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√ България е на 74 позиция по конкурентоспобност 
http://bnt.bg/bg/news/view/59851/bylgarija_e_na_74_pozicija_po_konkurentospobnost 
Мнение на Васил Велев – 7 септември 2011 г. 
 
√ Износът на България към ЕС нарасна с 44% 
http://www.pariteni.bg/index.phtml?tid=40&oid=54631 
От началото на годината до края на юни износът на България към ЕС се е повишил с 44%. Това показват предварителните 
данни на Националния статистически институт, публикувани вчера. 
Най-голям пазар българските фирми имат в Германия, където сме изнесли стоки и услуги на обща стойност 2.286 млрд. 
лв., което е с над 62% повече. От най-голямата европейска икономика пък сме внесли с 19.6% повече, като до края на 
юни вносът оттам възлиза на 2.335 млрд. лв. 
Любопитно е, че най-драстично увеличение на износа има към Малта въпреки по-малките обеми. За една година към 
тази страна сме изнесли с цели 1186% повече. Стойността на стоките и услугите за Малта възлизат на 54 млн. лв. Ръст на 
износа има и към Португалия и Дания. Експортът към Италия също се увеличава. От началото на годината за там сме 
изнесли с 11% повече. В същото време обаче внесените продукти и услуги са се увеличили с повече от 24%. 
От началото до средата на 2011 г. разликата между внесени и изнесени стоки и услуги е 508 млн. лв. в полза на вноса. 
Според данните на НСИ сме продали зад граница повече стоки във всички сектори, като най-голям ръст има при 
суровините и химическите вещества. Икономисти твърдят, че именно високите цени на горивата и суровините водят и до 
отчетени по-големи стойности на изнесените стоки. Бизнесът пък смята, че по-скоро причината е комплексна. 
"Общността е най-сериозният ни икономически партньор. Над 60% от експорта е за страни членки. Трябва да имаме 
предвид обаче, че този сериозен ръст, който статистиката отчита в момента, се дължи и на ниската база през тежката 
2010 г. От друга страна, имаме както ръст на цените на металите, така и покачване на количествата изнесена продукция", 
обясни шефът на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. 
Не е ясно обаче доколко увеличението на износа е реално и какъв е делът на данъчните измами. По думите на Васил 
Велев единственият начин да се разбере колко от сделките са "кухи" е т. нар. "огледална статистика" - сравнение между 
отчетения на българската митница износ и данните за вноса на същите стоки в съответната чужда държава. 
Данните на НСИ за промишлеността също потвърждават, че основно на високите цени се дължи скокът на отчетените по-
високи стойности на износа. Продажбите в промишлеността в България продължат да растат значително по-бързо като 
номинална стойност, отколкото като количество. В същото време обаче промишленото производство продължава да 
забавя ръста си и през юли покачването достигна едва 1.5% на годишна база. 
 
***  
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Вестник Класа 
 
√ Азиатски компании атакуват еврофондовете у нас 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/180221_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D0
%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%
B0%D1%82+%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5
+%D1%83+%D0%BD%D0%B0%D1%81 
През следващите години строителните компании в страната ще са изправени под натиск както от западноевропейски, 
така и от азиатски компании, които имат интерес да изпълняват проекти по еврофондовете в България. Tова прогнозира 
министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев по време на форум за перспективите пред строителния 
бранш. Конкурентният натиск няма да бъде само в традиционните видове строителство, а и при по-сложни съоръжения, 
които изискват съответното оборудване. Фирмите в сектора пък бяха категорични, че са свикнали с инвазията на 
европейските фирми, защото все пак и средствата са европейски, но прогнозите за включване на азиатски фирми ги 
притесняват. Според Дончев и досега компании в страната са присъствали сериозно при поръчките с европейски 
средства и припомни правилата, според които няма вариант за протекционизъм. Единственият критерий при избора са 
условията, качеството и цената, допълни той. Сред възможностите по думите му са консолидация на бранша и смени на 
собствеността.  
По принцип конкуренцията на азиатските фирми е факт в Европа. Дори през 2010 г. ФИЕК (Eвропейска федерация на 
строителната индустрия) предупреди за засиленото присъствие на тези компании, но у нас засега те не са не появили, 
каза пред „Класа“ Светослав Глосов, председател на Камарата на строителите в България. Според него те предлагат 
много конкурентни цени, както и много добри технологии. По време на форума експертът обясни, че еврофондовете и 
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държавният бюджет са основен източник на поръчки за строителите. Тромавите процедури, неясните указания на 
администрацията, забавените плащания, условието за собствено финансиране обаче са пречка пред компаниите. 
Дончев от своя страна обясни, че Европа не акцентира в следващия програмен период върху инфраструктурата, с 
изключение на зелената, но страната ни, както и други страни-членки, присъединили се към ЕС по-късно, се нуждаят от 
още сериозни инвестиции в базисната инфраструктура и тази позиция се защитава пред партньорите ни от ЕС. 
Очакванията са от 2014 до 2020 г. България да получи с 15-20 на сто повече средства. Рамката обаче ще е различна и 
краят на щедрото финансиране идва, коментира министърът. Оттук нататък финансовата помощ ще има и друга роля - 
на дисциплиниращ инструмент. Като пример той даде идеята да се спира финансирането на държава с бюджетен 
дефицит над 3%. Страната ще трябва да подпише договор с Европейската комисия, в който ще е включен списък от 
предписани на държавата реформи. Ако те се изпълняват, страната ще има възможност да получи допълнително пари от 
еврофондовете.  
По думите на Дончев приоритетните сфери за финансиране с европейски средства през 2014-2020 г. ще са енергийната 
ефективност, водният сектор, развитието и модернизацията на газопреносната и топлофикационната мрежа.  
Около 200 компании осигуряват 60% от БВП в страната 
Близо 72% от работните места у нас се осигуряват от малките и средните предприятия (МСП), докато 100-200 големи 
компании произвеждат около 60% от БВП. Това съобщи регионалният министър в оставка Росен Плевнелиев по време на 
делови обяд на Американската търговска камара. По думите му правителството може да направи реверанс към МСП, 
като ги освободи от данък печалба, стига всяко от тях да осигурява дори по 1-2 работни места. Около 30% от ръста в 
икономиката на страната се дължи на експорта, а останалото е от вътрешното потребление, което сега е свито, допълни 
Плевнелиев. 
 
√ Развитието на икономиката предполага консерватизъм за 2012 г. 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/180218_%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%D1%
82%D0%BE+%D0%BD%D0%B0+%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%
B0+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8
1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC+%D0%B7%D0%B0+2012+%D0%B3. 
Сигналите за забавяне на растежа, които се отчитат през последните месеци в развитите икономики, а вече и в някои 
икономики на Източна Европа, и очакванията за забавяне на растежа на външното търсене през 2012 г., предполагат 
консерватизъм при планирането за следващата година. Това посочва Калоян Ганев, главен икономист на 
Райфайзенбанк, в месечния макроанализ на банката към края на август.  
Експертите са отчели забавянето на икономическия растеж през второто тримесечие на годината, както и сравнително 
слабо възстановяване на пазара на труда. През второто тримесечие на 2011 г. броят на заетите лица се е увеличил с 
около 43 хил. души спрямо първото тримесечие на годината – най-слабият темп от 2009 г. насам. Данните потвърждават 
продължаващата стагнация на пазара на труда, която съответства и на развитието на потреблението.  
Кредитите за фирмите са се увеличили през юли с 216.2 млн. лв. на месечна база (168.2 млн. лв. ръст през юни). За 
домакинствата кредитите намалят с 2.2 млн. лв., след като през предходния месец отбелязаха скок с 33.4 млн. лв. 
Потребителските заеми са се увеличили с 5.6 млн. лв. (27 млн. лв. нарастване през юни), а жилищните кредити - с 12.8 
млн. лв. (23.8 млн. лв. през юни). Като цяло потребителското и ипотечното кредитиране на домакинствата следва плътно 
динамиката на тяхното финансово състояние, което от своя страна се определя от развитието на доходите и заетостта в 
икономиката. Въпреки че от една месечна стойност е твърде рано да се правят обобщаващи изводи, движенията на 
показателите в посока забавяне могат да бъдат интерпретирани като наличие на допълнителни финансови проблеми у 
домакинствата, пише в анализа. И за потвърждение се дават цифрите за лошите и преструктурирани кредити. За 
домакинствата през юли те са нараснали с още 67.7 млн. лв. и достигат 3.3 млрд. лв. или 17.5% от всичките им кредитни 
задължения към банките. Ръстът в корпоративния сектор на месечна база е 271.5 млн. лв., като достигат общата сума от 
5.3 млрд. лв., или 16.3% от задълженията към банките.  
Депозитите на фирмите също са се увеличили с 487.4 млн. лв. спрямо юни 2011 г. Това е най-голямото месечно 
нарастване на показателя от края на 2008 г. насам, когато показателят се увеличи с 1.1 млрд. лв. При домакинствата 
също е отчетено сравнително висок скок – с 444.5 млн. лв. на месечна база (185.5 млн. лв. през юни), като за последно 
по-висока стойност е наблюдавана през декември 2010 г. – 744 млн. лв.  
Докато нарастването на депозитите на компаниите може евентуално да се обясни с подобряване на приходите им, 
предимно от износ, то нарастването на депозитите на домакинствата по-скоро се дължи на влошени очаквания за 
средата, съответно натрупване на предпазни спестявания, обясняват експертите на Райфайзенбанк. „Очакванията ни са, 
че до края на тази година икономиката ще следва развитието, което наблюдавахме и през изминалите месеци. 
Неприятни изненади от международните пазари не са изключени, но трябва да се отчете фактът, че се полагат и огромни 
усилия от страна на държавите със сериозни проблеми за трайното им решаване, като например Испания. Поради това е 
прибързано да се чертаят апокалиптични сценарии”, коментира Калоян Ганев. 
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Вестник Дневник 
 
√ Все по-консервативни прогнози за световната икономика 
http://www.dnevnik.bg/pazari/2011/09/08/1152392_vse_po-konservativni_prognozi_za_svetovnata_ikonomika/ 
Очакванията за растежа на глобалната икономика през следващите месеци стават все по-консервативни. Прогнозите, че 
той ще се забави, се увеличават, както и опасенията, че ще се стигне до нова рецесия в някои от големите световни 
икономики. 
Това носи риск и за страните от Централна и Източна Европа. 
Днес Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), в която членуват 34-те най-развити държави, 
понижи прогнозата си за растеж в някои от тях. Според нея 7-те водещи икономики ще отчетат среден ръст от 0.1% до 
края на годината, а досега очакванията й бяха за 0.5%. 
Отчита се забавяне във всички страни - членки на организацията. Въпреки рисковете пред глобалната икономика обаче 
ОИСР не предвижда срив, сравним с този от 2008 - 2009 г. 
Днес излязоха данни за потреблението в някои страни от Централна и Източна Европа. В Чехия и Унгария то продължава 
да се понижава, същото се случва и в България. Някои компании вече отчитат и забавяне на износа, който е насочен 
основно към държавите от ЕС. 
Данните подкрепят очакванията на анализатори, че икономиките в региона се забавят, коментира агенция "Ройтерс". В 
Централна Европа сериозен негативен фактор е и поскъпването на швейцарския франк, тъй като много от кредитите са в 
тази валута. 
В България домакинствата също продължават да ограничават потреблението на всички стоки с изключение на 
лекарствата и козметиката, показаха данните на националната статистика. От тях се вижда, че се харчи само за най-
необходимите стоки и се отлагат по-големите покупки. 
През юли най-сериозен спад има при потреблението на битова техника и мебели, надолу върви и търговията с облекла и 
обувки. 
Купувани са и по-малко компютри и телефони. През последните четири месеца (март - юни) потреблението на 
електроника се увеличаваше. Въпреки сезона на отпуските и пътуванията хората са купували и по-малко горива. С най-
малко се е свило потреблението на храни, напитки и цигари. 
 
Вестник Пари 
 
√ Сривът на борсите върна взаимните фондове към слаба доходност 
http://pari.bg/static/pdf/pages/12.pdf 
 
Вестник Труд  
 
√ Нов спад на потреблението отчете статистиката 
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1031330 
За втори пореден месец през юли националната статистика отчита спад в търговията на дребно, която е индикатор за 
вътрешното потребление. Оборотът е с 2,8% под равнището от същия месец на 2010 г. 
През юни годишният спад беше 0,8 на сто, а преди това в продължение на 3 месеца бе регистриран растеж: през март - 
1,4%, през април - 0,5%, и през май - 1,7%. Преди това имаше минимални понижения - през януари с 0,2% и през 
февруари с 0,1%. 
Все пак през юли някои сегменти в търговията на дребно показват ръст. Спрямо предишния месец има увеличение 
при покупките на храни, напитки и цигари - с 0,5%. Увеличение има и в търговията с лекарства и медицински стоки, както 
и в козметиката - с 0,1%. На годишна база обаче нараства потреблението само на лекарства и медицински стоки - с 3,9%. 
Годишни спадове са регистрирани в търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 8,2%, при 
компютърната и комуникационната техника - с 5,5%, при продажбите на облекло и обувки - с 3,4%, както и в търговията с 
горива - с 1,8%. 
Междувременно Райфайзенбанк България публикува месечния си икономически анализ за август. В него се отчита 
забавяне на икономическия растеж през второто тримесечие. Според икономистите на банката вътрешното търсене 
показва известни признаци на съживяване, но развитието му е ограничено от състоянието на националния пазар. 
Заетостта нараства твърде бавно, коментират от банката. Според прогнозите на Райфайзен средната работна заплата за 
тази година ще е 692 лева, а догодина - 720 лв. 
“Сигналите за забавяне на растежа, които се отчитат през последните месеци в развитите икономики, а вече и в някои 
икономики на Източна Европа, както и очакванията за забавяне на растежа на външното търсене през 2012 г., 
предполагат консерватизъм при планирането за следващата година”, смята Калоян Ганев, главен икономист на 
кредитната институция. 
Все пак според анализа на банката има положително развитие при държавния бюджет, който към края на юли е с 
дефицит от 1%. 
Положителна тенденция отчете националната статистика и при промишленото производство. След два месеца на спад 
през юли вече има ръст от 1,5% на месечна база. На годишна база той е 6,2 на сто при само 2,9% през юни. 
Добри новини носят и данните за износа. За януари - юни 2011 г. експортът на България за Европейския съюз се е 
увеличил с 43,6 на сто спрямо същия период на предходната година и възлиза на 11,6 млрд. лв., съобщиха от НСИ. 
Основните търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция и Белгия, които формират 67,6 на сто 
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от износа за страните членки на ЕС. Най-значително нарастване се наблюдава в износа за Малта, Португалия, Дания и 
Белгия. Спад е регистриран при стоките, изнесени за Словения. 
През юни 2011 г. износът за ЕС нараства с 23,1% спрямо същия месец на предходната година и надвишава 2 милиарда 
лева. 
Вносът на България от ЕС за същия период се е увеличил с 20,5% на годишна база. Той възлиза на 12,1 млрд. лв. 
 
Вестник 24 часа  
 
√ Синдикатите: 2700 лв. таван на осигуровките 
http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1031376 
2700 лв., или 10 минимални заплати, да стане максималният осигурителен доход догодина, ще предложат днес 
синдикатите на работодателските организации. 
Летвата не е мърдала от 5 г. и това ще вдигне тавана на пенсиите, каза Мика Зайкова, финансов експерт на "Подкрепа". 
Сега той е 35% от нея, или 700 лв. При повишение на осигурителния максимум пенсионният таван ще скочи до 945 лв. 
Освен за хората, това е важно и за стабилността на НОИ, смятат от профсъюзите. Не било редно хора с 10 000 лв. заплата 
да се осигуряват на 2000. 
"Това е абсурд - заяви Евгений Иванов, изпълнителен директор на Конфедерацията на работодателите и индустриалците 
в България (КРИБ). - Все едно да се въведе един нов данък, а правителството пое ангажимент да не се повишават 
налозите." Току-що била вдигната минималната заплата и не било рано за нови синдикални претенции. 
Бизнесът ще се противопостави и на неаргументираното повишение на минималните осигурителни прагове. 
Синдикатите вече обявиха, че очакват между 5 и 15% ръст за догодина. В мините има предпоставки за това, тъй като 
скочиха световните цени, но там, където няма раздвижване, работодателите няма да отстъпят и не трябва да се допуска 
служебно повишение, категоричен е Иванов. 
КНСБ ще поднови искането си за вдигане на заплатите в браншовете, които вече се съвземат от кризата. "Подкрепа" пък 
е направо за национален препоръчителен коефициент. 
"България вече веднъж беше в ситуацията на Гърция и излезе чрез строга финансова дисциплина, не е време за 
експерименти", каза Иванов. Германия като основен кредитор на южната ни съседка сега искала да отпаднат всички 
колективно договорени увеличения. 
Министърът на труда Тотю Младенов обаче заяви при посещението си в Русокастро вчера, че през 2012 г. доходите 
щели да растат, а още от 1 януари можело да се вдигнат всички пенсии. Раздвижвали се редица икономически сектори и 
той бил оптимист. 
Това обаче предизвика гнева на премиера. "Обадих се на министър Младенов и му казах – друг път да не съм го чул да 
се изказва преди решение на Министерския съвет", каза той. 
 
  

***  
Публикации за борбата със сивия бизнес 
 
Вестник Дневник  
 
√ НАП предлага разсрочването на данъчни задължения да се облекчи 
http://www.dnevnik.bg/pazari/2011/09/08/1152381_nap_predlaga_razsrochvaneto_na_danuchni_zaduljeniia_da/ 
Националната агенция за приходите предлага да се облекчат процедурите по разсрочване на данъчни и осигурителни 
задължения. Това е една от идеите за промени в Данъчно осигурителния кодекс, които вече са изпратени в 
Министерството на финансите за обсъждане и с които "Дневник" разполага. От НАП потвърдиха за такава идея, но 
отказаха повече коментари. 
В момента в законодателството съществуват възможности за разсрочване на данъчни и осигурителни задължения. 
Според данъчните има много фирми с отлично данъчно досие, които не са нарушавали законите, но днес изпитват 
финансови затруднения и подобно облекчаване може да подобри ликвидността им. 
Експерти от НАП обясниха, че заложените в момента критерии правят невъзможно разсрочването за тези фирми. 
Условията в момента включват изпълнение на критерии по коефициентите за рентабилност, ефективност и финансова 
автономност за две години назад, както и ред други изисквания. 
Освен това разсрочване в момента може да се прави само от директорите на териториални дирекции, изпълнителният 
директор на НАП и финансовия министър в зависимост от размера им. Идеята е именно тези изисквания да бъдат 
облекчени. Освен за фирми идеята е това да обхваща и самоосигуряващи се лица. 
От Министерството на финансите, което има думата дали това да се предложи на Министерския съвет за одобрение и 
след това да се гласува в парламента, вчера отказаха коментар, но високопоставен източник от ведомството заяви, че 
подобна идея би минала трудно по няколко причини - това трудно ще бъде одобрено от Брюксел, облекченото 
разсрочване може да затрудни изпълнението на бюджета и не на последно място може да създаде предпоставки за 
субективизъм и корупция на кои фирми да се позволи разсрочване и на кои не. 
Против идеята и с подобни мотиви се изказаха депутатите от ГЕРБ Менда Стоянова и Димитър Главчев, които са 
съответно председател и заместник-председател на бюджетната комисия към парламента. "Разсрочването е вид 
държавна помощ и сега разписаните текстове са максималното, което позволява Европейската комисия. 
Дори и да искаме допълнително облекчаване на режима, ще трябва да се разреши от Брюксел. Не е ясно и кое точно ще 
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се разсрочва - ДДС, което само се събира от фирмите, или корпоративният данък, който и без това се разпределя на 
месечни вноски. Ако се разсрочат осигурителните вноски, не е ясно откъде ще се плащат пенсиите", коментира 
Стоянова. 
 
Вестник Сега 
 
√ Мораториумът е портал към корупцията 
http://www.segabg.com/online/new/articlenew.asp?issueid=10058&sectionid=5&id=0000901 
Бг корупцията вече е на показ и в Wikileaks. От поредната грама изскокнаха порочните схеми, чрез които управляващите 
прокарват опаковани в целофан скандални прийоми и решения - по правило вредни за обикновените българи и много 
изгодни за някоя "велика сила", голяма местна компания, крепяща бюджета, или мултинационален концерн. За жалост 
и тези разкрития отшумяха под мотото "всяко чудо за три дни". Всъщност 
мораториумът е тактическо оръжие на правителството 
Чрез него властта хвърля прах в очите на хората, като първо уж забранява скандални практики, но в удобно време и с 
още по-удобно оправдание прокарва, разширява и узаконява прилагането им. Неотдавна Wikileaks публикува грама, 
която разкрива как министърът на храните Мирослав Найденов се зарича пред американския посланик Джеймс Уорлик, 
че с "тактически мораториум" първо ще забрани мутантите, а след това, оправдавайки се с ЕС, ще ги пусне в нивите и 
градините. "Ако Найденов е прав и ЕС в крайна сметка принуди България да вдигне предложения мораториум, 
правителството ще има извинението, от което се нуждае, за да либерализира най-накрая българския биотехнологичен 
режим", заключава американският дипломат. Грамата циркулира из всички медии, министърът гузно мълчи. От 
американското посолство също няма реакция. Миналата неделя премиерът Борисов омаловажи за пореден път 
"писанията на някакви американски чиновници" и каза, че пред него Найденов отрекъл да е имало такъв разговор. 
Абсурдът е, че точно човекът, който проглуши България с хвалби за високи млечни, месни и хлебни и др. стандарти, 
задкулисно трасира пътя на генномодифицирани храни към трапезата ни. През зимата д-р Найденов бе готов да 
унищожи 4 фирми, в чиито колбаси имаше 0.0000001 милиграма соя, защото тя не се вмествала в стандарта "Стара 
планина", а и в световен мащаб соята била предимно ГМО. 
Привържениците на генното инженерство твърдят, че тези храни са безвредни и вярват, че по-големите добиви от тях 
ще разрешат проблема със световния глад. Опонентите напомнят как мишки, хранени с модифицирани картофи, 
развиват туморни клетки. Защо министърът не остави учените да спорят по въпроса? Замислял ли се е може ли да 
съжителства биоземеделието - приоритетен според премиера Борисов сектор - с отглеждане на зърно, тикви, картофи и 
ябълки мутанти? 
"Посолството в София има добре дефинирана стратегия, подкрепена от биотехнологичната индустрия на САЩ и важни 
местни доверители", пише посланик Нанси Макълдауни до Държавния департамент през януари 2009 г. Доверителите 
трябва да бъдат финансирани, за да проведат информационна кампания за търговските и икономическите ползи от 
ГМО. "Сред подкрепящите американската програма са Националната селскостопанска академия, Държавната комисия 
по биологична безопасност, университети по селско стопанство, Асоциацията на селскостопанските производители и 
специализирани медии", пише в грамата. Изпълнителен директор на АЗПБ през 2009-а и 2010 г. бе не друг а сегашният 
аграрен зам.-министър Светлана Боянова. А преди да заеме държавния пост, тя бе ревностен пропагандатор за ползите 
от мутантите. "ГМО културите са един от начините да се справим с промените в климата и кризата с фуражите. 
Основната пречка за достъп на българските фермери до тази технология са забраните, въведени от закона и най-вече 
изискването да има 30 км разстояние от защитените зони от националната екологична мрежа", обясняваше Боянова в 
края на 2009 г. Излиза, че не екоземеделието, а ГМО е истинският приоритет на кабинета "Борисов" в земеделието. Дали 
пък премиерът Борисов не е имал предвид точно мутантите, когато преди два месеца обяви, че България е рай, който 
ще изхранва гладните по света? 
Техниката на мораториума всъщност се използва нонстоп от кабинета, 
особено в кризисни ситуации - за лъскане на имиджа на властта и за отместване на общественото внимание. Докато 
медиите се занимават с поредното "замразяване", на заден план компании извличат поредните си дивиденти от 
близостта си до властта. Например пролетните мерки на държавата срещу скъпите горива. 
Когато скъпият бензин и дизел изкараха хиляди българи на протест, кабинетът "Борисов" бързо направи тайна среща с 
"ЛУКойл" и за месец договори да действа не друго, а мораториум, който да не допуска вдигане на цените. Посланието за 
обществото бе - ето ние се грижим за вас и спираме скъпотията. Печеливши обаче не се оказаха шофьорите, защото през 
цялото време на мораториума горивата у нас бяха по-скъпи поне от 6 държави в ЕС. Тихомълком на самата рафинерия 
бе позволено да качва заводските цени и тя го направи на два пъти. Така бензиностанциите, зареждащи от базите на 
"ЛУКойл", се оказаха в менгеме - принудени бяха да купуват по-скъпото гориво на едро, но да го продават по цените, 
близки до замразените нива на "ЛУКойл", ако искат да запазят клиентите си. Наред с това, уж в името на по-ниските 
цени правителството отмени временно задължителното добавяне на биосъставки в дизела и бензина. В замяна на този 
бонус "ЛУКойл" уж щеше да свали цената на дизела с 6 ст. Обещание, което е повече от мираж, защото винаги 6-те 
стотинки плюс или минус може да се оправдаят с движението на цените на петрола. Но, познайте кой печели най-много 
от елиминирането на "зелената" конкуренция? След като няма задължително смесване на горивата с 3 или 5% "био" 
съставка, тези 3 или 5% пазарен дял ще бъдат заместени от конвенционални горива, каквито у нас произвежда 
единствено "ЛУКойл". 
Въздух под налягане се оказа и мораториумът на ГЕРБ, който спира сечта в т. нар. царски гори над Боровец. Забраната 
падна в Административния съд заради "неизяснени факти", т.е. заради свършена през пръсти работа от държавата. 
Отворен остава въпросът дали юристите чиновници не са изпипали аргументацията си заради нехайство, или пък са 
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действали съвсем умишлено? Все пак от горите няма да се сече, защото не ГЕРБ, а лидерът на РЗС Яне Янев прокара през 
парламента забрана бившият премиер Симеон Сакскобургготски и сестра му Мария Луиза да се разпореждат със земи и 
имоти, върнати или дадени им като обезщетение като наследници на бившите царе Фердинанд I и Борис III до 
приемането на специален закон за царската реституция. 
Всъщност ГЕРБ облъчва българина с мораториуми още когато беше опозиция 
През 2009 г. в битката за гласове обеща с мораториум да сложи край на "безобразията" на Станишев със замените на 
гори, върху които никнеха бетонни чудовища. После министър Найденов въведе забрана, докато бъде приет нов закон 
за горите - върху харизаните гори да не може да се строи. Още към края на първата година от мандата си обаче той даде 
заден и каза, че строежите ще се пуснат, защото пречели на инфраструктурни проекти на общините. Истината обаче бе, 
че временната забрана не важеше за общините. След това агроминистърът пробва да пусне строежите, като лансира 
проект на закона, който позволяваше да се застроява навсякъде с изключение на НАТУРА зоните, където по принцип 
това е забранено, и на 2 км от черноморския бряг. След протести на еколози и медиен натиск ГЕРБ размисли, но намери 
хитър трик да пробие мораториума. Оказа се, че земеделското министерство е пуснало за няколко месеца строежите в 
горите, взети със замени. Макар на 8 март т.г. кабинетът "Борисов" да обнародва чисто нов Закон за горите, който 
тотално да забранява строежите, забраната на практика не заработи веднага заради свършена наполовина работа от 
министър Найденов. Новият закон изисква до 1 месец след обнародването му, т.е. до 8 април т. г., агроведомството да 
публикува всички имоти, придобити със замяна в "Държавен вестник". Две седмици след като това се случи, Агенцията 
по геодезия, картография и кадастър, общинските служби по земеделие и Агенцията по вписванията трябваше да 
отразят ограниченията за строеж и препродажба върху заменените гори. Това не бе направено и на практика върху 
масивите няма никаква защита месеци наред. Едва след като "Сега" писа, ведомството се поправи. 
"Мораториум" вече се нарежда до "приватизация" и "концесия" - в тукашната действителност и трите понятия се 
превърнаха в синоним на поквара. А избирателите дадоха власт на ГЕРБ, защото обещаваше да громи корупцията. 
 
 


