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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА УДВОЯВАНЕ ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА
БЪЛГАРИЯ

чрез

1. УВЕЛИЧЕНИЕ НА ЗАПЛАТИТЕ В БЪЛГАРИЯ СЪС 100%.
2. УВЕЛИЧАВАНЕ НА СРЕДНАТА ПОКУПАТЕЛНА СПОСОБНОСТ НА БЪЛГАРИНА СЪС 
100%. .
3. УДВОЯВАНЕ ПРИХОДИТЕ НА ЧАСТНИЯ БИЗНЕС ДО 5 ГОДИНИ.
4. ЦЯЛОСТНО ОЖИВЯВАНЕ НА МИКРОИКОНОМИКАТА НИ И ПОКАЧВАНЕ ПРИХОДИТЕ В 
БЮДЖЕТА.
5. УДВОЯВАНЕ БВП НА БЪЛГАРИЯ ДО 10 ГОДИНИ
6. ВСИЧКО ЧРЕЗ УВЕЛИЧАВАНЕ НА ВЪНШНИЯ ДЪЛГ ДО СТОЙНОСТ 61% ОТ 
СРЕДНОЕВРОПЕЙСКОТО.

Подлагам на обсъждане предложение за увеличаване външния дълг на България от
25  на  50%.  Знам,  че  звучи  плашещо  особено  с  оглед  пропагандите  от  ляво.  че
външният ни дълг е висок. НО - реалността е съвсем друга.

Външният дълг на една страна се измерва в %-но съотношение между сумата на
външният  държавен дълг  спрямо сумата  брутния  вътрешен продукт  на  страната
(дълг/БВП).  Или  на  английски  коефициент  DEBT/GDP  ratio  (предварително  се
извиняваме  на  запознатите  за  това  толкова  обстоятелствено  пояснение,  но  се
сблъскахме с факта, че има много хора, които не го знаят, затова и решихме да го
разясним).
Та България е с най-нисък % -тен коефициент дълг/БВП в целия Европейския съюз.
Тоест с най-нисък външен дълг реално спрямо оборотността на икономиката ни. По-
нисък % от нас имат само едно херцогство от 500 000 жители и един град държава с
1300 000 жители на половината на Македония - тоест ВЪНШНИЯТ НИ ДЪЛГ РЕАЛНО Е
НАЙ-НИСКИЯТ ДЪЛГ НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА НА ЕС В ЦЕЛИЯ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ.

Средният % DEBT/ GDP в EU е 81.6% в България според Евростат е 25.4% - т.е. 3.21
пъти по-нисък от средноевропейския, точно колкото и средната ни работна заплата. 

Защо предлагаме увеличението?
Предлагаме  увеличението  на  управлението  ни,  защото  България  е  много  малка
страна  с  много  ниски  средни  доходи.  В  държавният  сектор  в  България  (лекари,
учители, полицаи и държавна администрация) според НСИ работят общо 334 874.4
човека със средно месечно възнаграждение на труда за 2017г. - 1139 лв. бруто.

Общия  брой  заети  в  България  за  2017  пък  пак  според  НСИ  е  2  156  511  души
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работещи за средно месечно възнаграждение на труда за 2017 година
според НСИ 1123 лева бруто. Изключително ниско, но това всички го знаем.

От  тези  2  156  511  души  само  около  15.5%  работят  в  държавния  сектор.  Т.е.
заплатите в България ги плаща частният бизнес и администрацията трябва да се
отнася по-ласкаво към капитализма и предприемачите ако иска бюджет и изобщо
нахранено общество в България да има, което е една съвсем друга тема да не се
отклоняваме.
Около  15%  от  работещите  работят  в  международни  компании.  И  остава  69.5%
заетост в Българският частен бизнес, който бТВ движи икономиката на страната ни.
Специално за политиците намеквам.
Дотук сме със статистиката. Сега с финансовата част.

Двойно  увеличение  на  заплатите  в  държавния  сектор  ще  струва  на  страната  ни
точно 4 577 063 299 лв. на година. БВП на България за 2017 г. е 98 631 000 000 лв.
Което прави точно 4.64% годишно увеличение дълг/  БВП не за увеличение -  а за
удвояване заплатите в държавния сектор - лекари, учители, полицаи - най-важните
брънки от едно общество, където е най-критично грозната и пагубна корупция от
глад удряща директно по здраве и живот. Същото важи за Общински съветници и
хора на ниски редови чиновнически длъжности в държавната администрация, които
буквално са принудени да търсят критично трагични опции за присвояване с цел да
оцеляват и ние ги обвиняваме, но те реално нямат избор и го правят, за да оцелеят в
България. Всички сме чували за лекари връщащи майки на входа на родилното с по
10 см разкритие ако нямат 200 лв. в джоба (уви реалност), за лекари които отказват
и отлагат във времето дори животоспасяващи операции по здравна пътека без да се
платят няколко хиляди лева за нея, всички сме гледали клипа за полицаите които
точат и крадат бензин в пластмасови шишета по 10 литра от минерална вода от
някакви служебни машини и складове като долни крадци - ама УЖ полицаи. И ние ги
съдим. Съдим ги ама те нямат избор, защото го правят буквално, за да оцеляват. Да
не говорим,  че  държавна  администрация на ниските  нива краде от  фондации за
дарения  за  сакати  и  болни  деца  убивайки  държавата  и  бъдещето  й.  НО НА ТЯХ
РЕАЛНО НЕ ИМ Е ДАДЕН ДРУГ ИЗБОР ЗА ОЦЕЛЯВАНЕ!!!! ОТНЕТО ИМ Е ПРАВОТО НА
ДОСТОЕН  ЖИВОТ  В  БЪЛГАРИЯ  И  ПРАВОТО  НА  ЦЕННОСТИ.  ЗАТОВА  ДВОЙНОТО
УВЕЛИЧЕНИЕ НА ЗАПЛАТИТЕ Е НАЛОЖИТЕЛНО, ЗА ДА МОЖЕ ХОРАТА НА КЛЮЧОВИ
ПОЗИЦИИ  В  ДЪРЖАВАТА  НИ  ОТГОВАРЯЩИ  ЗА  ОБРАЗОВАНИЕТО  НИ,  ЗА  ЗДРАВЕ  И
ЖИВОТ, ЗА ЗАКОН И ОРГАНИЗАЦИЯ ДА ЖИВЕЯТ ДОСТОЙНО И ДА МОГАТ УПРАЖНЯВАТ
ПРОФЕСИИТЕ СИ РЕАЛНО СРЕЩУ ТЕЗИ ПАРИ, НЕ ДА КРАДАТ, ЗА ДА ОЦЕЛЯВАТ. Защото
няма друга страна в ЕС с толкова ниски възнаграждения на държавни чиновници от
такова ключово значение за обществото ни - лекари, учители и полицаи.

В Българският частен бизнес работят казахме 69.5% от трудово заетите в България.
Дори България да увеличи праговете на трудовото възнаграждение двойно, то това
няма  никому  да  помогне  и  само  ще  предизвика  тежки  и  напълно  основателни
протести от Съюза на работодателите КРИБ, защото средата както е благотворна за
бизнес  в  България,  така  е  и  достатъчно  твърде  предизвикателна.  Т.е.  нашето
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предложение този път е с цел оздравяване на микроикономиката ни и
покачване  средния  стандарт  на  населението  ни,  съответно  и  покупателната  му
способност да обърнем модела от взимане в модел на даване с цел укрепване на
микроикономиката  на  България  и  повишаване  покупателната  способност  на
обществото ни и управлението ни да даде безвъзмездни субсидии на Българския
частен бизнес в размер на двойно 100%-во увеличение на заплатите на всички заети
в българския частен сектор в България, вместо да му взима каквото и да е било. Тази
безвъзмездна субсидия може да е за срок до 5 години, тъй като един пазар може да
претърпи  пълен  пазарен  цикъл  на  завъртане  за  3  до  5  години  и  повишените
възнаграждения  на  служителите  да  се  усетят  в  увеличаване  на  покупателната
способност,  съответно  реципрочно  увеличаване  оборотите  на  българския  частен
бизнес  което  автоматично  да  валидира  новите  трудови  възнаграждения  на
самоиздръжка  след  изтичане  този  срок  на  безвъзмездно  100%-во  субсидиране  и
съответно можем да прогнозираме и двойно увеличение на БВП от събраните данъци
от удвоените обороти резултат  от  удвоената  покупателна способност  на края  на
периода, което да компенсира увеличението на външния ни дълг реципрочно.

Субсидията в размер на двойно увеличение на месечните трудови възнаграждение в
българския частен сектор ще струва на България точно 20 189 203 486 на година,
което е равно на увеличение на външния ни дълг с 20.47% на година.

Що се касае до международният бизнес можем да предположим, че той ще издържи
на  увеличението  на  осигурителните  прагове  и  сам  тъй  като  така  или  иначе
възнагражденията  в  България  са  около  3.5  по-ниски  от  средноевропейските,
данъците ни ниски а комуналните услуги и оперативните разходи по един бизнес
като цяло също са много по-ниски и сме изключително благотворна, благодатна и
предпочитана среда откъм оперативни бизнес разходи.

Всички цифри са базирани на данни от НСИ. Според тях излиза, че с точно 25.11%
увеличение  на  външния  ни  дълг  на  годишна  база  България  ще  може  да  удвои
икономическите  си  показатели  до  5  години.  Като  поради  реципрочния  ефект  на
повишените заплати върху покупателната способност на населението, реципрочно и
следователно  оборотите  на  бизнеса,  реципрочно  и  следователно  приходите  в
бюджета и размера на БВП можем да очакваме размера на този дълг като % от БВП
всяка година плавно да намалява независимо лихвите по него, тъй като икономиката
ни и сега е растяща средно с 3.5% ръст на БВП на година в последните 3-4 години, а
от тази стъпка може да се допусне и очаква годишен ръст стартиращ от 10% само
първата година и стигащ до размера на увеличението на трудовите възнаграждения
на петата година, което автоматично ще изплати и компенсира в перспектива до
общо 10 годишен срок увеличеният ни външен дълг.

Т.е.  на  прост  език  -  предлагаме  двойно  увеличение  на  месечните  трудови
възнаграждения в България срещу 50.51% външен дълг, което в краткосрочен план
ще доведе до увеличаване оборотите и приходите на търговците и частния бизнес,
ще оживи икономиката ни ще се изплати ще доведе до двоен ръст в икономиката и
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БВП на страната ни до 10 години. С 2 думи предлагаме win-win solution
за всички - от служители, през търговци и предприемачи до националния бюджет и
държава ни, БВП в държавата и микро икономиката на цялата ни страна.

Ако дългът на България стане 50.51% от БВП, той пак ще бъде едва 61% от средно
европейския  и  по-нисък  с  10%  дори  от  този  на  консервативна  Германия,  да  не
говорим  за  Италия  със  131.8%  дълг/  БВП  и  други  примери  включително  най-
успешните  и  проспериращи  капиталистически  икономики  -  САЩ,  Обединено
Кралство, Франция се движат с около 80 до 90% външен дълг, защото това просто е
моделът  на  капиталистическо  демократично  управление  на  една  модерна
капиталистическа  държавна  икономика,  към  което  дори  консервативна  пост
фашистка Германия се е насочила отдавна - да се финансира държавата, бизнеса и
хората в нея чрез инструментите на управление с цел оздравяване икономиката ни,
повече приходи за всички ний, не да се източва и ограбва. И съответно бонусът за
управлението прилагащо това е, че ще бъде обичано и ще седи дълго на власт. Към
това  се  стремят  като  политики  в  Западна  Европа  -  дългосрочни  перспективи  по
принцип.

Очакваме вашето мнение!
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