И плачат на нея.

„–Здравей, как си, приятелко, как, доб ре ли я караш?
Още ли виждаш в съня си своя град? Кажи ми.

–Здравей, карам я някак си. Даже страхотно я карам.
Пресичам чужди площади и търся вас...“

Майка ми пък слушаше тази песен  
на Тоника СВ, когато живеех в чужбина

За разлика от следващата глава по ромските политики, тук се смя-
там за сериозен специалист, защото тази тема винаги ме е вълну-
вала. Живял съм в 5 държави извън България на 3 континента. 
Жена ми Силвия е българка трето поколение, израснала в чуж-
бина и също живяла в 6 държави. Бил съм активен участник на 
всички издания на „Българския Великден“ – ежегодните срещи 
на млади (и успели – макар че тази дума после беше премахната, 
защото звучала грозно) българи от чужбина и България – и съм 
коментирал там темата. Като министър, а и сега като работода-
тел многократно съм се срещал с българските общности по света. 
Поддържам активна връзка със стотици българи на всички конти-
ненти, особено от професионалните среди.

Какви са проб лемите?
• Глобалният проб лем е, че животът в България не е достатъч-

но добър. Затова милиони българи са избрали да живеят дру-
гаде – временно или пос тоян но.

• Българските училища в чужбина понякога нямат достатъчно 
финансиране, подходящи учители. Или няма училища нався-
къде, където би трябвало.
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• Българските посолства и дипломати, както и самото Външно 
министерство, не се грижат достатъчно доб ре за интересите 
на българите по света. Някой дипломат ще спори, че това не 
било така ли? Колко конкретни примера да му дам? Клишето, 
в което има доза истина, е, че американците биха пратили 
самолетоносач, за да спасят един човек, а ние не бихме на-
правили почти нищо.

• Българите в чужбина понякога нямат достатъчно информа-
ция за България – новини, телевизии и др.

• Българите в чужбина понякога имат нужда от правна помощ – 
задържане, обвинение, съдебно дело, затвор и др. А българ-
ската държава не прави достатъчно.

• Българите в чужбина понякога имат нужда от администра-
тивна помощ и услуги. Документи, дипломи. А българската 
държава не прави достатъчно.

• Трябва да полагаме още повече усилия, за да създадем усло-
вия част от българите да се завърнат в България. Кариерни 
форуми, информационни кампании.

• Българите в чужбина се чувстват забравени, отхвърлени. Те 
са емигранти по различни причини, но повечето от тях оби-
чат България.

Какво предлагам по отношение на политиките за българите 
в чужбина?
254. Да се помисли върху назначаването на министър без порт-

фейл за българите в чужбина. Такова беше моето намере-
ние през юли 2021 г. Преди е имало такъв.

255. Да се увеличи значително подкрепата за българските учи-
лища в чужбина чрез повече средства и кадри.

256. Да се повишат рязко изискванията към дипломатическите 
ни представителства в чужбина по отношение на работата 
им с българските граждани. Всеки българин трябва да усе-
ща подкрепа и защита от държавата навсякъде по света.
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257. Да се организират ежегодни кариерни форуми по света в 
градовете и държавите, където има концентрация на живе-
ещи българи и български студенти с цел представяне на ка-
риерни възможности в България.

258. Да се облекчат процедурите по признаване на чуждестран-
ните дипломи в България.

259. Да се организират информационни кампании за възможно-
стите за завръщане у дома.

260. Да се подкрепят финансово български граждани, кои то же-
лаят да се завърнат в България при определени условия.

261. Да се стремим броят на завръщащите се трайно да над-
виши броя на напускащите с над 10,000 души годишно.
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XI.19. Политики за ромите – образование, работа, 
жилища

Kicking the can down the road…
Подритваме кенчето надолу по улицата...

И това е „червеноперка“, нали? До неотдавна не бях се занимавал 
с тази тема и не бях предлагал нищо в предишните си книги или 
програми. Времената обаче се менят. Как виждам ситуацията с 
ромите у нас?

Ромите не са малка част от населението на България. При тях 
раждаемостта е по-висока, но пък продължителността на живота 
е по-ниска. Тъй като българският етнос се топи, очаква се делът 
на ромското население да расте, а делът му в работната сила – още 
повече, поради по-големия брой млади хора. Друг е въпросът, че 
сред тях и безработицата обикновено е по-висока. Субективното 
ми мнение е, че за десетилетията на прехода не се е случила ни-
каква успешна интеграция. Дори напротив. Това, че са усвоени 
немалко средства от всякакви НПО-та за ромска интеграция (не 
знам и какво точно означава това), не значи нищо. Животът в „ге-
тата“ едва ли е нещо хубаво.

Според мен има три основни проб лема и цели, кои то могат да се 
обобщят с думите: 1) образование, 2) работа, 3) жилища.

1. Как да включим ромските деца по-доб ре в образователна-
та система?

Не е проста работа. Ето няколко идеи:
• Да се продължат усилията „на терен“ – да се обикаля семей-

ство по семейство и да се стимулира изпращането на децата 
на училище.

• Да се засили обучението по български език в предучилищна въз-
раст за всички деца с друг майчин език, вкл. за ромските деца.
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• Да се обвърже по-строго получаването на различни социални 
помощи с това дали децата ходят на училище.

• Да се осигурява безплатна храна в училище, вкл. за ромските 
деца.

• Да се осигурят лаптопи или таблети с учебна цел за всички 
деца, но приоритетно за ромските, тъй като те са в най-за-
труднено положение. Тази тех ника ще бъде все по-необходи-
ма както в ситуация на пандемии, така и в „нормални“ време-
на. Техниката ще спомогне и за намаляване на „дигиталното 
разделение“ в обществото.

• Същото важи и за достъп до високоскоростен интернет във 
всички училища, приоритетно в ромските.

• Да се обмисли допълнително възнаграждение за някои учите-
ли, кои то работят с ромски деца.

2. Как да осигурим повече работа за ромите?

Ако беше много просто, щяха вече да са го направили. Но според 
мен досега не е било голям приоритет. Ако стане приоритет, ще 
се намерят идеи. Защо смятам, че задачата трябва да има възмож-
но решение? Защото в България безработицата клони към нула, 
по-точно към тъй нареченото от икономистите „естествено ниво 
на безработица“. „Хора няма за нищо“, а пък от друга страна има 
хора без работа.

• Да се идентифицират общините в страната, където има ком-
пактно ромско население и едновременно голяма безработи-
ца. Това поне е лесно. И да се действа там.

• Да се организират курсове по обучение и квалификация по 
подходящи теми. Английски език и информационни техноло-
гии, ако това е подходящо. Но по-ве роят но е да е необходимо 
друго. Конкретни професионални умения за точните хора на 
точното място.

• Ето някои дейности, кои то може да са подходящи за една част 
от хората: озеленяване и залесяване, почистване, строител-
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ство, разчистване на хиляди изоставени и полу-разрушени 
постройки.

Общината или социалното министерство биха могли да организират 
програми за субсидирана трудова заетост в гореспоменатите обла-
сти. Убеден съм, че е по-доб ре на хората да се плаща, за да работят, 
отколкото да им се плащат социални помощи, за да не работят.

В този смисъл правилното решение би било да се промени логи-
ката на социалната политика. Не трябва да се дават помощи „на 
калпак“ на всеки, кой то не иска да работи. А да му се предложи 
работа. Ако не желае да работи, да няма помощи. Не смятам, че 
има десетки или стотици хиляди хора, кои то предпочитат само 
дивана и телевизора. При правилните обстоятелства почти всич-
ки хора биха се радвали да са активни, полезни и успешни.

3. Жилищен проб лем

Известно е, че много от ромите живеят при лоши жилищни ус-
ловия и/или в незаконни, импровизирани жилища. Периодично в 
поредната община избухва проб лем, където се започва разруша-
ването на поредните незаконни жилища. По темата очевидно има 
две противоположни гледни точки:

1. Не трябва да има незаконни жилища, затова те трябва да се 
разрушат. Има справедливи коментари, че за едни граждани 
може, а за другите как не може... Има ли изобщо държава?

2. Все пак семейства с деца не би следвало да бъдат изхвърле-
ни на улицата, вкл. посред зима. Къде да отидат? И пак: Има 
ли изобщо държава?

Идентифицирането на проб лема е лесно. Спорът по него също е 
лесен. Решения почти не са намерени. Държавата следва да пред-
приеме многогодишни усилия. Например:

• Да се идентифицират общините в страната, където има ком-
пактно ромско население и едновременно много незаконни 
жилища. Това поне е лесно. И да се действа там.
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• Да се комбинират програми за субсидирана трудова заетост с 
програми за построяване на нови подходящи жилища и раз-
рушаването на стари.

Нужни са повече свежи идеи от хора, кои то разбират от ма-
терията

През 2021 г. Слави Трифонов хареса моята идея за назначаване 
на министър без портфейл по ромските политики. Предложени-
ето ми беше това да бъде млада лекарка от ромски произход от 
Спешна помощ, коя то е учила 4 езика. Тя имаше повече знания и 
идеи от мен...

Като по всяка друга тема, нужна е професионална дискусия. Т.е. 
професионализъм, диалог и действие. Моята задача в тази книга 
е поне да идентифицирам проб лема като остър.

Какво предлагам по отношение на политиките за ромите?
262. Да се предвиди назначаването на Министър без портфейл 

за ромската политика. Такова беше моето намерение през 
юли 2021 г.

263. Стожерите, върху кои то да се гради политиката за ромите, 
са: образование, работа, жилищна политика, спазване на 
законите от всички.

264. Да се изучи спешно примерът на други страни за успешна 
интеграция на ромите, например Испания.

265. Да се стимулира предприемачеството и инвестициите в 
районите с по-компактно ромско население.

266. Да се организират курсове за професионална квалифика-
ция в различни направления, с фокус към младите хора.

267. Да се създадат програми за субсидирана заетост сред най-
засегнатите слоеве от населението, вкл. ромите, например в 
следните направления:

• залесяване – вкл. като мярка срещу последствията от неза-
конната сеч
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• разчистване на хиляди разрушени постройки в цялата страна
• почистване
• озеленяване

268. Целта е част от заетите по тези програми да намерят трайна 
заетост в частния сектор, след като им се даде шанс и им 
се подобрят трудовите навици.

269. Да се предприемат мерки за по-пълно обхващане на всички 
деца в системата на образованието, вкл. чрез обвързване 
на социалните плащания за семейството и чрез осигуря-
ване на безплатна храна за всички ученици.

270. Да се осигурят безплатни лаптопи/таблети и други устрой-
ства на всички ученици в рамките на 1 учебна година, запо-
чвайки от социално слабите и ромските деца.

271. Да се оборудват всички училища с необходимата тех ника и 
софтуер за развитие на електронно и дистанционно обуче-
ние в рамките на 1 учебна година.

272. Да се осигури засилено обучение по български език от 
ранна възраст на всички деца с друг майчин език, вкл. на 
ромските деца.

273. Да се предприемат мащабни мерки в цялата страна за уреж-
дане на проб лемите с незаконните постройки. Целта е 
ромите да живеят в законни жилища, кои то отговарят на 
съвременните изисквания.

274. Да се обсъди идеята за привличане на младежи от ромски 
произход към структурите на армията и полицията. Както 
и в системата на образованието и в държавната админи-
страция.
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XI.20. Приключване на незавършени процеси от прехода

Някои хора – индивиди и цели нации – винаги си свършват рабо-
тата качествено и в срок. Посетих град Кобе в Япония след теж-
кото земетресение. За крат ко време всичко беше обновено и ня-
маше и следа. В Украйна ремонтират бомбардирани кръстовища 
за една нощ. Примери – хиляди. В нашия южняшки и балкански 
манталитет нещата не стоят така. Има много, много проб леми, 
кои то се търкалят от година на година и така цял век.

Ето няколко примера от опита ми в публичния сектор:
• Винаги казвах, че не харесвам пилотните проекти. За мен пи-

лотен проект означава да направиш нещо в малък мащаб и 
след теб идеята да умре. Никой няма да я продължи в нацио-
нален мащаб. Затова например бях разпоредил компютриза-
цията на 3200 училища да приключи до петъка преди избори-
те, защото след това щеше да спре или да се забави. Done.

• Вярвам, че всеки трябва да прави завършени и по възмож-
ност необратими неща. Построено летище. Приет закон. До-
ставена тех ника. Обучени хора... Някои от „мои те“ реформи 
са станали обратими, за съжаление:
– Промени в Търговския закон за ускоряване на процедурите 

по несъстоятелност и ликвидация – върнати частично след 
това

– Въвеждане на Международните счетоводни стандарти за 
всички дружества – върнати частично за малките фирми 
след това

– Максимална възраст от 10 години за такситата – върната на 
15 години след това

– Концесионирани летища – следващият екип губи делата по 
обжалване, според мен нарочно

– Програмата ми за кариерно развитие „Българската мечта“ 
беше изоставена
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– Политиките по транслитерацията – също
– Централизираният конкурс за младши експерти не се про-

вежда след 2009 г.
В живота е така.

Примери за вечни родни проб леми
• Строим или не строим АЕЦ „Белене“, откакто съм бил в пети 

клас
• Национализацията се е случила след 9 септември. Сега рес-

титуцията се влачи над 30 години. Ще има ли край процесът?
• Все още има компенсаторни инструменти за няколкостотин 

ми лио на лева. Докога?
• И жилищно-спестовни влогове с лихвоточки от соца
• И непотърсени акции от масовата приватизация
• Царските имоти са национализирани след 9 септември, мора-

ториумът върху използването на горите е от 2009 г. Коя годи-
на сме днес?

• От 1990 г. досега страната е изпъстрена с хиляди полу-по-
строени и полу-разрушени постройки, по-скоро руини. От 
стари ТКЗС-та (комунистически земеделски стопанства) 
до груб строеж на цели квартали преди имотната криза от 
2009 г. И така ще си стоят всичките до 2100 г.

• Градовете ни също така са осеяни с хиляди рушащи се и 
опасно за минувачите сгради. Често с много наследници и 
собственици. И те също ще си стоят така до 2100 г. „Дупката“ 
в центъра на Варна и тя е на 40 години.

Какво предлагам по отношение на приключването на не-
завършени процеси от прехода?
275. Да се започне строителството на АЕЦ „Белене“ (малко ве-

роят но, но може да се потърси западен инвеститор) или (по-
ве роят но) да се ликвидира окончателно проектът в рамките 
на 1 управленски мандат.
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276. Да се приключи процесът на реституция в рамките на 1-2 
години.

277. Да се обявят приватизационни процедури, с кои то да се 
оползотворят всички останали компенсаторни инструмен-
ти в рамките на 1 година.

278. Да се решат проб лемите с непотърсените акции от Сег-
мент А в Централния депозитар

279. Да се реализира механизъм за компенсиране на притежате-
лите на лихвоточки по жилищно-спестовни влогове в рам-
ките на 1 година.

280. Да се предложи закон за уреждане на въпроса с царските 
имоти и да се търси консенсус за неговото приемане. НС 
прие мораториум през далечната 2009 г.

281. Да се премахне класът за прослужено време, кой то е от-
живелица и единствен случай в ЕС. Заварените заплати 
да бъдат преизчислени, за да включат натрупания стаж. В 
бъдеще заплатите да се развиват и растат на пазарна основа.

282. Да се работи за това в близко бъдеще обществото да преста-
не да се занимава с досиета и с Държавна сигурност. Това 
са проб леми от преди 1989 г.

283. Да се организира национална дискусия за бъдещето на па-
метника на Бузлуджа. Да се търси обществен консенсус за 
най-доб рото и полезно решение.

284. Да се организира информационна седмица за реакции при 
земетресения и други бедствия. Считам, че населението 
на България не е подготвено за такива ситуации. Ами за 
вой на?
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XII. Какво липсва в книгата?
В тази книга има над 40 глави. Биха могли да бъдат и 140. Лип-
сват цели „министерски ресори“ като спорт, култура, екология, 
вътрешни работи. Конкретни икономически отрасли като земеде-
лие, туризъм, вътрешна и външна търговия. Биха могли също така 
да се добавят десетки други графики и таблици с данни.

Втората ми книга „Меню за реформатори“ от 2014 г. доб ре описва 
много проб леми, при кои то тематиката не се е променила значи-
телно през последните години. Реших, че няма смисъл да препо-
втарям вече написани неща. Примери:

• подкрепа за износа
• стимулиране на входящия туризъм
• валутните резерви на БНБ
• фискалният резерв
• Сребърният фонд
• вой на с регулаторните режими
• инвестиции, бизнес среда
• индустриални зони и бизнес клъстъри
• източници на икономическия растеж
• междуфирмена задлъжнялост
• нивото на социалните осигуровки
• пазарът на труда
• реформи в държавната администрация
• електронното управление
• транслитерацията и др.

Книгата NEXT.BG е комбинация от проб лемите на прехода, 
злободневните теми от последните две години и от дългос-
рочните приоритети за 21 век. Бих искал да спрем да се 
сблъскваме с множеството български простотии и да пре-
крачим без срам в NEXT.BG.
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От една страна поводът да напиша NEXT.BG са големите завои в 
икономическата и бюджетната политика от последните години. В 
този смисъл конкретните примери и събития, кои то коментирам, 
може да не са толкова актуални след няколко години. От друга 
страна в книгата предлагам важни според мен теми, кои то да са 
валидни и в епохата на нашите деца и внуци. Нека припомня че-
тирите стратегически приоритета пред нацията за 21 век:

1. Демографията
2. Финансовата стабилност
3. Цивилизационният избор
4. Опазването на границите

Кои идеи в книгата считам за нови?

Причината да напиша тази книга е желанието ми да представя и 
защитя няколко свои идеи, кои то считам за авангардни и важни. 
Те не са в центъра на дебатите, а би трябвало. Ще изброя отново 
само няколко от тях, по кои то мисля, че съм сред малкото гово-
рители:

1. Демографската политика трябва да бъде едновременно най-
важната задача на нацията, както и първостепенен бюдже-
тен приоритет.

2. Дългосрочната финансова стабилност ще определи кои на-
ции ще бъдат богати и успешни и кои ще се провалят. Това 
включва балансирани бюджети и нисък публичен дълг. 
Предлагам Бюджетна поправка в Конституцията, както и 
Пловдивските критерии.

3. България трябва да положи извънредни усилия да защити 
своите граници от бъдещи мигрантски вълни.

4. Правилата за обществените поръчки трябва да се променят 
с цел прозрачност и борба с корупцията. Предлагам решава-
щата мярка – оценителните комисии да не се назначават от 
възложителя.
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5. Да се построят незабавно всички необходими детски гради-
ни, ве роят но над 100.

6. Да се предоставят лаптопи/таблети на всички ученици и 
учители.

7. Да се построят едновременно всички останали магистрали 
чрез концесии, без бюджетни средства. Да се концесионират 
всички останали летища, пристанища, ВиК дружества, жп 
обекти.

8. Да се завърши процесът на приватизация, вкл. през фондо-
вата борса.

Нямам патент върху идеите в тази книга

Т.е. не претендирам за авторство. Напротив, най-много бих се 
радвал, ако повече хора – общественици и журналисти, бизнес-
мени и икономисти, учени и преподаватели, както и всички други 
граждани – ги припознаят и ги приложат на практика. Същото 
се отнася и до политиците, политическите сили и тех ните пре-
дизборни и управленски програми. Няма да претендирам за ав-
торски права, ако ги видя в тях. Напротив. Бих искал реформа-
торските цели да водят всички управления. Затова с удоволствие 
им подарявам всички идеи. В края на всяка глава са синтезирани 
основните идеи и предложения. Номерацията върви до 284. Те 
могат направо да се налеят в партийни програми. 
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XIII. Към читателите на NEXT.BG.  
Благодарности и заключение
Писането и публикуването на книга не е проста задача, а е по-
скоро голяма военна операция с много участници и роли.

Бих искал да благодаря на мои те дългогодишни колеги и прияте-
ли, кои то се включиха активно в редактирането на книгата и с 
много идеи в нея:

На Наталия Тодорова за цялостната редакция и за приноса към 
главата за Private Eqtuity и Venture Capital. На Мария Дивизиева 
за цялостната редакция и за заглавието. На Ралица Агайн-Гури, 
Биляна Дякова, Гергана и Соломон Паси. Повечето от тях ми по-
магат за пореден път.

На Никола Янков и на целия екип на Експат Капитал за подкрепата.

На Диана Аладжова, CFA – колежка от Българската CFA асоциация, 
партньор (т.е. съдружник) в Silverline Capital, един от по-новите 
фондове. На Пламен Павлов, CFA, за коментарите.

Други полезни коментари получих от Делян Добрев, Илко Семер-
джиев, Деница Сачева.

Евелина Милтенова, CFA от БАДДПО и Весела Караиванова, По-
дуправител на НОИ, съдействаха с данни за пенсионната система.

Екипът на издателство „Сиела“ също се справи отлично. Благо-
дарности към адв. Иван Тодоров, Веселин Тодоров, Захари Ка-
рабашлиев, към редактора Борислав Мънзов, художника Дамян 
Дамянов, коректора Румен Топалов и страньора Надежда Тошева. 
Ако имам следваща книга, пак ще е с вас!

За някои от статистическите данни благодаря на Любомир Да-
цов (бюджетен гуру), Калин Славов (Прозрачност без граници), 
Анастасия Иванкова (от Украйна, служител на Експат Капитал) – 
тя създаде и част от графиките.
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Най-много бих искал да благодаря на любимата ми съпруга Силвия 
и на двете ни прекрасни дъщери за моралната подкрепа. Прекарах 
стотици часове пред компютъра, пишейки и тази книга, вместо да 
бъда с тях. Но трябваше да я напиша, защото нямаше да мирясам, 
докато виждам държавата ни на това дередже. А искам Виктория 
(15 г.) и Александра (10 г.) и цялото NEXT.GEN (next generation) 
поколение да остане BG. И ако може, да остане в България.

***

Скъпи читатели,

Благодаря ви от сърце за времето, което отделихте за моята четвъ-
рта книга. Ако сте съгласни с част от идеите в нея, значи тя може 
да ви е била интересна. Дори ако сте спорили с мен през цялото 
време, пак може да сте намерили ценни аргументи, с кои то да за-
щитавате своите още по-нови и авангардни идеи.

Ако бихте искали да получите тази книга като файл, пишете ми на 
next.bg@expat.bg. Същото се отнася за втората ми книга „Меню 
за реформатори“ и за третата, „Кариера или не?“ на трите езика. 
За мен публикуването на книги не е с комерсиална цел. Ще ви 
предоставя файловете безплатно. Те могат да бъдат свободно раз-
пространявани и четени – за мен е чест да бъдат полезни.

Желая ви много позитивна енергия и ценни преживявания с без-
ценни приятели! В духа на тази книга пожелавам на нашето об-
щество да ражда повече деца, защото кой то има децата, има бъде-
щето. Време е за NEXT.BG!

С уважение,
Николай Василев

Януари 2023 г.
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Николай Василев е роден на 28 ноември 1969 г. 
във Варна. Завършва икономика, бизнес и финанси 
в университетите Corvinus в Будапеща, State 
University of New York в САЩ и Brandeis University в 
САЩ с едногодишна обменна програма в Keio 
University в Токио. През 1999 г. получава професио-
налната квалификация CFA (Сертифициран 
финансов аналитик).

Участва в две правителства от името на 
НДСВ като вицепремиер и министър на икономи-
ката (2001 – 2003 г.) и вицепремиер и министър 

на транспорта и съобщенията (2003 – 2005 г.) в кабинета на Симеон 
Сакскобургготски, и като министър на държавната администрация и 
административната реформа в кабинета на Сергей Станишев (2005 –
2009 г.). През юли 2021 г. е номиниран за министър-председател от 
Слави Трифонов и партия „Има такъв народ“, но правителството не 
получава подкрепа.

По професия Николай Василев е икономист и инвестиционен 
банкер. Започва кариерата си като данъчен консултант в Coopers & 
Lybrand в Будапеща. Преди да се върне в България работи като 
Асоцииран директор на UBS в офисите на банката в Токио, Ню Йорк и 
Лондон. Бил е старши вицепрезидент в Lazard Capital Markets в 
Лондон. От 2009 г. досега е управляващ партньор в Expat Capital – 
водеща независима компания за управление на активи в България.

Със съпругата му Силвия имат две дъщери – Виктория (р. 2007 г.) и 
Александра (р. 2012 г.). Това е четвъртата книга на автора след 
„Енергия“ (2009 г.), „Меню за реформатори“ (2014 г.) и „Кариера или 
не?“ (2018 г.).
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