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20% повече доходи от утре... 

За да подпомогнем най-уязвимите в обществото, най-ефикасното и лесно решение е 

държавата да намали или да премахне ДДС-то върху стоки и услуги от първа 

необходимост. Това не е нещо ново, така е в много други държави. 

Основни хранителни продукти, вода, лекарства и медицински услуги, минималното 

необходимо количество електроенергия за едно домакинство, обществен транспорт, 

книги, билети за театър и произведения на изкуството… 

Вместо да залъгваме пенсионерите и другите, които живеят на ръба на оцеляването, че 

ще им вдигнем доходите с 5 процента, което реално е само корекция на годишната 

инфлация, премахването на ДДС-то върху стоки от първа необходимост моментално ще 

вдигне платежоспособността на хората в нужда с цели 20%.  

Компенсация може да се търси при допълнително облагане на стоки и услуги от 

последна необходимост.  
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Ново начало за „вечните“ длъжници... 

Никъде по света няма такъв трагичен тормоз върху най-уязвимата част на обществото. От 

известно време в България има нов човешки вид, този на „вечния длъжник“. Много от 

„малките“задължения в България не са тръгнали от хладилник на кредит. Повечето малки 

кредити са били изтеглени, за да закърпят всякакви „малки“ лични трагедии. Сметки за 

доктори, опити да спасят роднини по някакъв начин, сметки по дела и какво ли не още. 

Факт е обаче, че едно задължение от 2000 лева набъбва до изумителни размери от 

натрупване на лихви, наказателни лихви, разходи за изпълнителни дела и т.н. И аз съм 

минавал по ръба, в бизнеса нещата не винаги са розови, и знам от опит, че нищо не 

може да притисне толкова жестоко самочувствието на един иначе здрав, прав и 

интелигентен човек, колкото това, че ДЪЛЖИ ПАРИ. Усещането е повече от ужасно и в 

България днес всеки ден губим тонове потенциал и талант само от това, че голяма част 

от хората се чувстват осакатени, неспособни, направо болни, само защото дължат, и то 

често една смешна сума пари. 

Трябва да има абсолютен таван за лихвите в България. Таван за лихви и всички други 

скрити такси и комисиони. Таванът да бъде 10% общо годишно оскъпяване на всички 

кредити и задължения.  

Освен това, трябва да има строг таван на разходите при изпълнителните дела. Сега 

юристи, чси-та и инкасаторски фирми издевателстват върху длъжниците. Но най-важното, 

което трябва да влезе в сила – и то скоро – е правителството да приеме закон за личния 

фалит. Във всяка нормална държава частното лице има право да обяви фалит, при което 

специален синдик му поема всички финанси. Приходите влизат при синдика, той 

извършва всички плащания от първа необходимост и което остава, е за взискателите. Две 

години синдикът държи длъжника изкъсо и след две години вдига фалита, а длъжникът 

нищо повече не дължи на старите кредитори. Той е свободен да започне нов живот. И 

длъжниците са хора. Всеки има право на втори шанс, нали? 
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България има потенциал да храни половин Европа, но в момента не 

може да изхрани дори себе си... 

Иновации има не само в IT сектора и медицината, а също в строителството, 

хранителната промишленост и земеделието.  

Холандия миналата година е изнасяла за 92 милиарда евро земеделски продукти. 

Холандия като площ е 1/3 от България и има население от 17 милиона души. Демек, 

място за картофи и краставици почти няма. Но все пак изнасят за 92 милиарда евро, при 

положение че брутният вътрешен продукт на цяла България е само 49 милиарда. 

Представете си! И цялото това чудо се дължи изцяло на иновативно мислене! 

Вярно, че доматите в Холандия нямат никакъв вкус, че жива пчела не е останала и че има 

невероятен минерален дисбаланс, но съм склонен да повярвам, че холандците след 

време ще ги решат тези проблеми по същия начин - с иновативно мислене. 

Kакъв е най-хитрият подход за България? Да извървим целия този път на холандците? Да 

повтаряме техните грешки, вечно да вървим 30 години след тях, или да ги наблюдаваме, 

да учим от тях, да приложим най-ценните технологии тук и сами да ги доразвием по 

начин, който е най-подходящ за България? 

Но за сега не се налага да го мислим, защото планът за България е за вечни времена да 

сеем жито, лънчоглед и рапица за пилетата на запад и да внасяме доматите от Холандия. 
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Да разберем правилно глобализацията...   

Години наред се приемаше, че степента на развитие на дадено общество се определя 

от способността му да се погрижи за по-слабите в него. През годините към “по-слабите” 

са добавили и "по-различните" и в европейските столици вече се видя, че вълната с 

„различните“ се превърна в цунами. За „слабите“ и „различните“ трябва да се погрижим, 

ако те сами не могат, но не трябва те да са тези, които да определят развитието на 

обществото ни.  

Нека България да остане страна, която държи на своите традиции, на семейството като 

най-важната единица в обществото, да държи на загрижеността за децата (въпреки че 

не ви влиза в задължението да осигурите всяко едно със собствен апартамент).  

Освен това, цялата концепция на „глобализацията“ е криворазбрана. Мултикултурното 

общество, което в момента се приема като свръх-форма на цивилизацията, след 100 

години само ще води до едно голямо общо течение. Като един огромен хамбургерски 

салам, ние ще бъдем хора с еднакъв цвят, с еднакви дрехи, еднакви мисли и с едни и 

същи традиции и културни ценности. Мулти-култи моделът бележи точно обратното - края 

на разнообразието. 

Нека всяка държава да има различен социален и културен модел. Неизбежно е, че има 

малък процент от населението, който не се припознава в социалния модел на България. 

Ако някой иска да е по-свободен, да отиде в Холандия. Ако някой иска да е по-духовен, 

да отиде в Тибет. Не можем да се съобразяваме с всеки и не трябва да се чувстваме 

виновни за това. 

Но не ли е това истинската идея на глобализацията? Че всеки човек намира дом там, 

където намира щастие и съмишленици, а не задължително там, където е роден? Не ли е 

по-разумно да живеем в един шарен свят, в който всяка държава е свободна да 

дефинира своите социални, морални и културни ценности, без други държави да се 

опитват да им налагат своите? Да търгуваме с другите, да им ходим на гости, да 

разменяме идеи, но най-вече винаги да се радваме, когато се прибираме у дома? 
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Как един самолет може да изстреля  

IT бизнеса у нас в Космоса...  

От няколко години експерти имат идеи как да развием ИТ сектора в България... Скоро за 

пореден път присъствах на някакво експертно събрание, където всеки говореше за 

иновации, start-ups, angel investors и crowdfunding... Сега, аз не разбирам от компютри, 

но твърдя, че всичко това е невероятен “bullshit”, докато не вземем следните 2 мерки. 

Първо, да се създаде голям специализиран IT университет, за да обучаваме кадрите. До 

момента са налични един-два успешни български проекта, които обаче не успяват да се 

сравняват с базите на останалите специализирани европейски университети. Това не е 

само добра идея за България, но ще видите, че ако има такъв освен нашите таланти, ще 

дойдат десетки хиляди чуждестранни студенти да учат тук. А второ, по-лесно, трябва да 

създадем физическа връзка между България и центровете на IT събитията по света.  

Нека Bulgaria Air или Wizzair да купи един сериозен самолет, Боинг Дриймлайнер бил 

сполучлив модел, и да обслужва маршрута San Francisco (Silicon Valley) – Sofia – Bangalore 

(IT столицата на Индия). Факт: няма директен полет San Francisco - Bangalore. Разтоянието 

е просто твърде голямо. Но потокът е огромен. Всичките тези пътници сега минават през 

Лондон, Амстердам и Франкфурт и съответно оставят част от своя бизнес там. А ние? 

Ние после отиваме в Лондон, Амстердам и Франкфурт да просим за малко IT ишлеме 

за у нас... Защо винаги сме най-назад във веригата, при положение че имаме толкова 

много талант? Защото никой не мисли по-мащабно. Трябва да създадем България като 

физически IT-hub. Не всичко се върши през Skype. Във всеки бизнес всичко допира до 

личния контакт. Кога някой ще се сети, че само един самолет може да промени IT 

бъдещето на България? При положение че държава като Мексико вече има 35 такива, 

България все може да си позволи един. Дават ги и на лизинг...   
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Всеки българин има равни идеални части  

от природните ресурси на България... 

Никъде по света народът не вижда толкова нищожен дивидент от богатствата си, които 

частните фирми изнасят, защото никъде другаде концесионните такси не са толкова 

ниски. 

На сравнително малка територия България има големи залежи от ценни метали и други 

елементи, но техният добив носи рискове за населението. Заедно трябва да решим дали, 

кога и как ще се възползваме от нашия собствен природен капитал и как ще бъдат 

инвестирани милиардите приходи от експлоатацията му. Това не бива да се решава 

единствено от Министерския съвет.  Нито пък само те имат право да решат дали базовите 

услуги, като тока и водата например, трябва да преминат в частни ръце, без народът да 

може да упражнява контрол върху тяхното стопанисване.  

 

Какви пари ще види обикновеният гражданин от земните богатства на България?  

Сметнете с мен... Ако минното дело се развихри в България, годишните приходи за 

концесионерите ще достигнат 10 милиарда евро. Държавата обикновено получава 1.5% 

от тези приходи. Това са 150 милиона за хазната. Делете тази сума на 7.5 милиона живи 

българи останали и остават 20 евро на човек на година или 1.65 евро на месец. Това е 

точно едно кафе...  Така. Ще ви почерпят всеки месец с едно кафенце, за да ви вземат 

всички земни богатства. Едно кафе на месец, но получавате около сто отровни 

хвостохранилища бонус. Скоро ще ги има навсякъде.  
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Български културен Ренесанс.... 

Пловдив да стане космополитен град. От раз. Цяла Европа да говори за него. Без пари и 

без много усилия.... Може!  

Ценърът на града е пълен със стари и празни ведомствени сгради. Ако общината или 

държавата отдаваше стаите в тях под наем за без пари на художници от цял свят да 

дойдат тук, за да творят и да живеят? Какво щеше да стане? Художници, музиканти, 

писатели, млади интелектуалци. Стотици щяха да дойдат в България още през първата 

година. Безплатни ателиета и приключението да живеят в България. Красивата измъчена 

страна... Вдъхновение колкото искаш. Освен това за много от тях животът тук е евтин. Ще 

имат време изцяло да се отдават на творчеството си.  

След тях идват приятелите и туристите. Те са разбрали за страхотната инициатива да се 

създаде една нова международна интелектуална среда в сърцето на Балканите и нямат 

търпение да я преживеят.  

Нали артистичната и интелектуална среда беше причината за възраждането на Берлин 

след 1989? Берлин действително стана много секси. Секси град в Германия, да не 

повярваш...  

Медиите в цяла Европа ще говорят за нас. Пловдивските улици, пълни с хора от цял свят. 

Весели, енергични, интелигентни и вдъхновяващи хора. Нови откривания на всякакви 

галерии, културни събития, концерти, фестивали...  

И туризмът, и бизнесът ще се развият с големи крачки. И без това Пловдив е Европейската 

столица на културата през 2019г. Каква страхотна идея в подкрепата на такова 

специално събитие! 
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България трябва само да заеме позицията си като градината и 

аптеката на Европа и целият свят ще говори за нас с уважение... 

 
В България имаме дългогодишна традиция във фармацията. И не само това. България се 

намира на трето място в света по наличие на лечебни билки, след Индия и Мексико. 

Имайте предвид, че лечебните билки не са само основата на хомеопатията, но често са 

част от съставките на традиционната медицина. В момента няколко фирми ангажират 

всяка година няколко хиляди сезонни работници да окосят буренясалите ливади и баири, 

балират билките и ги изнасят горе-долу на цената на сламата към фирми в Швейцария, 

Франция и Австрия, които извличат от „българската слама“ лечебните вещества, а това 

като технологии не е толкова по-различно, отколкото да извличаш маслото от розите или 

лавандулата. Естествено, надценката е няколко хиляди процента. 

Само през 2019 г. бизнесът с лечебни билки в световен план беше към 200 милиарда 

евро. Около 4 пъти БВП на България и всяка година се увеличава. Говоря само и 

единствено за продажбите на концентрати на лечебни билки, които при нас растат 

навсякъде, дори и по тротоарите, а ние правим всичко възможно да ги изтребим с 

раундъп. 

Световният пазар за конвенционалните лекарства през 2018 г. е бил около 1.4 трилион 

евро. За ваша информация, това са 1400 милиарда евро, а ние, с всичките си природни 

ресурси и преимущества дремуцаме. В момента 80% от активните вещества в нашите 

лекарства се произвеждат в Китай, т.е. ако Китай реши да спре износа на лекарства, 

целият свят започва да умира. В същото време според последни данни, водещата 

индустрия в България е производството на авточасти - амортисьори, тапицерии, стопове 

и гумени уплътнения. До кога ще се занимаваме с глупости? 
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Най-плодороните „полета“ на България... 

Хиляди учени в цял свят в момента мислят как да произведем протеини, за да изхраним 

населението. Скоро ще станем 10 милиарда. Няма как да стане с прасета и пилета. 

България има уникалните условия за Sea Farming – земеделие в морето. Можем да 

затворим целия цикъл за производство на миди, скариди и риба, без да добавяме нищо, 

защото няма друго море на света, където има такъв силен приток от хранителни 

вещества. Може да стане, и то срещу минимални инвестиции.  

Плодородни колкото земите в Добруджа и няма нужда от оране, фрезуване или 

наторяване. Няма нужда от Раундъп, нито от други препарати, не се влияе от зимните или 

летните условия, продукцията вечно расте. Най-плодородните територи на Европа се 

намират в Черно море и България има над 34.000 кв. км от него. Това е частта от Черно 

Море, в която България има ексклузивни икономически права. 

Нашето море съдържа над 5 пъти повече хранителни вещества отколкото лазурните 

гръцки води например. Черно Море може да бъде най-големият рибарник на света и 

съответно България един от най-големите производители на морски продукти, редом до 

Норвегия, Холандия и пр.  Също така Черно море е едно от най-чистите морета, от гледна 

точка на тежки метали. Заради липса на вертикални течения в Черно море такива по 

естествен път се утаяват. Ако се абстрахираме от органичното замърсяване от 

неработещите пречиствателните станции, Черно море има само един проблем. 

Животът няма къде да се закачи. Острови и подводни рифове няма. 

Малка група български учени имат идея да поставят изкуствени рифове в нашето море. 

На тях за нула време ще се появят огромни колонии от мидии и други организми. До три 

години тези рифове ще се развият в цели нови самоиздържащи се екосистеми, от които 

човекът може да черпи, без да влага нищо в тях. 

Сега, когато в Черно море се лови масово със забранените траулери и когато треската 

за калкан е на ръба да убие и последните делфини, концепцията на морско земеделие 

чрез изкуствени рифове не е светлина в тунела, а по-скоро е изгряващо слънце за 

измъченото ни море. 
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Щастливи деца, успели възрастни,  

съвестни граждани... 

Бъдещето започва с децата ни. Това го знаем, но в същия момент на всеки му е ясно 

какво е състоянието на образованието в България. В нито една държава от Европейския 

съюз процентът за образованието от общия бюджет не е толкова нисък, както при нас. 

За да осигурим на най-умните деца в Европа силен старт, е необходимо: да се 

преборим с демотивираните кадри, с ниските учителски заплати, с амортизираните 

учебни бази, и най-вече с тоталната липса на съвременни, нови и иновативни подходи. 

Само за едно поколение светът корено се е променил, но моделът на образованието у 

нас все още е същият от времето, когато по класните стени висеше портретът на Георги 

Димитров. За да бъдат децата адекватни на времето, в което живеят, трябва да се въведат 

методики на обучение, които се основават на информационните технологии. Страхотен 

пример за това е платформата ucha.se, създадена не някъде на запад, а тук - от един 

млад и много буден българин.  Защо също така не се организират обменни програми 

с други училища в чужбина? Може би за да не се види грамадната пропаст в 

образователната ни система... Не на последно място - учениците трябва да бъдат 

ангажирани с актуални и интересни за тях теми. Да не забравяме, че училището не само 

учи, то изгражда и формира характери. Децата трябва да израстнат щастливи, 

самостоятелни и сигурни в себе си граждани. 

Децата са най-важният актив на България и те са на първо място за всички бъдещи 

инвестиции в държавата. Кои са хората, които знаят как и могат да възродят българското 

образование? 
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Независимо правосъдие... 

Ако приемем, че 90% от изострените проблеми на правосъдието са в прокуратурата и 

90% от проблемите в прокуратурата произхождат от решенията на главния прокурор, 

ясно е какъв е приоритетът. 

Главният прокурор обаче е „независим“. Правителството не носи отговорност за неговите 

действия. Но се оказва, че в България няма нито един човек, осъден за корупция в големи 

размери, нито за сериозни финансови престъпления. Затова трябва да се жертва 

независимостта на прокуратурата, за да се повиши ефективността и отчетността ú пред 

обществото. Един от начините е главният прокурор да бъде подчинен на министъра на 

провосъдието. Така е в много държави. По този начин правителството ще носи 

политическа отговорност за делата на прокуратурата. 

По принцип тази най-важна за правосъдието реформа става чрез свикване на Велико 

народно събрание и промяна в Конституцията. Но дали Конституционният съд ще посмее 

да отхвръли такова решение, взето с обикновено мнозинство на правителството, ако то е 

следсвие на един национален референдум? 

Но нека пъвро да дадем път на съдебния инспекторат. Малко хора знаят, че има такъв 

орган, което е съвсем нормално, защото властта в България има интерес съдебният 

инспектор да е най-вече по ресторантите вместо по делата. Факт е обаче, че съдебният 

инспектор се назначава от правителството и има целия набор инструменти да разнищва  

всички некомпетентни и корумпирани магистрати до девето коляно. 
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“Харвард” на Балканите... 

Дали е случайност, че всички известни университети на света са разположени в огромна 

паркова среда с красиви сгради, езера, велоалеи, спортни съоръжения и ботанически 

градини?  

Явно подтискащата среда не действа добре на талантливия мозък. Излиза, че талантът е 

по-продуктивен, когато има храна за душата. И на запад отдавна са разбрали, че 

„гладна мечка, хоро не играе“…  Нужна е подобна среда и у нас. Сещам се за едно 

такова място в София.  Дворецът Врана. Разбрах, че Симеон реши все пак да живее в 

Мадрид, така че мястото се освободи. Ако метрото беше удължено само с още 500 

метра след Експо Център, последната му станция щеше да бъде точно в самия парк на 

Врана. 

Тогава чуждестранните студенти биха идвали у нас поради три причини:  Първо, защото 

образованието е на високо ниво, второ, защото средата е въодушевяваща и трето, 

защото отношението между цената и качеството на живот е много по-добро отколкото в 

други страни.  

На първия критерий лесно можем да отговорим, когато най-после изберем само 

няколко специалности, които носят дивиденти на България и за които нашите природни 

дадености и човешки ресурси ни дават една идея предимство пред останалите. Ако по 

този начин ограничим учебните направления, бюджетът няма да се разпилее и ще има 

достатъчно стредства, които да гарантират възможно най-високо ниво на образованието. 

А за средата? Младите обичат приключенията. Много от нередностите в държавата, които 

виждаме ние, не пречат на младия космополит. За него са важни климатът, хубавата 

храна, небрежният начин на живот, стига да може, когато българската действителност 

му дойде в повече, да се прибере в петзведния кампус с фонтаните и велоалеите.  
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Тайната на европейските тигри... 

Всичко се мери в цифри и пари, за съжаление. Но в тази връзка да спомена, че Холандия 

тази година ще има около 100 милиарда излишък на трърговския баланс. Това означава, 

че Холандия изнася за 100 милиарда евро повече отколкото внася. Вярно, че в Германия 

има 270 милиарда излишък и в Япония около 180, но там живеят 5 пъти повече хора. 

Следователно на глава на население Холандия е най-голямата машина за пари на 

света. Държавата, която успява да генерира най-много добавена стойност на единица 

продукция. За това става въпрос.  

Излиза, че няма азиатски тигри, нито латиноамерикански. Нито китайски, нито 

американски, нито руски. Има европейски. Тигрите, чиито министър-председател отива 

на работа с колело и собствениците на големите заводи с Волво комби на 20 години. 

Директорите на предприятията, където поне 10% от работниците са хора в неравностойно 

положение. Същите, които инвестират десетки милиони всяка година в научна дейстност 

- как да станат техните продукти още по-успешни, вместо да ги дадат за собствен остров 

в Гърция. Списъкът е дълъг. Списъкът с нещата, които можем да научим от европейските 

тигри. 

Реално причината е, че европейските тигри са разбрали едно. На шепа хора всичко им 

е дадено от Господ. Те са ясни. Но тяхната работа е да инвестират във всички останали. 

Да ги ангажират в иконимическия и обществен процес. Да им осигурят свободата да 

мислят, да се реализират, да допринасят. Всеки с колкото може. Всеки човек иска да 

бъде уважаван за работата, която е свършил. Европейските тигри са разбрали отдавна, 

че човешкият ресурс е пъти по-важен отколкото сбора на всичкия нефт и злато на света. 
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Да открием топлата вода... 

Да приемем, че има около 3 милиона домакинства в България, или поне 3 милиона къщи 

и апартаменти, в които електрически бойлер осигурява топлата вода. Средно те плащат 

300 лв. ток годишно за топла вода. Ако имаха соларни бойлери, разходът пада на около 

70 лв. на година, т.е. спестяват 230 лв. 

Изразени в енергийни стойности, нещата горе долу са така: Обикновен бойлер - 2200 квч 

годишно за средностатистическо домакинство. Соларен бойлер - 500 квч годишно за 

средностатистическо домакинство. По този начин едно домакинство спестява около 1700 

квч годишно. Уножаваме тази цифра по 3 милиона и се получава около 5.100.000 мвч 

годишно. Това отговаря точно на един реактор на Белене, ако имаме в предвид неговото 

КПД и електрически загуби по трасето. 

Ако държавата закупи за всяко домакинство един соларен бойлер, който приблизително 

струва 2000 лв., говорим за обща инвестиция около 6 милиарда лева. 

Много пари ли са това? 

Белене ще ни струва най-малко 17 милиарда за 2-та реактора, или 8.5 милиарда за 

един. Не броим операционните разходи на централата, горивото и таксата за неговото 

„обезопасяване“ за следващите 100.000 години. Излиза, че е 30% по-евтино да 

инвестираме в 3 милиона соларни бойлери. Така спестяваме 2.5 милиарда лева от един 

реактор (с които можем да построим поне 1000 нови детски градини и училища) и 

оставяме слънцето да работи за нас, гражданите, вместо урана. Няма да има отпадък и 

ако стане авария, най- много в банята да има теч…  

 

 

 

 

 

   


