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Годишен секторен анализ за преработка и 

консервиране на плодове и зеленчуци – 2021 г.  

 

 

  

Новини от СППЗ 

Изготвен е Секторният анализ за 

Преработка и консервиране на плодове и 

зеленчуци - развитие на производството, 

вноса, износа и продажбите в България. В 

него ще откриете подробна информация 

относно произведената продукция и 

реализирания оборот през изминалата 

година, данни за заетите в сектора и ниво на 

заплащане, както и за реализираните 

инвестиции в консервната промишленост. 

Ще намерите информация и за количествата 

на преработените и реализирани 

консервирани плодове и зеленчуци по 

страни и продукти. 

Основни тенденции в консервната 

промишленост, които са изведени в 

анализа: 

 Обемът на промишленото 

производство в сектор „Преработка и 

консервиране на плодове и зеленчуци” през 

2021 г., на база предварителните данни от 

краткосрочната бизнес статистика, показват 

увеличение с 11.2% спрямо 2020 г. Оборотът 

от продажби на стоки и услуги в сектора 

нараства с 21.6%. 

 Окончателните данни за 2020 г. 

показват увеличение на обема на 

произведената продукция в сектора с 5.3% 

спрямо 2019 г. Годишният оборот от 

продажба на стоки и услуги, по текущи цени, 

на годишна база нараства с 9.3%. 

 Увеличават се продажбите на 

вътрешния пазар - резултатите за месечно 

наблюдаваните продукти през 2021 г. 

показват увеличение на продажбите на 

вътрешния пазар от предприятията, 

включени в месечното наблюдение, на 

преработените и консервирани зеленчуци с 

преработените и консервирани зеленчуци с 

16.8%, на плодови и зеленчукови сокове - с 

1.6%, на сосове и подправки - със 7.2%. 

Продажбите на преработени и 

консервирани плодове намаляват с 3.8%. 

 Стокообменът с консервирани 

плодове и зеленчуци през 2021 г. нараства с 

8.1% на годишна база. Външнотърговското 

салдо за периода 2016-2021 г. е 

положително, но с тенденция на намаление. 

 Внесените през 2021 г. в страната 

количества преработени и консервирани 

плодове и зеленчуци са с 1.9% повече на 

годишна база, а стойностният им обем се 

увеличава с 8.3%. 

 Делът им във вноса на страната е 

0.66%, като се запазва приблизително 

постоянен за целия период 2016-2020 г., с 

леко увеличение през 2020 г. 

 През 2021 г. има леко увеличение на 

износа – изнесените количества 

преработени и консервирани плодове и 

зеленчуци са с 0.2% повече от 2020 г., а 

стойностният им обем нараства с 8%. 

 Делът на изнесените консервирани 

плодове и зеленчуци в общия износ на 

страната през 2021 г. е 0.8%, а за 2020 г. е 

0.9%. 

 Общата ликвидност на предприятията 

на годишна база нараства с 2.2%, докато 

бързата ликвидност намалява с 5.9%. 

За повече информация и за поръчка на 

пълната версия на секторния анализ се 

свържете със Съюз на преработвателите на 

плодове и зеленчуци на следния имейл: 

info@org-bg.net  или посетете сайта ни – 

www.org-bg.net  

 

Новини от СППЗ 

mailto:info@org-bg.net
http://www.org-bg.net/
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Регламентират изискванията към соковете от 

плодове 

  Министерският съвет прие Наредба, с 

която се регламентират изискванията към 

соковете от плодове и някои сходни 

продукти, предназначени за консумация от 

човека. 

Наредбата определя ясни изисквания към 

наименованията, състава, характеристиките и 

етикетирането на сок от плодове, сок от 

плодове от концентрат, концентриран сок от 

плодове, сок от плодове екстрахиран с вода, 

дехидратиран сок от плодове или сок на прах 

от плодове и нектар от плодове, наричани 

„сокове от плодове и нектари от плодове“. 

Регламентирани са съставките, които се 

разрешават при производството на групата 

напитки, включена в обхвата на наредбата. 

Предлаганите на пазара сокове от плодове 

и нектари от плодове се етикетират съгласно 

изискванията на европейското и 

националното законодателство, и 

поконкретно Регламент (ЕС) NO 1169/2011 

на Европейския парламент и на Съвета от 25 

октомври 2011 г. и Наредбата за 

предоставянето 

предоставянето на информация на 

потребителите за храните, приета с 

Постановление № 97 на Министерския 

съвет от 2021 г. 

По-голямата част от разпоредбите в 

наредбата по същество не са нови, а са 

прецизирани и съобразени с настъпилите 

промени в пряко приложимото 

законодателство на Европейския съюз, 

както и в националното законодателство, 

и по-специално Закона за храните и 

Закона за управление на 

агрохранителната верига. 

Прилагането на наредбата ще улесни и 

подобри извършването на официалния 

контрол при предлагането на пазара на 

тези напитки, като ще се гарантира 

безопасността на продуктите и висока 

степен на защита на здравето на 

потребителите на територията на 

страната. 

Източник: www.agrozona.bg  

Новини за сектора 

http://www.agrozona.bg/
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Ръст от 20% на изкупните цени на зеленчуците 

очакват експерти  

  За първите три месеца на годината вносът 

на домати се свива с 10%, на краставици с 

26%, а при пипера с 1%. Вносните цени се 

повишават осезаемо и достигат 0,97 евро/кг 

при доматите (+66% на годишна база) и 0,56 

евро/кг при краставиците (+50% за година), 

отбелязват експертите от Центъра за 

икономически изследвания в селското 

стопанство (CAPA). Същевременно, средните 

изкупни цени при доматите са с ръст 59% до 

2,15 лв/кг, докато при краставиците 

увеличението за година е 38%, като 

изкупните цени са 2,56 лв/кг. 

 
Цените на едро и дребно през юли на 

годишна база показват високи равнища, като 

най-силно това се забелязва при доматите. 

На дребно доматите са нагоре с около 29%, а 

на едро с около 45%. Цените на пипера и 

краставиците на едро са по-високи от 

миналогодишните с около 22%, анализират 

от САРА. Същевременно, цената на износа на 

домати от Турция, която е най-големият 

вносител на домати у нас, за първото 

тримесечие се повишава с 18%, до 0,89 

US$/кг за година, което показва, че 

преобладаващата част от ръста на цените у 

нас се дължи на недостатъчната конкуренция 

от слабото вътрешно предлагане. 

 
Окончателните резултати за производство 

на зеленчуци а 2021 г. на МЗм показват 

сериозно повишение в производството на 

пипер, който за година се повишава с 21% до 

61,6 хил.т. (оценката на САРА бе 50 хил.т). 

Производството на домати успява да се 

задържи до 116,4 хил.т., 0,5% над обемите 

от 2020 г. (САРА оценките бяха за 112 хил.т). 

Подобна е и ситуацията при краставиците, 

където производството остава 53,7 хил.т, 

(САРА очакваше 52 хил.т). 

САРА увеличава с между 15-20% 

предвижданията за средните изкупни цени 

на наблюдаваните зеленчуци за 2022 г. 

Цената за полски домати на открито се 

оценява да е около 0,84 лв/кг, а за 

оранжерийно производство – 1,80 лв/кг. При 

оранжерийните краставици, средните 

изкупни цени се предвижда да са 1,90 лв/кг 

за оранжерийни краставици и 1,05 лв/кг за 

полско производство. При пипера изкупните 

цени за 2022 г. могат да достигнат 1,10 лв/кг. 

Източник: Бюлетин САРА, м. юли 

Новини за сектора 
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Зелената сделка и бъдещето на суровините и 

материалите      

Новини за сектора 

Системата на устойчивите материали се 

отнася към всичко, от което се произвеждат 

продукти, оборудване, инфраструктура и 

други стоки и е дълбоко вплетена във всички 

икономически сектори. Промените, 

задвижени от Зелената сделка на ЕС, ще 

бъдат дълбоки в тази екосистема - те целят 

едновременно да намалят общата употреба 

на ресурси, особено на тези, чийто добив и 

обработка са силно енергоемки. В същото 

време масово използваните материали в 

близко бъдеще трябва да бъдат 

възобновяеми, издръжливи, рециклируеми и 

животът им да се удължи многократно чрез 

повторна употреба. Това ще стане чрез 

развитие на иновативни кръгови и 

регенеративни технологии, но също и с 

обратни логистични вериги, възстановяване 

на активи и повторно производство - чрез по-

широка инфраструктура за събиране, 

разглобяване, сортиране, рециклиране. 

 
Тези промени ще засегнат страните, които 

захранват Европа със стоки и суровини - 

континентът е най-зависимият от такъв внос 

регион в света. Доставчиците от една страна 

ще трябва да отговорят на новите изисквания 

на ЕС за тези стоки и материали, а от друга 

въпреки това ще усетят спад в доставките 

заради стремежа към по-малко потребление 

и повторна употреба на материалите. 

 

За това предупреждава докладът 

"Компас за международна промяна на 

системата", посветен на глобалния ефект от 

Зелената сделка на ЕС. Той е изготвен от 

Open Society European Policy Institute 

(OSEPI), Club of Rome и компанията 

SYSTEMIQ и се ползва с подкрепата и 

одобрението на ЕК. Документът разглежда 

вероятните международни последици от 

европейския зелен преход в осем базови 

икономически екосистеми.  

Европа внася суровини и изнася 

отпадъци от тях 

Когато става дума за производството и 

потреблението на всички видове 

материали (неметални минерали, биомаса, 

изкопаеми горива и метални руди), 

Северна Америка и Европа са 

единствените, които консумират повече, 

отколкото произвеждат. Всички други 

региони са нетни износители на материали. 

Зависимостта на ЕС от вноса на повечето 

метали е между 75% и 100%, по данни на 

ЕК. 
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Новини за сектора 

Лошата новина е, че сред тях са и 

рекоземни метали и суровини, които са най-

важни за създаването на инфраструктура за 

зелен преход - като фотоволтаици, батерии, 

двигатели за електрически коли, вятърни 

турбини и горивни клетки. 98% от тях идват 

от Китай. Те не могат да бъдат заменени с 

други материали със сравнимо качество или 

на разумни цени. С други думи - Европа е 

почти изцяло зависима от Китай за 

създаването на зелената си инфраструктура. 

Критичната зависимост на ЕС от суровини 

 
Това положение на Европа не е причинено 

от липса на ресурси на континента - това 

обяснение е валидно само за малък процент 

от тях. Основната причина е просто 

прахосничество - комфортът от изобилието 

води до къс жизнен цикъл на продуктите и 

материалите и подхранва поведение на все 

по-голямо потребление на нови продукти. 

Това прахосническо потребление на Европа е 

на цената на огромни щети за природата и 

хората от миньорската дейност в държави 

производителки с ниски доходи, но има и 

още нещо - Европа изнася и замърсяването 

си, свързано с потреблението на тези 

ресурси. През 2020 г. износът на суровинни 

отпадъци от ЕС към страни извън ЕС достигна 

най-високата си стойност за всички времена 

32.7 млн. тона - 75% увеличение спрямо 2004 

32.7 млн. тона - 75% увеличение спрямо 

2004 г. По-голямата част от отпадъците 

отиват в Турция (13.7 млн. тона), следвана от 

Индия (2.9 млн. тона). Повечето от 

изнасяните отпадъци са желязо и стомана 

(17.4 млн. тона, предимно строителни 

отпадъци), следвани от хартия и картон (6.1 

млн. тона), пластмаса (2.4 млн. тона), мед, 

алуминий и никел (1.6 млн. тона) и текстил 

(1.4 млн. тона). Така ЕС се освобождава от 

задължението да управлява собствените си 

отпадъци и премахва повечето стимули за 

предотвратяване на образуването им на 

първо място. Така се убива и пазарът на 

вторични суровини в Европа, който би имал 

потенциал да намали вноса. 

Потенциалните ефекти от зеления 

преход 

Промените, задвижени от Зелена сделка 

ще имат дълбоки последици за 

международната търговия. В основата им е 

перспективата за пълен, проследяем жизнен 

цикъл на материалите - от производството 

им до превръщането им във високоценени 

вторични суровини. По възможност те 

трябва да са възобновяеми, издръжливи, 

рециклируеми. Сред целите е и да се 

намали общото енергийно потребление при 

производството им. 

Какво ще се промени 

 Намаляване на общото суровинно 

търсене и енергийното потребление при 

производството им. 

 Използването на материали, които са 

възобновяеми, издръжливи, рециклируеми 

и по-малко енергоемки за създаване. 

 Пълен жизнен цикъл на материалите 

- проследяемост във всяка фаза на 

използването им, разглобяването и 

рециклирането им във високо ценени 

вторични суровини материали. 

Източник: www.capital.bg  

 

http://www.capital.bg/
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Информация за световния пазар на преработени 
плодове и зеленчуци - Япония 
  

Търсенето на преработени плодове в 

Япония се задържа стабилно на фона на 

цялостния спад в консумацията на пресни 

плодове и зеленчуци, поради застаряването 

и намаляващото население.  

Тази статия ще представи възможности за 

производителите и износителите от България 

за предлагане на пазара в категориите: 

замразени, сушени, консервирани и 

преработени плодове и зеленчуци. 

Неотдавнашното приемане на 

Споразумението за икономическо 

партньорство между EС и Япония осигурява 

улеснени условия на търговия за 

преработени хранителни продукти, целящи 

да подпомогнат производителите, 

преработвателите и износителите. 

 Търсенето на преработени плодове и 

зеленчуци нараства през годините в Япония с 

продължаващи социални тенденции, 

включително: бързо застаряващо население, 

нарастващ брой жени на работното място и 

нарастване на броя на домакинствата с един 

или двама души. Японските потребители 

готвят по-малко у дома и  по-често купуват 

готови/приготвени ястия. В резултат на това 

търсенето на преработени храни, 

включително преработени плодове и 

зеленчуци, както за дома, така и в 

хранително-вкусовата промишленост, 

показва постоянно нарастване в Япония.  

През 2018 г. годишното местно 

производство на плодове е 2,5 милиона 

метрични тона (MMT) с разпределени 2,2 

MMT, което показва 1% увеличение спрямо 

предходната година. Японският пазар на 

плодове и зеленчуци традиционно се 

фокусира върху производството и търсенето 

фокусира върху производството и търсенето 

на пресни плодове, което все още 

представлява 88% от общия търсен обем. 

Производството се фокусира основно върху 

лесни за белене/ядене плодове като 

клементини (микан портокал) със 774 

хиляди метрични тона (TMT) (31%), ябълка 

със 756 TMT (30%) и японска круша с 232 

TMT (9%) .  

Вътрешното производство на плодове 

бележи постепенен спад от 2005 г. с 

намаляване на броя на фермерите поради 

възрастта, съчетано със спад в 

потреблението на глава от населението. 

Фермерите в Япония дават приоритет на 

производството на пресни трапезни 

плодове, с изключение на някои 

специализирани производства за 

преработка на плодов сок. Японският пазар 

продължава да разчита на внос на 

преработени плодови продукти, за да 

отговори на потребителското търсене. 

Вносът на преработени плодове в Япония 

– консервирани, замразени, сушени, други – 

до голяма степен остава стабилен през 

последните 6 години. Общият обем на вноса 

на преработени плодове през 2019 г. е 415 

TMT, което е спад от 0,4% спрямо 

предходната година. Стойността на вноса 

достигна над 1 милиард щатски долара, 

което представлява увеличение от 4,0 

процента в сравнение с 2018 г. 

Водещите страни износителки на 

преработени плодове за Япония са Китай с 

46% дял на вноса, следван от Съединените 

щати (10,2%) и Тайланд (9,8%). Съединените 

щати са вторият по големина износител на 

преработени плодове за Япония от много 

Новини за сектора 
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преработени плодове за Япония от много 

години, като сушените плодове са най-

голямата категория. Въпреки това обемът на 

износа за Япония непрекъснато намалява 

всяка година от 2013 г. 

Вносът на преработени плодове в Япония, 

класиран по обем, се води от консервирани 

плодове с 68.6 процента, следван от 

замразени плодове 19,4 процента и сушени 

плодове 12 процента. 

Категорията консервирани и други 

преработени плодове представлява 68,6 

процента от обема на вносните преработени 

плодове. Водещите артикули в тази 

категория включват консервирани портокали, 

праскови и ананаси. Съвместният пазарен 

дял на вноса от Китай и Тайланд надхвърля 

70 процента с обеми на вноса за 2019 г. 

съответно от 165 TMT и 38 TMT.  

 Вносните продукти заемат огромните 93% 

от пазара в Япония. Тъй като се смята, че 

местното производство ще  продължи да 

намалява в бъдеще, то търсенето на вносни 

замразените зеленчуци се очаква да нарасне 

допълнително.  Според Японската асоциация 

за замразени храни (JFFA) преработените 

плодове и  зеленчуци  се считат за 

заместител на пресни зеленчуци. Все повече 

японски потребители започват да използват 

замразени плодове и  зеленчуци, тъй като 

има недостиг на пресни такива. 

През последните 5 години не е имало 

голяма промяна в употребата и продажбата 

на консервирани плодове, но има някои 

промени в тенденцията за представяне на 

продукта в Япония. В супермаркетите все 

още съществуват консервирани плодове, но 

сега по-малки версии в торбичка се намират 

в непосредствена близост до консервирани 

плодове на рафтовете за продукти. Средният 

обем консервирани плодове, които 

обикновено се срещат в супермаркетите, е 

400 г (14 унции) на кутия, но порциите в 

400 г (14 унции) на кутия, но порциите в 

пакета са много по-малки, вариращи от 120 г 

до 150 г (4 до 5 унции) на опаковка. 

Предложенията за опаковки в торбичката 

улесняват пълната консумация на 

съдържанието по време на сервиране, 

докато обемът на консервираните плодове 

по-вероятно ще изисква многократно 

сервиране, за да бъде напълно консумиран. 

С появата на опаковките с по-малки порции, 

наличността на преработени плодове се 

увеличи в бързоразвиващия се сектор на 

магазините в цяла Япония. По-малките 

размери на опаковките за преработени 

хранителни продукти, включително плодове, 

са нарастваща тенденция, дължаща се 

отчасти от помалките размери на семейните 

единици и желанието за повече удобство в 

Япония. 

Използването на консервирани плодове в 

сектора на хотели, ресторанти и институции 

(HRI) остава важен двигател на търсенето в 

Япония. Консервираните плодове се 

използват главно за гарнитури на парфе, 

сервирани в ресторантски десерти или 

плодово желе за традиционни подаръци. 

Използването на консервирани плодове се 

конкурира със сезонната употреба на пресни 

плодове в много приложения. Плодовете, 

които са консервирани, обикновено се 

конкурират по отношение на цена и по-

дълъг срок на годност, което позволява 

гарантиране на наличностите.   

Категорията замразени плодове 

представлява 19,4% от обема на вноса на 

преработени плодове. Най-популярните 

продукти, използвани в Япония, са 

индивидуално бързо замразени (IQF) 

продукти, продавани на дребно в 

супермаркети/денонощни магазини и на 

едро на производители, произвеждащи 

десерти, сладолед, сок и други приложения. 

Китай е водещият износител с 27,9 процента 
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Китай е водещият износител с 27,9 процента 

от пазарния дял на вноса през 2019 г., като 

други страни износителки постепенно 

увеличават пазарното си присъствие на 

сортове плодове, където имат сравнително 

предимство. Замразени плодове на дребно 

от много разновидности вече са лесно 

достъпни в Япония и се виждат на щандовете 

със замразени продукти на супермаркети и 

магазини. Търсенето на замразени плодове 

се увеличава и се продават като готови за 

консумация с по-дълъг срок на годност от 

пресните такива. Търсенето се увеличава и 

поради общото възприятие за попадане на 

замразените плодове в категорията 

„здравословни“ продукти. Съществува 

допълнителното удобство замразените 

плодове да сепредлагат в по-малки порции 

тъй като IQF позволява многократна употреба 

във времето. 

Категорията сушени плодове представлява 

12 процента от обема на вноса на 

преработени плодове за Япония. Употребата 

на сушени плодове е сходна в световен 

мащаб, като се използва като съставка в 

преработени продукти за търговия на дребно 

или се предлага в потребителски опаковки. В 

супермаркетите се предлагат сушени 

плодове и такива, съдържащи преработени 

продукти – зърнени мюсли, барове и др. – в 

техните раздели за здравословни храни и 

закуски. Стафидите са преобладаващи 

сушени плодове, използвани в 

производството на хляб и хлебни изделия, а 

други сушени плодове се използват умерено 

в специалните хлебни изделия.  

Сушените плодове се използват рядко в 

хранително-вкусовата промишленост, но 

могат да се наблюдават като специални 

предястия, като масло от стафиди или сушени 

плодове, предлагани със смесени ядки, за 

придружаване на ястия и алкохолни напитки. 

 придружаване на ястия и алкохолни 

напитки. 

Проучването на Японската асоциация за 

плодове през 2019 г. показва, че 64% от 

респондентите консумират плодове като 

пресни плодове, докато 26% съобщават, че 

консумират преработени плодове повече 

или равно на количеството пресни плодове. 

Трябва да се отбележи, че 44,5 процента 

от по-младото поколение, около двадесет 

годишни, са склонни да консумират 

преработени плодове повече или в същото 

количество като пресни плодове. 

Възрастните японски потребители 

предпочитат пресни плодове. Консумацията 

на преработените може да се увеличи с 

годините, тъй като младото поколение 

остарява и носи със себе си навика  да 

консумира преработени плодове. 

При анализиране на честотата на 

покупките на преработени плодове 

(включително плодов сок), 64% от 

потребителите в Япония посочват, че купуват 

1-2 пъти седмично, или 1-3 пъти месечно. 

Супермаркетите водят в продажбите на 

преработени плодове, следвани от 

магазините. Японските потребители 

отговарят, че причината да консумират 

преработени плодове се дължи на това, че 

са вкусни и лесни за ядене.  

След избухването на COVID-19, начинът на 

живот на японските потребители се промени 

към повече хранения у дома и закупуване на 

основни продукти с по-дълъг срок на 

годност.  

Тази промяна може да промени 

потребителските навици и начина на живот с 

течение на времето и да доведе до 

повишено търсене на всички видове 

преработени храни. 

Изготвил: Красимир Иванов, СТИВ-Токио 

Новини за сектора 
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Анастас Кехайов има над 50-годишен 

опит в обучението и подпомагането на 

висшия мениджмънт на повече от 800 

български и международни фирми. 

Инженер по автоматика и телемеханика. 

Има дългосрочни специализации и стажове 

по макропрогнозиране и програмно целево 

планиране в IIAP Париж и информатизация 

на административни системи в CEPIA 

Роканкур. Докторатът му е по теория на 

запасите, а доцентурата - по 

стратегическо управление. 

Инсинуация 11. България е малка страна 

и нищо не зависи от нея 

България надали е малка страна, нито като 

площ и население, нито като капацитет на 

нашето производство или като 

външнотърговски обороти. Може да си 

важен и без да си голям. България е важна 

страна – и с геостратегическото си място, и с 

потенциала си да бъде посредник и 

регулатор на международни политически и 

стопански отношения. 

Проблемът е, че България няма 

самочувствието на голяма и важна страна и 

нерядко тя се държи като малка и маловажна 

страна в своите международни контакти и 

позиции.   

На немалка част от нашите държавници, 

дипломати и търговци им липсват умението и 

самочувствието да наложат и поддържат 

паритетно поведение в международна среда. 

Не съумяваме да вдъхваме интерес и респект 

към България в международните органи и 

мероприятия, в които участваме. А в 

дейността на някои от тях даже и не 

участваме.   

И други страни са малки, но са се 

поставили в позиция другите да се 

съобразяват с тях. 

съобразяват с тях. 

Защо не станем център за обединяване на 

балканските регионални нужди и интереси.  

Народните ни мъдрости „Усмивка 

всекиму, прегръдка никому“, „Бъди богат с 

много приятели“, „Вечни приятели няма“, 

„Сиренето е с пари“, „Бързай бавно“, 

„Поглеждай назад“ и „Не заривай стари 

кладенци“, на тях трябва да залегне 

външната ни политика.   

Инсинуацията, че България е малка 

страна и нищо не зависи от нея, обслужва 

силите, които са заинтересовани да имат 

доминираща роля спрямо нашата страна. 

Проблемът тук е, че тези страни разполагат 

със средства за купуване на национални 

предателства.  България е неголяма, но за да 

зависи нещо от нея, нека се държи като 

голяма страна. 

Инсинуация 12. България е 

парламентарна република 

Конституцията казва, че България е 

парламентарна република, светли икони на 

нашата нация са ни го завещали и това 

трябва да се защитава от институциите и от 

гражданите.  

Под въпрос е защо след като съдебната 

власт е независима каква е логиката там да е  

притурен и орган на изпълнителната власт 

какъвто е Министерството на правосъдието.  

А че изпълнителната власт понякога 

доминира над законодателната власт или че 

има конфликти и дисонанси между властите, 

това идва от недомислици в начина, по 

който са пропорционирани политическите 

сили и съсловните гилдии в Народното 

събрание.   

Разпределението на столовете там не е 

резултат от реалните нагласи и 

предпочитания 

Любопитно 
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Предпочитания на избирателите, нито от 

реалната роля на съсловията в изграждането 

на обществото. 

Разпределението зависи от финансовия 

ресурс и организационните усилия на 

партиите да градят местни структури, да 

водят предизборна агитация и пропаганда и 

да пускат слухове, компромати и скандали, 

донапомпвани от зависимите коментатори и 

медии. Когато тази атака се насочи към 

неграмотни и безимотни хора, ефектът е 

предизвестен. 

Нужни са някакви форми на 

образователен и имуществен ценз при 

гласуването и те са ни подсказани от 

Конституцията. Съгласно член 53 (2) 

училищното образование до 16годишна 

възраст е задължително. Ето основание за 

въвеждане на образователен ценз. От 

избирателните списъци трябва да отпаднат 

неграмотните граждани, защото те са 

манипулируеми поради пълната им 

неспособност да разбират за кого и защо 

гласуват.  

Съгласно член 60 (1) гражданите са 

длъжни да плащат данъци и такси, 

установени със закон, според техните доходи 

и имущество. Ето основанието за имуществен 

ценз – от изборните книжа нека отпаднат 

хората без легални доходи и укривателите на 

данъци, защото те нямат гражданско 

виждане за ролята си като градивни субекти 

в обществото. Когато гласуват образовани 

хора с гражданско самосъзнание, картината 

ще бъде друга.   

Прагът за представителност в Парламента 

и ниската избирателна активност водят до 

това, че численостите на парламентарните 

групи не отразяват реалните съотношения в 

политическите нагласи на народа. Нямаме 

двукамерен парламент с долна камара. Така 

проблемите и интересите на общините и 

съсловията остават неизразени и 

съсловията остават неизразени и 

незащитени.   

Механизмът за провеждане на 

национални и местни референдуми е силно 

уязвим на подвеждащи и заблуждаващи 

послания. Чрез манипулирани референдуми 

интересите на една малка група хора могат 

да бъдат прокарвани с гласовете на големи 

тълпи хора.    

Големият за нашата държава брой 

депутати в Народното събрания се 

оправдава с това, че така партиите имали по-

добри контакти с местните си структури и с 

избирателите си. Често виждаме 

парламентарни групи да гласуват анблок по 

поръчка на централите си.  По този повод е 

уместна шегата, че ще е по-просто, бързо и 

евтино, вместо преди всяко гласуване да се 

брои колцина измежду 240-те депутати са в 

залата и има ли кворум, да гласуват само 

говорителите на парламентарни групи, 

които са толкова на брой колкото са групите, 

и с тегла на гласовете на говорителите 

колкото са численостите на групите.   

Партийните функционери и партийните 

централи лесно биват водени за носа, 

защото у нас нещата са объркани съвсем 

наопаки и политиката, не че тя не се прави 

от богатите и в полза на богатите, но за  

немалко партийци тя е по-скоро пистата към 

забогатяване. 

Ако депутатите гласуват по поръчка на 

партийните централи, ето и въпрос кой 

поръчва какво да се поръча. Поръчките не 

идат от избирателите, а от добре маскирани 

кръгове, които инвестират в едни или други 

партии, за да си провеждат политики, да 

прокарват закони и да назначават във 

властта удобни хора, всичкото това в полза 

на тези кръгове. 

Същите тези кръгове се изкушават да 

прибягват до инструменти на охлокрацията 

(власт 

Любопитно 
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(власт на тълпата), стремейки се към 

партокрация (доминираща власт на само 

една партия), като лозунгът тук е, че силна 

власт е тази, зад която стои народ, който иска 

силна власт.   

Да, в моменти на големи кризи може и да 

възникнат нужди от централизирана власт и 

вертикализирана субординация на 

решенията и действията, но ако такава власт 

дълго се задържи, народът привиква към нея 

и всякакви демократични рефлекси 

закърняват. 

Не сме трети свят или източна държава и 

такава формула би нагнетила народен отпор. 

Но и не правим разлика между силна власт и 

здрава ръка, а това ни обърква понятията.   

Българите нямат гражданската култура, 

политическия поглед и демократичната 

нагласа да признават и пазят авторитета на 

една истински парламентарно устроена 

република. 

Инсинуацията, че не сме парламентарна 

република, цели да подготви общественото 

съзнание, че ни е нужно държавно 

устройство с по-засилена централизация на 

властта. По Конституция ние сме 

парламентарна република, а и реално тя ще е 

такава, ако се отърве партократският 

демократичен модел от вредни за 

парламентаризма вируси.   

парламентаризма вируси.   

Обобщение за 12-те инсинуации 

Чрез посланията на всичките тези 12 

инсинуации систематично и най-

целенасочено бива донамачквано и без 

друго смачканото национално самочувствие 

на българина. 

Чрез същите тези 12 инсинуации 

вниманието на хората нарочно бива 

отклонявано от истинските проблеми на 

обществото, от реалните възможности за 

тяхното решаване и от способността ни сами 

да се запретнем и да сложим ред в нашата 

национална къща. 

А народ със смачкано национално 

самочувствие и със слаба вяра в собствените 

си сили и възможности е лесно податлив на 

манипулациите, че нищо и никак не зависи 

от него. 

По тези начини се парализира 

обществената енергия за просперитет и 

доброденствие.   

Кого точно обслужват тези 12 инсинуации. 

За да разберем кого обслужват, трябва да ги 

видим и като са част от внушението, че 

демокрацията до нищо добро не ни е 

докарала.  

Статията продължава в следващия брой 
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