
 
Грижата за бедните и слабите в програмата за утрешния ден 

разпределението на парите днес   
 

“Защо се сблъскваме с толкова несигурност, неправди и бариери, 
защо сме така остро разочаровани от държавата си, защо не ни достига 
самочувствието на равноправни участници в международния живот?” 

Това са въпросите, които всеки българин си задава днес три години 
след управлението на тройната коалиция. На тези въпроси търси отговор в 
новата си програма и партията с най-голям принос за причините довели до 
тази печална равносметка. Резултатът от тригодишното коалиционно 
упраление стана особено осезаем след последният доклад на ЕК. 
Корупция, конфликт на интереси при изразходване на парите на 
европейските и българските данъкоплатци, липса на прозрачност и 
неспазване на европейски правила – констатация струваща ни 1.5 млрд.лв. 
като начало. След този тригодишен “успех” столентицата е записала в 
проекто програмата си:   

“Ето защо след периода, необходим за пълноценна европеизация на 
икономиката и „изсветляването” й с помощта на пропорционалния данък,  в 
края на предстоящия четиригодишен период ще извършим анализ на 
резултатите и оценка на възможностите за по-пълно прилагане на данъчни 
политики, основани на принципите на солидарно общество и приноси към 
фиска, съразмерни с доходите и имуществото на гражданите, в т.ч. и чрез 
плавен преход към прогресивно данъчно  облагане.” 

 Или по друг начин казано на плоският данък му свърши времето. 
Започналата “европеизация” по либерално-социалистически модел, освен 
че доведе до огромни и безпрецентни санкции, дава сигнали и за започнал 
отлив на преки чуждестранни инвестиции(ПЧИ). Колкото пари ни спират от 
Брюксел, с горе-долу толкова намаляват и ПЧИ за половин година. След 
приемането на България в ЕС на 01.01-2007г. настана едно успокоение при 
управляващите - вътре сме и всичко вече е наред. Но както е известно 
това успокоение доведе до затой и връщане назад, резултатът от което ни 
излиза доста солено. Сега се наблюдава подобна ситуация - България има 
висок икономически разтеж, голям бюджетен излшък, сериозни чужди 
инвестиции. Отново икономиката е наред, дайте  да започнем да 
увеличаваме данъците на богатите, за да има за бедните. Какво обаче се 
крие зад тази на пръв поглед справедлива теза? На първо място 
основната функция на едно социалистическо управление е 
преразпределителната, с идеята да вземем от едни и да дадем на други. 
Практиката обаче показва, че  преразпределението е неизменно 
съпътствано от корупция, уреждане и подреждане на близки и познати и 
крайния резултат винаги е криза. Затова принципът да оставим парите на 



хората, те на-добре знаят какво да правят с тях е доказал своята 
жизненост и добри резултати. Факт е че намалението на данъците за 
фирмите и гражданите доведе до най-голямото преизпълнение на 
приходите в бюджета от началото на прехода до сега.  
Непоследователната политика, пример за което е предвижданото в 
програмата на БСП увеличение на данъците, ще доведе до още по-голямо 
намаление на преките чуждестранни инвестици и от там на ръста на 
икономиката като цяло. Не прогресивно разтящ данък върху доходите, а 
намаление на ДДС върху храни и лекарства е политика насочена към 
социално слабите слоеве.Тъй като обаче от намалени данъци няма какво 
да се вземе, такава политика отсъства от новата програма на БСП. 

След като не успя да предложи развитие и усъвършенстване на 
здравния модел, управляващата коалиция се насочи към решаване на 
сериозните проблеми в здравеопазването, чрез обичайния за нея метод – 
увеличаваане на здравната вноска. За никого не е тайна, че лошото 
здравеопазване доведе до липса на мотивация за плащане на здравни 
осигуровки. Вместо да се погледне колко пъти парламентът се занимава с 
въпроса как да отпише натрупани дългове по неплатени здравни вноски, 
сега отново се предлага увеличение без никакво подобрение на 
получаваната услуга. Това предложение обсъждано в бюджетната рамка 
за 2009г. ще доведе до още по-ниска мотивация на осигурените лица. Най-
лошото от всичко е, че даже и да се приложи обсъждания модел на 
демонополизация на касата, резултатът от това ще бъде, че вместо да се 
източва една каса ще се източват няколко. Предлаганата от коалицията 
здравна стратегия не води до определяне на съответствие между здравна 
вноска и осигурен риск, а се интересува единствено в какви частни здравни 
фондове да влезат не доброволни, а задължителни здравни вноски. Така 
че прсевдоспорът между коалиционните партньори отново е само за 
интереси, но не на хората, а частнокорпоративни.   

Докато според социологическите проучвания всеки трети иска 
правителството да си ходи, представителите на тройната коалиция се 
занимават с един особено важен за тях въпрос – как да разпределят 
огромния бюджетен излишък, който се очертава да бъде събран до края на 
годината. Парите са повече по три причини: 
− на първо място това е т.н. “данък  инфлация” - по. високи цени повече 

ДДС в хазната 
− на второ плоските данъци доведоха до рязко увеличение на 

събираемостта 
− на трето предвидените средства за национално съфинасиране на 

проекти по европейските програми не са изразходвани заради 
санкциите от Брюксел. 

 



Този излишък е добре дошъл за управлявящите защото в годината 
преди изборите им дава сереозен ресурс за пражняване на влияние. 

От икономическа гледна точка спестяването на бюджетния излишък е 
най-правилното решение като антиинфлационен фактор.  

 Внесеният от Българска нова демокрация закон за създаване на 
сребърен фонд предвижда използването на целия бюджетен излишък за 
начален капитал на фонда. Провокирани от опозицията, макар и с 2 
годишно закъснение управляващите внесоха свой законопроект за 
сребърния фонд.  На първо място се отхърля идеята излишъкът да бъде 
внесен във фонда и на второ се предвижда парите на фонда да се 
управляват от министъра на финансите и негови чиновници. 
 Тежката демографска криза поставя на сериозно изпитание 
финасовата стабилност на пенсиония фонд. Адекватното решение на 
въпроса със създаване на действащ сребърен фонд, който да се 
управлява в съответстве с най.добрите европейски практики  ще бъде 
реален израз на грижа за пенсионерите и запазване на финансово 
независима и стабилна пенсионна система. 
 За съжаление и тук тройната коалиция демонстрира поредното 
разминаване между думи и дела. Грижата за пенсирите е в програмите, а 
парите от излишъка при обръчи и братовчеди. 

 


