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Годишна среща  

на Съюз на преработвателите на плодове и 

зеленчуци  

Дата: 23 юни 2022 г. /четвъртък/ 

Място: СПА - хотел Марково, с. Марково, обл. Пловдив 

Начален час: 14:00 ч. 

Краен срок за потвърждение: 20 юни 2022 г. 

 

 

За записване и допълнителна информация може да се свържете с нас на: info@org-bg.net  

Участие в срещата ще вземат:  

 г-н Добри Митрев - председател на УС на Българска Стопанска Камара; 

 Фирми, предлагащи системи, оборудване и изграждане на алтернативни 

енергоизточници /фотоволтаици, соларни системи и др./ и информация за 

предстоящи възможности за кандидатстване по програми за финансиране 

инсталирането им; 

 Банки, финансиращи изграждането на алтернативни енергоизточници; 

 Фирми, предлагащи нови технически и технологични решения за 

производствения процес на преработка на плодове и зеленчуци; 

mailto:info@org-bg.net
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Започват консултации за бъдещия закон за 

Браншовите организации  

 

 

  

Новини от СППЗ 

Земеделското министерство пусна 

за обществено обсъждане „Консултативен 

документ“, в който е предложил най-обща 

концепция за бъдещ  Закон за 

представителните браншови организации за 

производство и преработка на 

селскостопански продукти (ЗПБОППСП). 

Публикуван е и въпросник за попълване от 

желаещите да се включат в анкетата. Срокът 

на общественото обсъждане е до 17 юни 

2022 г. 

 
„Към настоящия момент съществуват 

множество браншови организации, които 

динамично променят членската си маса и 

териториалния си обхват. Това създава 

затруднения в МЗм при определяне на 

представителността им и комуникацията с 

тях“, пише в консултационния документ. 

„Липсата на ясни критерии за 

представителност създава предпоставка за 

различни и противоречащи мнения в един и 

същ земеделски сектор. Последствията са 

значими и за двете страни. Министерството 

не може да отрази пълноценно мнението и 

заявения интерес от страна на различните 

производители в провежданите политики, 

тъй като се случва да няма изразено единно 

мнение по разглеждания въпрос или 

министерството няма увереност, че е 

проучило мненията на всички организации и 

проучило мненията на всички организации и 

земеделски стопани в дадения сектор. От 

страна на земеделските стопани 

неефективната комуникация създава 

впечатление, че мнението им може да 

остане недооценено,  предложенията 

неприети или приетите предложения да не 

отчитат последиците за определени групи 

земеделски стопани“, обяснява 

необходимостта от приемането на Закона 

аграрното министерство. 

В документа се предлага регистрирането 

на национални, регионални и областни 

организации, чиито цели се припокриват 

донякъде, но също така има и специфични 

цели за различните като териториален 

обхват браншови организации. 

Ще има различни изисквания към 

организациите в областта на 

растениевъдството, организациите в 

областта на животновъдството и тези от 

преработвателния сектор, които не са 

посочени. 

В консулационния документ липсват 

изисквания към броя на членовете в 

различния тип организации, нито се 

разяснява дали областните и регионални 

браншови сдружения ще са членове на 

национално представените. 

Липсва също така и секторно 

обозначаване. 

Не се посочва дали членуването в дадена 

организация ще е задължително за 

регистрираните земеделски производители. 

Земеделската камара като най-висш орган 

на представителност не се споменава. 

Източник: www.agroplovdiv.bg  

Новини за сектора 

https://www.mzh.government.bg/bg/normativni-aktove/proekti-na-normativni-aktove/konsultacionen-dokument-za-koncepciya-n180522/
https://www.mzh.government.bg/bg/normativni-aktove/proekti-na-normativni-aktove/konsultacionen-dokument-za-koncepciya-n180522/
http://www.agroplovdiv.bg/
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Етикетиране на предната страна на опаковката  

  

Новини за сектора 

На заседание на Националния съвет на 

храните от МЗм бе представена информация 

относно текущото състояние на 

законодателството по отношение на 

обсъждани варианти за етикетиране на 

хранителни стойности на ниво ЕС и 

основните характеристики на трите  схеми.  

 Към момента България все още няма 

официална позиция и избран вариант.  
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България заема пето място с най-висока инфлация  

  

Новини за сектора 

 

 

 

 

България заема пето място с най-висока 

инфлация от всички държави-членки на 

Европейския съюз. У нас равнището й е 14,4% 

през април спрямо април 2021 година, 

докато средните европейски нива са 8,1 на 

сто, съобщи КНСБ по повод антикризисните 

мерки на управляващите. Преди нас по 

равнище на инфлацията са само четири 

държави в Европейския съюз – Латвия, Чехия, 

Литва и Естония. България заема водеща 

позиция за ръст на цените при хранителните 

стоки с 21%, пред нас е само Литва с 22,1%. 

За сравнение във Франция този ръст е 4,3%, а 

средно за ЕС-27 е от 8,9%. Според данните на 

НСИ и Евростат хармонизираната инфлация в 

България (индексът HICP според общите 

България (индексът HICP според общите 

европейски стандарти) за април нараства с 

12,1% на годишна база при повишение в ЕС с 

8,1 на сто. 

 
Източник: Сега 
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Кръгов модел при използване на водата     

Новини за сектора 

Недостигът на вода се превръща във все 

по-голям проблем за много държави членки 

на ЕС. През последните тридесет години 

сушите рязко нарастват по брой и 

въздействие. Броят на районите и хората, 

засегнати от засушаването е нараснал с почти 

20%, а общите разходи от сушите възлизат на 

100 милиарда евро. Понижаването на нивата 

на подземните води, основно поради 

напояването в селското стопанство, но също 

и във връзка с промишленото използване и 

градското развитие, е една от основните 

заплахи за водната среда на ЕС. 

За да се предотврати недостигът на вода в 

ЕС, Европейският парламент одобри 

законодателен акт за повторно използване 

на водата.Регламентът определя за първи път 

минималните изисквания на европейско 

минималните изисквания на европейско 

ниво за използването на рециклирани води 

(пречистените отпадъчни води от градски 

пречиствателни станции) за селскостопански 

цели по безопасен начин, защитавайки 

хората и околната среда. Новите правила 

имат за цел да гарантират по-широко 

използване на пречистените отпадъчни води 

с цел ограничаване на използването на вода 

от водни обекти и подземни води. 

Изискванията на Регламент на Европейския 

парламент и на Съвета от 25 май 2020 

година относно минималните изисквания за 

повторното използване на водата можете да 

намерите тук. 

Източник: www.bia-bg.com  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex%3A32020R0741
http://www.bia-bg.com/
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Нидерланска компания разработи квадратен домат  

Новини за сектора 

Нидерландската компания Den Berk Délice 

е първата компания в Европа, която се 

отказва от традиционния кръгъл домат. Отне 

година на производителя на домати, за да 

подготви новия продукт, но първите домати 

бяха откъснати през тази седмица, разказват 

от компанията. Тази иновация има своя 

история. Den Berk Délice се ангажира с 

иновативни продукти от години и вече може 

да добави квадратен домат към своята гама. 

Идеята зад тази нова форма идва от 

потребителя. Различни проучвания в 

сътрудничество с водещи фирми за пазарни 

проучвания показват, че потребителите 

търсят иновации в рафта за домати, а не само 

по отношение на цвета. 39% от 

респондентите в едно от проучванията 

посочват, че иновациите са добре дошли и по 

отношение на формата, съобщава 

www.agf.nl.  

Новият сорт квадратни домати се наричат 

„Square Dеlice“ и предлага много логистични 

предимства, казват от компанията. 

Благодарение на квадратната форма 

доматите се събират по-лесно в опаковката, а 

също така могат да се подреждат. Освен това 

има допълнително предимство за 

потребителя, защото когато нарежете домата 

на филийки, всички резени са с еднакъв 

размер. 

размер. 

 
Квадратният домат е не само със 

специална форма, но и ще повиши 

качеството на живот на потребителите. 

Производителите казват, че новите домати 

съдържат повече от 50% ликопен, който 

предпазва от много заболявания. Ликопенът 

е антиоксидант, свързан с бета-каротина в 

морковите. Когато доматите са сварени 

и/или обработени в сосове или сокове, 

ликопенът може да се абсорбира още по-

добре. 

Доматите са генетично манипулирани с 

помощта на техниката „CRISPR“. Генът 

‘AUCSIA1’, който обикновено осигурява 

кръглата форма, е изрязан от ДНК на 

доматите, което кара доматите спонтанно да 

придобият квадратна форма. 

 

Източник: www.agrozona.bg  

http://www.agf.nl/
http://www.agrozona.bg/
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Информация за световния пазар на преработени 
плодове и зеленчуци - Куба 
  

Въпреки започналите промени в 

кубинското законодателство, все още 

външната търговия в Куба е изцяло държавен 

монопол. Това определя и някои особености 

за започване на работа на този пазар, 

свързани с предварителни  административни 

формалности за вписване на всеки износител 

за Куба в Списъка на доставчиците на 

съответното външнотърговско обединение. 

 
Няколко  големи външнотърговски 

обединения внасят  консервирани плодове и 

зеленчуци, малки количества замразени и 

сушени плодове и зеленчуци. Тези стоки са 

основно насочени към валутните магазини в 

страната и за снабдяване на туристическата 

индустрия. Най-големите външнотърговски 

обединения, които внасят тези продукти са  

„Симекс“, Тиендас Панамериканас“,  

„Обединение ИТН за туризма“.  

Сложната икономическа ситуация в 

страната и липсата на достатъчно 

конвертируема валута ограничава сериозно 

вноса на преработени плодове и зеленчуци. 

Пазар на преработени плодове и 

зеленчуци в Куба и възможности за 

българските износители 

Кубинската икономика е държавна, 

планова икономика с основен субект 

държавното социалистическо предприятие.  

До края н м. август 2021 г.  физическите лица 

–кубински граждани - имаха право да 

упражняват дребна частна дейност 

,включително и в преработването на 

плодове и зеленчуци,  чрез разрешителен 

режим – т.нар. лицензиране на дейността от 

държавата като предмет и обем.  От м. 

септември 2021г.,  след одобрение  от 

Министерство на икономиката и 

планирането, кубинските граждани могат да 

регистрират  първите частни предприятия 

като ЮЛ и неземеделски кооперации. Чужди 

граждани не могат да регистрират такива.  

Към 14.02  вече са одобрени за 

регистрация  2000 такива фирми и 

неземеделски кооперации в различни сфери 

на икономиката. Те нямат право да 

осъществяват външнотърговска дейност, не 

могат да купуват , нито да продават 

директно на чуждестранни партньори. На 

този етап външната търговия е монопол на 

държавата, но новите частни фирми, които 

имат собствени валутни средства могат да 

купуват консумативи, суровини и материали 

за производството си , по  собствена заявка 

съобразно нуждите си.  

Това създава нови възможности за 

разширяване на търговията с България за 

внос на суровини ,оборудване, технологични 

линии и технология  в сферата на 

преработването на плодове и зеленчуци. 

Селскостопанското производство е 

недостатъчно и пазарът на плодове и 

зеленчуци  не може да задоволи търсенето. 

Пазарът на  преработени плодове и 

зеленчуци е много ограничен, търсенето е в 

пъти по-голямо от предлагането. 

Новини за сектора 
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Новини за сектора 

пъти по-голямо от предлагането. 

Правителството насърчава селскостопанските 

кооперативи да преработват реколтата си от 

плодове и зеленчуци с налична остаряла 

техника, за да се намали вноса и да се 

увеличава националното производство. 

 Страната  е в сериозна икономическа 

ситуация, утежнена от намаляване на 

приходите от туризма заради пандемията 

Ковид-19 и засилените мерки на 

икономическата блокада на САЩ. Не 

разполага с достатъчно конвертируема 

валута  за закупуване на всички необходими 

стоки. Основни вносители  на преработени  

зеленчуци и плодове – доматено пюре, 

доматени сосове, други видове сосове, 

плодови сокове, някои сладка и компоти, са 

Испания, Китай, Италия, Аржентина. 

Кубинските обединения - вносители  

обикновено поставят условия за т.нар. 

„отложено плащане“ , със срок от 365 дни до 

720 дни, което е трудно изискване за малките 

и средни предприятия - износители.  

Основни преработватели  на плодове и 

зеленчуци  в Куба са остарелите като 

технология и оборудване  държавни 

технология и оборудване  държавни 

фабрики, някои от които с българска 

технология и машини, които все още работят 

повече от 45 години. Най - големите  

предприятия са  Фабрика за зеленчукови 

консерви –Хавана, Фабрика „Виктория де 

Хирон“, Фабрика „Себайос“, Фабрика за 

плодови и зеленчукови консерви „ Туркино“- 

гр.Олгин, Предприятие за плодове и 

зеленчуци – гр.Сантяго де Куба, Фабрика 

„Фрута селекта„ – гр. Тунас, фабрика 

„Кончита“, Фабрика за консерви – гр. Баямо, 

Фабрика за консерви „Гуасо„ – 

гр.Гуантанамо и др.  

Всички предприятия  от сектора имат нужда 

от чуждестранни инвестиции  в капитал, 

нови технологии и съвременно оборудване, 

технологични линии.  В  „Портфолиото за 

възможности за чуждестранни инвестиции в 

Куба 2021-2022 “ са включени проекти  в 

преработването на плодове и зеленчуци.  

СТИВ -Хавана ще окаже пълно съдействие  

на всички български фирми с интерес да 

инвестират в тази индустрия. 

Източник: СТИВ – Хавана  
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Инсинуации, мантри и решения – продължение  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 3. Българското  

здравеопазване е в пълен колапс 

Вярно е, че здравето на българина е 

поразено от болестите на изнервеното битие, 

от нездравословните условия на труд в 

немалко фирми и организации, от 

неправилното хранене, от изкуствените 

храни и безразборния прием на 

медикаменти, от вредните пороци на 

цивилизацията, от физическото 

обездвижване, и то най-вече при младежите 

и децата, а и от липсата на здравни знания и 

култура сред една немалка част от народа. 

Вярно е също, че живеем в нездравословна 

среда. Горим дърва, въглища, автомобилни 

гуми и стари парцали, караме стари коли, не 

мием улиците, застрояваме градинки и 

паркове, изсичаме гори, палим стърнища и 

есенни листа, т.е. дишаме мръсния въздух. 

Обличаме се в синтетика, спим в синтетични 

завивки, приемаме синтетични лекарства. 

Ядем и по-скоро преяждаме със сурогатни и 

предимно тестени, тлъсти и солени храни. 

Вярно е, че мрежата от здравни заведения не 

е съобразена с демографската структура и 

гъстотата на населението, че има известно 

изоставане в материалното, техническо и 

логистично осигуряване на здравната 

логистично осигуряване на здравната грижа, 

че бумащината изяжда значителна част от 

работните ресурси на медиците, че 

формулата за финансиране на здравните 

заведения е ялова, че новозавършили 

лекари бягат в чужбина, че не достигат 

медицински сестри. Вярно е и туй, че вместо 

фармацевтиката да служи на медицината, 

виждаме обратното.   

Но нека кажем и друго. У нас не се чака с 

месеци да ти дойде редът за 

специализирана диагностика и лечение, 

много чужденци се лекуват в България и то 

не само защото им излиза по-евтино, 

бременните гурбетчийки се връщат да 

раждат у нас, никой българин в чужбина не 

си лекува зъбите там, българите са овладели 

всички модерни хирургични технологии. И 

на нашенските силиконки почти не им личат 

сикатрисите от операциите.   

Има го и тоя неоспорим факт, че за 

разлика от други напреднали в медицината 

страни, нашата медицина героично помага 

на заразените от Ковид-19. И ако 

смъртността е сред най-високите в света, тя 

не е поради колабирало здравеопазване, а 

се дължи на ниския брой ваксинирани. А 

защо е нисък броят им, обясненията са 

извън медицината.   

Инсинуацията, че българското 

здравеопазване е в пълен колапс, служи на 

четири цели. Първо, служи да 

усъвършенства каналите за източване на 

здравноосигурителната каса. Второ, 

пренасочва нуждаещите се от лекарска 

грижа към частните медицински фирми. 

Трето, поднася храна на здравните 

заведения в чужбина и на техните „дилъри“ 

у нас. Вместо държавната помощ и 

доброволните дарения за лечение в 

Любопитно 
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доброволните дарения за лечение в чужбина 

да ги дадем за развитие на материалната 

база на родната медицина, тези пари отиват 

в чужбина. Четвърто, тази инсинуация е удар 

върху националното самочувствие и 

самоувереност. 

Абсурдно е да се твърди и тръби, че 

българското здравеопазване е в пълен 

колапс. Но че не сме въвели механизми, при 

които болниците и клиниките да са на 

стопанска сметка без да са търговски 

субекти, или пациентите да не доплащат за 

материали и консумативи, или да няма 

пробойни за източване на здравно-

осигурителната каса, или да се преборим с 

бумащината и с бюрократщината, това са 

коренно други теми.   

Инсинуация 4. Производителността на 

труда в България е ниска 

Вярно е за натуралната производителност 

на труда в отрасли с голям обем ръчен труд.   

Вярно е за предприятия с остарели и ниско 

производителни технологии и оборудване. 

Вярно е за всички дейности със слаба 

техническа и компютърна осигуреност на 

труда. Вярно е за предприятия, в които на 

мениджмънта му липсват знания и опит да 

овладее планирането и оперативното 

управление на своите производствени и 

бизнес процеси. Вярно е и в случаите, в които 

компютърните системи пречат, а не помагат 

на работата. 

Не не е вярно за предприятия с високо 

производително технологично оборудване, 

със силни средни мениджъри и с добре 

квалифициран оперативен персонал. Не е 

вярно и за предприятията с перфектна 

вътрешна логистика, с изрядно поддържано 

оборудване, с ниско незавършено 

производство и с умерено във времето 

натоварване на ресурсите.   

Предприятия, работещи за износ или като 

Предприятия, работещи за износ или като 

части от международни вериги за доставка, 

те са принудени да си вдигат 

производителността, иначе те не са 

конкурентоспособни.   

Процесът на вдигане на 

производителността чрез механизация и 

автоматизация тече трудно, тъй като цената 

на живия труд у нас все още е по-ниска от 

цената на техниката. Този проблем дори не е 

осъзнат – ако чрез техническо въоръжаване 

на труда той стане два пъти по-

производителен, това означава със същия 

брой хора да произвеждаме два пъти 

повече, заплащането да е два пъти по-

високо и да сме два пъти по-богати от сега.   

Не е вярно, че производителността ще се 

повиши чрез внос на работници от по-бедни 

страни, които са готови за същите пари да 

работят повече от българите. Напротив, това 

само ще отдалечава момента, в който трудът 

да получи истинската си и по-висока цена.   

Инсинуацията, че производителността на 

труда у нас е ниска е оправдание за 

изкуствен натиск върху работните заплати, 

уж за да сме атрактивни за чуждестранните 

капитали. Тя подхранва и заблудата, че 

повишените доходи ще възбудят 

неукротима инфлация.  

Но пряката последица от тази 

инсинуация е, че тя прогонва младите хора 

да работят в чужбина, което не само забавя 

растежа на БНП, но и влошава 

демографската картина.   

Производителността на труда в България не 

е сред най-високите, но не е критично 

ниска. А това, че има неизчерпаеми 

възможности тя да се повишава още и още, 

това е извечната задача на технологиите, 

производствената организация и 

мениджмънта.   

Любопитно 



  Бюлетин на Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци |Брой 5/2022   Стр. 12     Стр. 12 

 

 
 

 

 

  

Инсинуация 5. България е водеща сред 

най-корумпираните страни в света 

Българинът, уж простодушен, без скрупули 

усвоява порока, стига да вижда кяр от него. 

Ако търсим в подкупа средство за оцеляване 

и по-лек живот, корените са исторически. Не 

виним цар Калоян, но турците са спрени до 

границите на католицизма и нямаше да 

гнием пет века под властта на най-

ретроградното и корумпирано държавно 

устройство. От там идват и подкупността ни, и 

наклонността да си решаваме проблемите с 

подкупи.   

Това не е самобичуване, корупцията е стар 

недъг, древните египтяни, гърци и римляни и 

те са били подкупни. Подкупността владее 

целия свят, а в страните, в които най-силно се 

крещи срещу корупцията, точно там виждаме 

най-крещящите скандали за корупция.   

Корумпирани сме както са корумпирани 

всички други хора и страни по света, но у нас 

корупцията е някак по-видима и много по-

дразнеща, защото е корупция „на дребно“ и 

защото активната страна в нея са не толкова 

корумпираните, колкото корумпиращите.   

Проблемът е, че у нас се създава развъдна 

среда за корупция по институционален път. 

Държавната и местна администрация 

нарочно усложнява процедурите и работи 

бавно. Антикорупционният Закон за 

обществените поръчки е постоянен източник 

на корупция. Ниското заплащане на хората от 

всевъзможните контролни органи ги прави 

подкупни. Податливи на подкуп са и хората 

от органи, които преразпределят дефицитни 

ресурси.   

Има ли дефицит, има и подкупи – не 

достигат места в детските градини и в 

болниците, фирмите за ремонтни услуги са 

претоварени от поръчки, липсват стоки по 

складовете. Липсва ли акъл, ето и среда за 

подкупи – подкупни университетски даскали, 

подкупни 

Подкупни оценители на недвижими имоти, 

подкупни вещи лица, подкупни съдия-

изпълнители... Подкупни са и някои 

властници. Получава се тъй, че крадецът 

вика: „Дръжте крадеца!“.   

Разни международни органи и 

неправителствени организации оценяват 

какво е нивото на борба с корупцията по 

броя депутати и министри в затвора, което е 

нелепо, защото стъпва на хипотезата, че те 

са податливи на корупция по подразбиране. 

Трябва да се гледа и корупцията в 

антикорупционните институции, само дето 

няма как да я оценим.   

Да не забравяме, че корупцията има две 

проявления. Едното е подкуп, другото е 

рекет. При подкупа ти даваш, за да получиш. 

При рекета ти искат, за да те оставят да 

работиш. Дотук като че повече имахме 

предвид подкупа, но рекетът е къде къде по-

зловреден.   

Докато подкупът като че вирее повече в 

средите на ниско заплатения 

административен и контролен апарат, то 

рекетът е класически инструмент на такива 

породи мафиотски структури, които са 

яхнали тлъсти сегменти на икономиката с 

бърз оборот на капитала.   

Има мафия на прекупвачите на 

селскостопански продукти. Иначе как да 

обясним защо селянин от Тракия с 50 дка 

собствена земя, вместо да богатее от нея, 

ходи в Гърция да бере маслини. Или как да 

обясним защо на общинските пазари рядко 

се виждат самите производители. Има 

горска мафия. Има мафия на едрите 

арендатори. Има енергийна мафия. Има и 

други мафии. Рекетът е не по-малко вреден 

за обществото от подкупите.   

Инсинуацията, че България е водеща сред 

най-корумпираните страни в света, тя служи, 

за да оправдае реваншистките нагони на 

всяка новоизлязла на власт политическа 

Любопитно 



  Бюлетин на Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци |Брой 5/2022   Стр. 13     Стр. 13 

 

 

 

 

всяка новоизлязла на власт политическа сила.   

А това, че одитите и проверките не вкарват 

никого зад решетките, ни тласка да търсим 

недъзи в съдебната власт. Във „Величие и 

падение на куртизанките“ Оноре дьо Балзак 

казва, че колкото хората ги е по страх от 

закона, толкова по-малко работа има за съда.    

Това че България е водеща сред най-

корумпираните страни в света частично е 

вярно. Само че нивото на корупцията няма 

да падне чрез реформи в съдебната власт, а 

чрез изкореняване на източниците на 

корупция, чрез пресичане на каналите за 

корупция, главно по пътя на 

дигитализацията, и чрез възпитаване на 

антикорупционен морал.   

Инсинуация 6. Българите са сред най-

нещастните хора на земята 

Не знаем да има обективни показатели за 

оценяване на себеусещането, че си щастлив.  

Ако те анкетират или интервюират щастлив 

ли си, отговорът ти ще зависи от две неща. 

Първо, как е формулиран въпросът и не ти ли 

подсказва какъв отговор се очаква от теб. 

Второ, в какво настроение те намират и 

склонен ли си да дадеш верния за теб 

отговор. Българинът по природа е мрънкало 

и черногледец, липсва му и позитивният 

мироглед. Умее да си прикрива кривиците и 

не умее да си изтъква успехите, за да се 

гордее с тях. Нормално е анкети за 

отвлечената категория „щастие“ да го 

подведат как да отговори.   

Ако се вгледаш в навъсените физиономии 

по опашките пред гишетата и в сивите лица и 

безизразните очи на уморени хора в края на 

работния ден, хората изглеждат нещастни. 

Ако ги питаш имат ли проблем, охотно го 

споделят, а ако го нямат, начаса го съчиняват.   

Ако чак ушите кънтят от весел глъч от кръчми 

и дискотеки, хората изглеждат щастливи.  

 

 Веселието и усмивките са мерило за 

щастие, веселим се по-бурно и сме по-

усмихнати  от други народи. Да сравним 

излъчването на смях и радост в един 

български рожден ден или сватба с това, 

което е при северните народи. Ние сме 

южняци, а южняците по рождение са весели 

щастливи хора. Веселие и богатство не 

винаги вървят ръка за ръка, но ние ще 

съумяваме да се веселим все така добре и 

когато станем по-богати от сега.  Друг въпрос 

е, че усещането за щастие се уронва, и може 

би това да е преднамерено, от подтискащо 

черните новини по медиите, от плачливи 

турски и индийски сериали, от папараците 

на жълтия печат и от песимистичните 

внушения на социалните проучвания. Тук 

нека да кажем, че точно в тия страни, в 

които живее уж най-щастливото население, 

точно там има най-много превъртяли хора, 

най-много самоубийства и най-голям брой 

атентати върху невинни жертви в училищата, 

по пазарите и на други обществени места.   

Инсинуацията, че българите сме сред най-

нещастните хора на земята, тя работи добре. 

Кажи 100 пъти на човека, че е нещастен, 

накрая той така ще се почувства. Кому служи 

тази инсинуация. Нещастните хора са 

вглъбени в нещастието си и им липсва порив 

да потърсят щастие, което ги прави 

податливи и на всякакви други черногледи 

внушения. Нещастните хора не вярват в 

собствените си сили и това ги прави по-

лесно управляеми.   

Българите не са сред най-нещастните 

хора на земята. Те са щастливи, че са 

българи и живеят в България. Никак не е 

случайно, че след най-често чуваното у нас 

пожелание за здраве, другото и все по-

често чувано у нас пожелание е 

пожеланието за щастие.   

Статията продължава в следващия брой. 

Любопитно 


