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- Как виждате изхо-
да от икономическата 
криза?

- За да се предложат 
мерки за излизане от 
икономическата криза, 
първо е нужно да се на-
прави анализ за причи-
ните за нея. Така по-лес-
но може и да се избегне 
повтарянето на грешки. 
Анализът на сегашно-
то положение трябва да 
отчете няколко ключови 
моменти от последните 
23 години. България през 
1990 г. обяви официален 
фалит, като през 1996 г. 
тя бе докарана отново до 
същото положение. След 
нелеката финансова ста-
билизация, през 2002 г. 
кредиторите на страната 
получиха своите печал-
би благодарение на тога-
вашния министър на фи-
нансите Милен Велчев, 
който разреши преструк-
туриране на българските 
брейди облигации. С това 
той натовари българския 
данъкоплатец с нови 1 
милиард евро за обслуж-
ване на дълга. Така сти-
гаме до 2011 г., когато от 
работещи 660 000 фирми, 
се пререгистрираха едва 
366 000, а в половина-
та от тях имат само по 
един работник. На мо-
нополите бе разрешена 
злоупотреба с господ-
стващо положение, което 
в условия на икономи-

ческа криза влоши драс-
тично микроклимата за 
малкия и среден бизнес. 
Това бе причината и це-
ните на горивата, на газа, 
на електроенергията, на 
публичните услуги да бъ-
дат най-бързо растящи-
те. Замразените доходи 
в мандата на последното 
правителство обезцениха 
с 15 на сто българския 
лев, той загуби такава 
част от своята покупател-
на способност. държа-
вата позволи на чуждите 
монополи да изнесат пе-
чалбите си зад граница, 
което ограничи възмож-
ността на банките да от-

пускат кредити за бизне-
са. Ако по всичко това не 
се предприемат спешни 
мерки, а се позволи про-
дължаване на политиче-
ска нестабилност, ако се 
поддържа парламентарна 
и правителствена криза, 
то ситуацията в България 
ще продължава да се вло-
шава.

- Всички говорят за 
подкрепа за малкия и 
среден бизнес, но какво 
може реално да напра-
ви управлението за биз-
неса, при положение, че 
сме в пазарна среда?

- За стартирането на 
собствен бизнес да се 
плаща една-единствена 
такса, например Нуле-
ва данъчна такса за кор-
поративния данък върху 
дела на реинвестирана-
та печалба в България. 
Премахване на данъчната 
ставка от 15 на сто за 
едноличните търговци и 
облагането им като са-
монаети физически лица. 
Въвеждане на необлага-
ем минимум, равен на 
минималната работна за-
плата. Запазване на да-
нъчната тежест от 10 на 
сто върху доходите до 
2000 лв.

- Какво ще направи-
те по отношение поли-
тиката по доходите в 
условията на криза?

- Първото нещо е да се 
стартира реформа в дър-
жавната администрация, 
където се наблюдава оче-
видна некомпетентност и 
стресираща бюрокрация. 
Нужни са редица облек-
чения за бизнеса, за да 
може да се инвестира. 
Това ще доведе до раз-
криване на нови работни 
места, а те - до повишена 
покупателна способност. 
Тя означава повишено 

търсене, а то - повишено 
предлагане и така затва-
ряме кръга с реинвести-
ция. Ние ще съкратим 
сроковете за възстано-
вяване на данъчния кре-
дит за фирми отличници, 
които да влязат в единен 
регистър и да получават 
ддС-то си в рамките на 
15 дни. Ние предвижда-
ме да въведем облекчен 
режим при условията за 
обществените поръчки и 
определяне на минимал-
ни срокове за разплащане 
на възложителите към 
малките и средни фирми 
- изпълнители на общест-
вени поръчки. 

- Големите декем-
врийски сметки бяха 
формален повод за про-
тестите, след затихване-
то им ЕРП-та извадиха 
огромни загуби от из-
купуването на енергия 
от ВЕИ, възможно ли е 
действително намаля-
ване на цената на тока 
за крайния потребител?

-  д екемврийските 
сметки са поводът, кап-
ката, която преля чашата 
и изчерпа гражданското 
търпение по отношение 

на обедняването. Послед-
ните управляващи, кол-
кото и да призоваваха, 
че в криза „коланът се 
затяга“, практиката пока-
за, че „коланът се скъса“ 
и хората справедливо из-
лязаха на протест. Необ-
ходимо е преразглежда-
не на ценообразуващия 
микс за потреблението 
на ел. енергия. Задължи-
телно да отпадне таксата 
за загуба на енергия по 
преносната мрежа. Как 
иначе ще се мотивира 
собственикът да опази 
собствеността си, ако му 
бъде гарантиранано пла-
щането на щетите от по-
требителя. А за цената на 

Веи - само за сравнение 
- един мегаватчас от тях 
е 600 лв., а от Аец Коз-
лодуй е 44 лв. Не е тай-
на за никого кой е най-
големият ивеститор във 
Веи в страната - това е 
цветелина Бориславова. 
цената била такава, за-
щото имали инвестиции 
и трябвало време, в което 
да има възвръщаемост. 
На вас някой гарантира 
ли ви срок за възвръща-
емост, когато стартирате 
своя бизнес?

- Твърдите, че можете 
за трети път да извади-
те България от кризата, 
но опонентите ви обви-
няват, че именно при 
управлението на Иван 
Костов е станало най-
голямото разграбване 
на националното богат-
ство, ключови предпри-
ятия са се продавали за 
1 лев, как отговаряте на 
тези упреци?

- да, твърдим, защото 
вече два пъти сме показ-
вали, че имаме капаци-
тета и знанията как да 

го направим. Защото в 
периода 1997-2001 г. се 
стабилизира българският 
лев, пенсиите се увели-
чиха 3,5 пъти, а 4 пъти 
нарасна средната работна 
заплата, стартира част-
ният бизнес и оставихме 
660 000 работещи фирми. 
Защото се построиха 90 
км пътища и магистрали 
при бюджет на страната 
10 милиарда и без евро-
пейски помощи. Само 
за сравнение правител-
ството на Бойко Борисов 
построи 114 км пътища 
и магистрали при 30 ми-
лиарда държавен бюджет 
и европейски помощи. и 
ни убеждава ежедневно, 

че преди него държава е 
нямало и летоброенето 
започва с него?! иначе 
за продадените предпри-
ятия - те се продават с 
техните активи и пасиви. 
Когато продаваш пред-
приятие с дългове от над 
500 млн лв. за 1 лв., то 
ти го продаваш за 500 
милиона и 1 лев. Така 
е и в живота - не може 
да продадеш апартамент 
с ипотека на пазарната 
му цена. Освен ако не 
навлезем в едни други 
хипотези и времена, в 
които не ми се иска да се 
връщам.

- Защо хората трябва 
да повярват именно на 
вас?

- Защото сме единстве-
ната синя алтернатива. 
Защото единствено сини-
те са вадили България от 
кризи. Защото ние можем 
да спрем обедняването на 
гражданите и да върнем 
правораздаването. Не на 
последно място - защото 
вярвам на мислещите де-
мократи с дълга памет.

иНТеРВЮ

Първото нещо е да се 
стартира реформа в 
държавната администрация, 
където се наблюдава 
очевидна некомпетентност 
и стресираща бюрокрация

Предвиждаме да въведем 
облекчен режим при условията 
за обществените поръчки 
и определяне на минимални 
срокове за разплащане на 
възложителите към малките 
и средни фирми
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Нужни са облекчения за бизнеса, 
за да може да реинвестира


