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Пепа Деведжиева:

Нужни са облекчения за бизнеса,
за да може да реинвестира
Виктор ВЕЛИНОВ
- Как виждате изхода от икономическата
криза?
- За да се предложат
мерки за излизане от
икономическата криза,
първо е нужно да се направи анализ за причините за нея. Така по-лесно може и да се избегне
повтарянето на грешки.
Анализът на сегашното 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 стабилизация, през 2002 г.
кредиторите на страната
получиха своите печалби благодарение на тогавашния министър на финансите Милен Велчев,
който разреши преструктуриране на българските
брейди облигации. С това
той натовари българския
данъкоплатец с нови 1
милиард евро за обслужване на дълга. Така стигаме до 2011 г., когато от
работещи 660 000 фирми,
се пререгистрираха едва
366 000, а в половината от тях имат само по
един работник. На монополите бе разрешена
злоупотреба с господстващо положение, което
в условия на икономи-

ческа криза влоши драстично микроклимата за
малкия и среден бизнес.
Това бе причината и цените на горивата, на газа,
на електроенергията, на
публичните услуги да бъдат най-бързо растящите. Замразените доходи
в мандата на последното
правителство обезцениха
с 15 на сто българския
лев, той загуби такава
част от своята покупателна способност. Държавата позволи на чуждите
монополи да изнесат печалбите си зад граница,
което ограничи възможността на банките да от-

- За стартирането на
собствен бизнес да се
плаща една-единствена
такса, например Нулева данъчна такса за корпоративния данък върху
дела на реинвестираната печалба в България.
Премахване на данъчната
ставка от 15 на сто за
едноличните търговци и
облагането им като самонаети физически лица.
Въвеждане на необлагаем минимум, равен на
минималната работна заплата. Запазване на данъчната тежест от 10 на
сто върху доходите до
2000 лв.

Първото нещо е да се
стартира реформа в
държавната администрация,
където се наблюдава
очевидна некомпетентност
и стресираща бюрокрация
пускат кредити за бизнеса. Ако по всичко това не
се предприемат спешни
мерки, а се позволи продължаване на политическа нестабилност, ако се
поддържа парламентарна
и правителствена криза,
то ситуацията в България
ще продължава да се влошава.
- Всички говорят за
подкрепа за малкия и
среден бизнес, но какво
може реално да направи управлението за бизнеса, при положение, че
сме в пазарна среда?

- Какво ще направите по отношение политиката по доходите в
условията на криза?
- Първото нещо е да се
стартира реформа в държавната администрация,
където се наблюдава очевидна некомпетентност и
стресираща бюрокрация.
Нужни са редица облекчения за бизнеса, за да
може да се инвестира.
Това ще доведе до разкриване на нови работни
места, а те - до повишена
покупателна способност.
Тя означава повишено
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търсене, а то - повишено
предлагане и така затваряме кръга с реинвестиция. Ние ще съкратим
сроковете за възстановяване на данъчния кредит за фирми отличници,
които да влязат в единен
регистър и да получават
ДДС-то си в рамките на
15 дни. Ние предвиждаме да въведем облекчен
режим при условията за
обществените поръчки и
определяне на минимални срокове за разплащане
на възложителите към
малките и средни фирми
- изпълнители на обществени поръчки.
- Големите декемврийски сметки бяха
формален повод за протестите, след затихването им ЕРП-та извадиха
огромни загуби от изкупуването на енергия
от ВЕИ, възможно ли е
действително намаляване на цената на тока
за крайния потребител?
- Д е ке м в р и й с к и т е
сметки са поводът, капката, която преля чашата
и изчерпа гражданското
търпение по отношение

на обедняването. Последните управляващи, колкото и да призоваваха,
че в криза „коланът се
затяга“, практиката показа, че „коланът се скъса“
и хората справедливо излязаха на протест. Необходимо е преразглеждане на ценообразуващия
микс за потреблението
на ел. енергия. Задължително да отпадне таксата
за загуба на енергия по
преносната мрежа. Как
иначе ще се мотивира
собственикът да опази
собствеността си, ако му
бъде гарантиранано плащането на щетите от потребителя. А за цената на

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

Предвиждаме да въведем
облекчен режим при условията
за обществените поръчки
и определяне на минимални
срокове за разплащане на
възложителите към малките
и средни фирми
ВЕИ - само за сравнение
- един мегаватчас от тях
е 600 лв., а от АЕЦ Козлодуй е 44 лв. Не е тайна за никого кой е найголемият ивеститор във
ВЕИ в страната - това е
Цветелина Бориславова.
Цената била такава, защото имали инвестиции
и трябвало време, в което
да има възвръщаемост.
На вас някой гарантира
ли ви срок за възвръщаемост, когато стартирате
своя бизнес?
- Твърдите, че можете
за трети път да извадите България от кризата,
но опонентите ви обвиняват, че именно при
управлението на Иван
Костов е станало найголямото разграбване
на националното богатство, ключови предприятия са се продавали за
1 лев, как отговаряте на
тези упреци?
- Да, твърдим, защото
вече два пъти сме показвали, че имаме капацитета и знанията как да

че преди него държава е
нямало и летоброенето
започва с него?! Иначе
за продадените предприятия - те се продават с
техните активи и пасиви.
Когато продаваш предприятие 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 единствената синя алтернатива.
Защото единствено сините 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 демократи с дълга памет.

