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Навремето премиерът Иван Костов
заяви, че в новата икономическа обста-
новка “Всеки трябва да се оправя сам!”
Думите му прозвучаха като откровение
на капитан, който обяснява на пасажери-
те, че спасителни пояси на кораба не се
предвиждат. Когато Сергей Станишев
обяви, че държавата не разполага с пари
за повишени учителски заплати, той по
същество преповтори казаното от своя
предшественик. Разбира се, днешната
България на Станишев е много по-различ-
на от тази на Костов. Дори по отноше-
ние на бетона, който заля Слънчев бряг и
Банско. Господин Сакскобургготски не
пропуска да  припомня, че по време на
неговото управление българите забога-
тели от поскъпването на имотите. Вяр-
но е, че земята в курортите се вдигна
десет пъти. Но учителските заплати
останаха същите. От години България
отчита двойно по-голям от богата Ев-
ропа растеж. Родният растеж обаче, за
разлика от другаде, не идва от произ-
водство, а от консумация. Не се е чуло
учител да вдигне хотел. Нещо повече -
учител не може да си позволи да преспи
дори за една нощ със семейството си в
новите лъскави хотели. Ученици от
елитни училища не крият, че месечно
разполагат с джобни пари, които са
много по-големи от заплатите на пре-
подавателите им. Представителите
на образователната система, които
на Запад представляват уважавана
средна класа, благодарение на безкрай-
ния български преход се превърнаха
от интелигенти в озлобен от поли-
тическите лъжи пролетариат. 

Тенденцията за намаляване на дър-
жавното участие в икономическата
сфера е повсеместна. Навсякъде по
света тя се ръководи от желание-
то да се намалят разхищенията, да
се освободят допълнителни сред-
ства за рационални инвестиции, да
се повиши производителността и
конкурентоспособността в неиз-
бежната глобализация на пазара.
Във всички страни, където се
вършат болезнени реформи с
цел да се намали чиновническа-
та тежест, образованието,
здравеопазването и отбра-
ната се пипат с кадифени
ръкавици. Те са най-чув-

ствителните за държавата ведомства,
защото гарантират настоящето и бъ-
дещето на нацията. Поради това со-
циалните  протести  на учителите са
изключително показателни за българско-
то общество като цяло. Преподавате-
лите открито заявяват, че с “Триста ле-
ва не се живее!” Кой би им противоре-
чил? Може да се добави, че не са само
те, а стотици други професии са също с
мизерни възнаграждения. Неубедителни-
те оправдания с бюджета направо пре-
дизвикват възмущение и гняв. В една и
съща държава внушителен брой хора по-
лучават сиромашки учителски заплати,
а имоти по 1000 лева квадратен метър
се продават като топъл хляб! Инфлация-
та, която достигна двуцифрено измере-
ние, е резултат на безогледно харчене на
лесно спечелени пари, a  не от броене на
стотинки за мляко. 

По време на поредната социална криза
правителството се готви да въведе
“плосък данък”. При “плоски доходи” все-
общото облагане с 10% би било разби-
раемо. Но контрастите на доходите в
България са толкова видими, колкото са
задръстванията в центъра на София.
Според адвокатите на “десятъка” той
щял да извади на светло “сивата иконо-
мика” и разполагаемият доход на граж-
даните и предприятията щял да се уве-
личи значително. Така било в Словакия.
Да се чуди човек на тези загубени фран-
цузи, които отминават с презрение
въпросния словашкия опит?! 

Една френска поговорка казва: “По-
добре е да държиш нещо, отколкото
да тичаш след него”. Може би поради
това данъците във Франция при лип-
са на декларирани доходи  почиват
върху движимата и недвижимата
собственост. Бирниците изхождат
от формулата на трите трети. Ед-
на трета от доходите отива за
храна, една трета за дом и една
трета за почивка и развлечения. То-
зи, който купува къща, кола или ко-
раб за 100 хиляди евро, се облага с
данъци за 300 хиляди евро доход.
Скалата на облагането се прости-
ра от 0 до 50% за най-богатите. В
много случаи семейства от сред-
ната класа с две или повече деца
не плащат изобщо данъци. При-
чината не е бедността. Данъ-
кът във Франция освен финан-
сова играе и педагогическа ро-
ля. Той коригира социалните
несправедливости и насърча-

ва раждаемостта с помощта на семей-
ния коефициент. Родителите, които из-
държат ученици и студенти, ползват
данъчни облекчения. Синове и дъщери,
които помагат финансово на стари ро-
дители, приспадат от доходите си по-
харчените за лечение или издръжка сред-
ства. Така се разрешава отчасти про-
блемът с недостатъчните пенсии. Дър-
жавата облекчава тези, които є пома-
гат. Най-потърпевши от тази система
са богаташките деца, които не създа-
ват семейства. Френската данъчна си-
стема чрез прогресивното облагане на-
сърчава и задължава, облекчава и санкци-
онира. Колкото и да е перфектна, подоб-
на данъчна система не е абсолютно без-
грешна. Поради това редовно се правят
реформи. Само целта остава непромене-
на: справедливо разпределение на нацио-
налното богатство в зависимост от
икономическите промени. 

Образованието, здравеопазването,
раждаемостта, отбраната са задълже-
ние на държавата. Всички те зависят от
приходите в бюджета. Плоският данък
освен че не коригира социалните неспра-
ведливости, със сигурност намалява при-
ходите в хазната без никаква гаранция
за тяхното увеличение. Другата идея за
подобряване на “чистото” възнагражде-
ние чрез намаление на социалното осигу-
ряване е също рискована илюзия. Здраве-
опазването в България е пред фалит с
настоящите ставки. Тяхното намаление
предвещава абдикация на държавата от
задълженията си под претекст на липса
на средства. В случай на провал неизбеж-
но ще се чуе вече познатата песен: “Все-
ки да се оправя сам”. Тогава остава учи-
телите да влязат в класните стаи и по
примера на управляващите да кажат на
учениците: “Учете се сами, ние сме за-
ети с интервюта!” 
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