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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
25.06.2012 г. 
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 0 

 телевизии 0 

 радиостанции 0 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 7 

 вестници, от които: 5 

 - национални 5 

 - регионални 0 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 2 

Общо за деня 7 
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Телевизии и радиостанции  
 
Няма намерена информация.  
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Национални печатни медии  
 
Дата: 25.06.2012  
Източник: в. Строителство Градът  
Страница: 21  
Брой думи: 543  
 
 
Резюме: Очертанията на проекта за технологичен парк в София бяха затвърдени преди седмица с 
президентско и министерско посещение на терена в местността Къро в София, което би върнало 
на по-възрастните спомените от казарменото минало. Но маратонките ще заменят окончателно 
кубинките по плаца, когато първите сгради се издигнат, за да подслонят идеите на учени или току-
що напуснали университета висшисти в критичните години, преди да излязат на пазара.  
 
Заглавие: Посещение на място добави щрихи към софийския технологичен парк  
Подзаглавие: Военното министерство ще даде мястото, стана ясно от оглед на президент, 
министри и медии  
Автор: Деян ТОДОРОВ  
Текст: Очертанията на проекта за технологичен парк в София бяха затвърдени преди седмица с 
президентско и министерско посещение на терена в местността Къро в София, което би върнало 
на по-възрастните спомените от казарменото минало. Но маратонките ще заменят окончателно 
кубинките по плаца, когато първите сгради се издигнат, за да подслонят идеите на учени или току-
що напуснали университета висшисти в критичните години, преди да излязат на пазара.  
Важен поне колкото магистрала  
Изречението на президента, че "технологичният парк има не по-малка важност за бъдещето на 
България, отколкото магистрала "Тракия", обиколи медиите, докато Росен Плевнелиев остана на 
предната линия на проекта, която зае при посещението си в Съединените щати, подемайки 
кампанията за инвестицията пред американския технологичен отрасъл.  
Докато същността на проекта остава на ниво идея, административните препятствия към 
реализирането му на терена на бул. "Цариградско шосе" едно по едно отпадат. Министрите на 
икономиката Делян Добрев, който трябва да сглоби пъзела от замисъл, европейско финансиране и 
подкрепа от институциите и частния бизнес, и на отбраната Аню Ангелов са се разбрали теренът 
от 270 дка да бъде предаден на икономическото ведомство, обяви министерството в съобщение за 
медиите след срещата.  
Бърз ход  
Бързото преодоляване на тези стъпки е от ключово значение заради кратките срокове за 
проектиране и строителство, тъй като първата фаза на проекта трябва да бъде готова до края на 
2015 г., за да не се изпусне безвъзмездното финансиране от около 50 млн. евро по оперативна 
програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" . Икономическото 
министерство разясни, че този етап включва подготовка на терена и инфраструктурата, 
строителство, провеждане на конкурси и закупуване на оборудване.  
Ако се получи, проектът има значителни шансове да улови вълната на промяната в субсидирането 
на европейски проекти, тъй като от началото на 2014 г. иновациите и технологиите ще бъдат един 
от най-важните приоритети за Европа.  
Новаторска среда  
Изпълнителният директор Елица Панайотова очаква до края на 2015 г. да има функционираща 
част от технологичния парк, която да приюти първите компании, лаборатории, интерактивен музей 
и други съоръжения. "Целта ни е да изградим среда, която да привлича новатори, учени, студенти 
и бизнес и ще стимулира обмена между тях и ще популяризира иновациите пред широката 
публика", заявява Панайотова в съобщение на Министерството на икономиката, енергетиката и 
туризма, изпратено до медиите.  
Създаването на търговско дружество за реализирането на проекта и назначаването на архитекта 
Панайотова преди седмици са видимите белези за подготовката на строителството, но 
подробности за начина, по който ще работи комплексът, все още се чакат. Това се отнася и до 
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частните играчи, които биха се включили със свои развойни центрове, центрове за обучение или 
друга бизнес инфраструктура.  
"До края на годината МИЕТ ще създаде концепцията на "София тех парк" като иновационна 
екосистема, в която участват БАН, технологичните университети, бизнес организациите, 
общините, неправителствени организации", обяви министерството.  
"Успоредно с концепцията провеждаме срещи с бизнеса, университетите, научните среди, 
потенциални партньори. Организираме посещения на вече функциониращи технологични паркове, 
като нашите партньори от ЕК (Европейската комисия) активно ще съдействат за организиране на 
срещи с техния мениджмънт", каза Елица Панайотова в писмен отговор на въпроси на 
"Строителство Градът" в седмицата, предхождаща посещението. "Смятаме проектът да стартира с 
иновации в областта на ИКТ (ICT). След това могат и ще влязат и други области. Това е 
динамичен организъм, който ще се развива във времето, и не можем отсега да предопределим 
всички, които потенциално ще са партньори/ползватели на парка."  
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Дата: 25.06.2012  
Източник: в. Строителство Градът  
Страница: 22  
Брой думи: 51  
 
 
Резюме: Тридесет големи български предприятия ще получат безвъзмездна финансова подкрепа 
по схемата "Инвестиции в зелена индустрия" на ОП "Конкурентоспособност". Общият размер на 
грантовата помощ на одобрените проектни предложения възлиза на 77.1 млн. лв. С най-голяма 
стойност са проектите на "Хан Омуртаг", "Алкомет", "Аурубис България", "Габровница", "София 
мед", "ТЕЦ Бобов дол" и др.  
 
Заглавие: 77 млн. лв. ще получат 30 предприятия по схема "Инвестиции в зелена 
индустрия"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Тридесет големи български предприятия ще получат безвъзмездна финансова подкрепа по 
схемата "Инвестиции в зелена индустрия" на ОП "Конкурентоспособност". Общият размер на 
грантовата помощ на одобрените проектни предложения възлиза на 77.1 млн. лв. С най-голяма 
стойност са проектите на "Хан Омуртаг", "Алкомет", "Аурубис България", "Габровница", "София 
мед", "ТЕЦ Бобов дол" и др.  
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Дата: 25.06.2012  
Източник: в. Труд  
Страница: 13  
Брой думи: 290  
 
 
Резюме: Държавните чиновници, които бавят плащания по европейски проекти на бизнеса, може 
да бъдат пращани на наказателен стаж във фирмите, които чакат финансиране.  
 
Заглавие: Наказват бавенето на пари от ЕС със стаж  
Подзаглавие: Виновни чиновници ще обясняват на кредитори липсата на плащания  
Автор: Зорница ЛАТЕВА  
Текст: Държавните чиновници, които бавят плащания по европейски проекти на бизнеса, може да 
бъдат пращани на наказателен стаж във фирмите, които чакат финансиране.  
Мярката ще се прилага при забавено изплащане заради неподготвеност или немарливост на 
хората от администрацията. Тази идея обяви министърът по управление на средствата от 
Европейския съюз Томислав Дончев, като на няколко пъти подчерта, че мярката е съвсем 
сериозна, а не шега.  
Немарливите чиновници ще трябва да изкарат в пострадалата от работата им фирма поне по 4 
дни. Там ще имат за задача да вдигат телефоните и да обясняват на кредиторите на компанията 
защо въпросната фирма не може да си плати заемите, обясни Дончев. Според него след този опит 
работещите в администрацията ще разбират по-добре нуждата на бизнеса от изплащане на 
средствата в срок и ще са наясно с проблемите на компаниите, с които работят. Така, пречещият в 
момента чиновнически подход, щял да стане доста по-гъвкав, смята министърът. Дончев отново 
припомни, че при забавяне на плащанията по европейските проекти, което се дължи на недобре 
свършената чиновническа работа, може да се иска наказателна лихва.  
"Добрата практика, която важи и в България, е парите да се получават до 2 месеца и половина 
след предаването на отчетен документ. Всеки, на когото му е платено по-късно има право на 
претенции и да иска наказателна лихва", обясни министърът.  
Бавенето на плащанията е сред основните проблеми на единствената насочена изцяло към 
бизнеса оперативна програма - "Конкурентоспособност". От компаниите обясняват мотаенето с 
двойната работа, която доскоро вършеха управляващият орган и междинното звено на 
програмата. Сега двете структури са обединени в едно и от Министерството на икономиката, 
енергетиката и туризма обещават по-бързо придвижване на парите за плащанията.  
Въпреки това компаниите се притесняват, че прекалената взискателност към административните 
им документи ще продължи да бави плащанията. Интервю с министър  
 
 
 
  



 

 
 

9 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 6

/2
5
/2

0
1
2

 

Дата: 25.06.2012  
Източник: в. Труд  
Страница: 16,17  
Брой думи: 1453  
 
 
Резюме: С Томислав Дончев министър по управление на средствата от ЕС  
- Г-н Дончев, постоянно говорим за усвояване, договаряне, възстановени пари. Какъв същност е 
ефектът от използваните до момента евросредства?  
- Първият болезнен урок, който научи България, беше как трябва да се харчат европейски пари 
прозрачно и без злоупотреби. Вторият урок беше как парите трябва да се харчат бързо. Третият 
урок, който все още учим, е как от всяка инвестиция да се гарантира максимална полза. 1 евро, 
инвестирано в асфалт, 1 евро,инвестирано в малки и средни предприятия, 1 евро, инвестирано в 
курс за професионално обучение, носи различна стойност. Но все още е минало малко време, за 
да имаме всички части на пъзела. Истинският инвестиционен процес започна през 2009 г.  
- Кога ще има отговор кои са инвестициите с най-голяма добавена стойност?  
 
Заглавие: Няма добри експерти с ниски заплати  
Подзаглавие:  
Автор: Зорница ЛАТЕВА  
Текст: С Томислав Дончев министър по управление на средствата от ЕС  
- Г-н Дончев, постоянно говорим за усвояване, договаряне, възстановени пари. Какъв същност е 
ефектът от използваните до момента евросредства?  
- Първият болезнен урок, който научи България, беше как трябва да се харчат европейски пари 
прозрачно и без злоупотреби. Вторият урок беше как парите трябва да се харчат бързо. Третият 
урок, който все още учим, е как от всяка инвестиция да се гарантира максимална полза. 1 евро, 
инвестирано в асфалт, 1 евро,инвестирано в малки и средни предприятия, 1 евро, инвестирано в 
курс за професионално обучение, носи различна стойност. Но все още е минало малко време, за 
да имаме всички части на пъзела. Истинският инвестиционен процес започна през 2009 г.  
- Кога ще има отговор кои са инвестициите с най-голяма добавена стойност?  
- Част от отговорите ги има в стратегията "България 2020", която вероятно ще бъде представена 
през юли. Инвестициите в магистрали са по-скоро неизбежна необходимост, а не мотор на 
растежа. Същото важи и за инвестициите в околната среда.  
В българския сценарий има няколко възможни акцента. Реалната икономика с акцент иновации, но 
тук има много отворени въпроси. На първо място как караме научната сфера и изследователските 
звена да работят с фирмите. Има български фирми, които купуват готови технологии от западни 
компании, при условие че в същия град в университета има българска разработка.  
- Проекти като технологичния парк няма ли да помогнат за преодоляването на този проблем?  
- Технологичният парк е част от инфраструктурата. Той обаче има малък обхват - 40-50 фирми. Не 
може да предпоставим къде да са нишите, както и не може да предпоставим кой за кого да се 
ожени. Не трябва да финансираме поотделно университета и предприятието, а да им създадем 
финансови стимули да работят заедно, да ги финансираме от зараждането на идеята в 
университета до излизането й на пазара. Това е почти непознато упражнение. Чиновническият 
подход е да има регистрирана фирма, която да подаде апликационната форма. Системата трябва 
да е по-гъвкава.  
- Като говорим за работата на администрацията с бизнеса, сега ли беше моментът да се направи 
административна реформа в програма "Конкурентоспособност" и не спъна ли тя работата 
допълнително?  
- Реформата е добро решение. Въпреки неудобствата сега, в следващата година и половина ще 
има добър ефект.  
- "Конкурентоспособност" обаче остава сред проблемните програми. На опашката е по 
договаряне, бавят подписването на договори с фирмите...  
- По схемата за технологична модернизация, по която има проблем с подписването на договорите, 
имаме повод за изясняване на детайли с колегите от Брюксел.  
- Какви детайли?  
- Имаме поводи да изясним някои детайли.  
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- Детайли по вече одобрените проекти, по самата схема?  
- Не мога да кажа повече, но би трябвало скоро да изясним въпросите и дай боже скоро фирмите 
да получат покани за подписване на договорите. Най-голямата ми болка е 2010 г. Тогава програма 
"Конкурентоспособност" изпусна своя шанс масирано да вкарва живи пари в икономиката. 
Въпреки тежкото наследство няма оправдание.  
- А защо не се случи това?  
- Решаваха се стари проблеми, по-силен акцент беше поставен върху едни инструменти за сметка 
на други. А иначе 2010 г. беше моментът, в който с по-голяма смелост трябваше максимално да се 
инвестират пари в икономиката. Някои държави го направиха, носейки риск после да се наложи да 
връщат средства.  
Ние се държахме като най-плахия отличник, който не смее да вдигне ръка, ако някой не го е 
погледнал. Програмата беше фокусирана в себе си, а не в реалните нужди на бизнеса.  
- Има ли възможност да се навакса?  
- Да. Това може би е най-лесната програма. Тук срокът за подготовка на проектите не е дълъг, 
броят на фирмите, които искат финансиране, винаги е по-голям от парите, които можем да дадем. 
Единственото, което трябва да се направи, е системата да съответства на нуждите на този, който 
ползва парите. На програмата й липсва чувствителност към нуждите на бизнеса. Но една 
администрация не може да се самореформира, нито един човек ще се самонакаже. Това е задача 
на политическия ръководител.  
- С този политически ръководител ще успее ли администрацията да се реформира?  
- Имам добри очаквания. Министър Делян Добрев има усет, опит.  
- А не мислите ли, че една от програмите с неясни ефекти от вложените средства е 
"Административен капацитет" (ОПАК)?  
- Някои от най-приоритетните сфери, като електронното правителство, се финансират 
преимуществено от ОПАК.  
- Да, но освен проектите на министерството на транспорта те финансират и разработването на 
електронни услуги в общини и областни администрации, а някак си ефект от това не се вижда.  
- Някои от тези проекти са с много висока добавена стойност. Но ако имаш в една стая 500 
разпилени книги, това няма да я направи библиотека. Ще е библиотека, когато книгите са 
наредени и знаеш коя къде да намериш. Да имаш N на брой електронни услуги, е добре. 
Предизвикателството е да бъдат вкарани в една система. ОПАК е програмата с най-добро 
финансово изпълнение, но може би трябва да направим равносметка кои от инвестициите по нея 
са били полезни и кои не чак толкова. Тези, които са свързани с решения като е-правителство, са 
сред най-полезните. Задача на следващия период е тези вложения да са no-интегрирани, да 
следват цялостна логика. Инвестициите в работа на третия сектор и организации, които да 
коригират и съпреживяват всичко, което прави администрацията, са с по-нисък от планирания 
ефект. Инвестициите в подобряването на качеството на администрацията ще са задължение.  
- Вие смятате, че пари за администрация трябва да продължава да има, но колегата ви Симеон 
Дянков е на обратното мнение...  
- Репликата "Хайде да не даваме пари за администрация, а да строим с тях образователни 
институции" звучи добре, но няма нищо общо с истината. Българинът не обича държавния 
чиновник точно толкова, колкото не обича политиците, което е разбираемо и по отношение на 
едните, и по отношение на другите. Наред с това е и тъжно, защото не може да очакваш високо 
качество на работа и отношение от някого, когото мразиш. Ако искаме всички държавни 
институции да не са корумпирани, да са усмихнати, да са любезни, да ни предоставятуслугата, от 
която имаме нужда, да не ни разкарват като хамстер в клетка от една дупка на друга, в тези 
администрации трябва да се инвестира. Нужно е постоянно професионално обучение. Огромна 
част от служителите е обучена по Бел-Ланкастеровата или взаимоучитепната метода. Има нужда 
от оценка коя администрация как работи. Това не може да е обект на емоционална преценка от 
политическия ръководител.  
- А трябва ли служителите, които работят с европейски пари, да продължат да получават двойно 
заплащане?  
- За зло или за добро тези служители не могат да получават бонуси. Освен моралния въпрос дали 
един служител трябва да получава повече от друг има и прагматика. Дори и с това атрактивно 
възнаграждение има незапълнени места.  
- Каква е средната заплата на един такъв служител?  



 

 
 

11 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 6

/2
5
/2

0
1
2

 

- Малко над 1000 лв. Не е чак толкова атрактивно. За директор на управляващ орган 
възнагражденията се движат около 2000 лв., а това е изключително тежко. Шеф на управляващ 
орган на програма "Транспорт" трябва да си сложи подписа на 4 млрд. лв. Въпросът е на търсене 
и предлагане. Ако им даваме по 500 лв., няма да можем да намерим нужните експерти. Трябва 
заплатите да ни позволяват да задържим тези, които сме успели да отгледаме и обучим. Още при 
въвеждането на тази система имаше драми и вълнения. Смутът идва и от там, че това са едни от 
най-младите администрации. Напълно разбирам горестта на директор с 20 години стаж в 
администрацията, когато види, че едно момиче или момче на 34 години взема два пъти повече от 
него. Но пак казвам, става дума за търсене и предлагане. Това са 1500-2000 човека. На тях се 
крепи цялата система. От тях има едни 20-30 души, които, ако решат мигом да напуснат, не знам 
какво ще правим.  
- Допълнителното им заплащане не трябва ли да зависи от резултатите?  
- Трябва. Целта ни е за следващия програмен период тези хора да бъдат изведени от 
администрацията, да не са държавни служители. Да са обособени в нещо като агенции, а не в 
дирекции към министерствата. По този начин ще изчезне голяма част от противоречията, 
системата ще може по-лесно да регистрира постиженията на ниво човек и институция и 
заплащането да се обвърже с това. Това е един от най-добрите варианти и за гъвкавостта, която 
ни е необходима. Става въпрос за динамична работа, разбита на проекти. Понякога има нужда от 
5 човека, специалисти в сферата на управление на отпадъците например, и те са нужни година и 
половина. Публичната нормативна уредба не съответства на тези динамични изисквания.  
- Премиерът ви заръча да се ожените. Да не забравите да отидете на сватбата си.  
- Аз съм длъжен да изпълнявам всички разпоредби на МС, защото имам такива отговорности. Със 
Светлана е малко по-различно. За да говорим за такова събитие, тя трябва да склони. Като се има 
предвид, че се виждаме рядко, мероприятието остава все още рисково. А и аз още не съм й 
предложил.  
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Резюме: Скоро беше публикувана първата междинна оценка за напредъка в усвояването на 
евросредствата. За целите, приоритетите, трудностите и възможностите за улесняване на 
процедурите разговаряхме с министъра по управление на средствата от Европейския съюз 
Томислав Дончев. Той разказа и за бъдещето на кохезионната политика, както и за 
седемгодишната бюджетна рамка на ЕС след 2014 г.  
 
Заглавие: Томислав Дончев, министър на еврофондовете: Да се разчита само на 
европейските пари е тъжно и нереалистично  
Подзаглавие:  
Автор: Жени КОЛЕВА  
Текст: Скоро беше публикувана първата междинна оценка за напредъка в усвояването на 
евросредствата. За целите, приоритетите, трудностите и възможностите за улесняване на 
процедурите разговаряхме с министъра по управление на средствата от Европейския съюз 
Томислав Дончев. Той разказа и за бъдещето на кохезионната политика, както и за 
седемгодишната бюджетна рамка на ЕС след 2014 г.  
Как приемате първата междинна оценка за напредъка по отношение на евросредствата?  
- Първо, като финансов напредък - данните са общоизвестни. Грубо 25% плащания и 75% от 
ресурса е договорен, което означава, че има много сериозен ръст, особено в последната година. 
Означава, разбира се, и че има още много работа за вършене, въпреки че времето не ни притиска 
сега толкова истерично, но ако не искаме през 2013 г. да бъдем изправени пред тежки 
предизвикателства, трябва да се опитаме да сторим максимума и тази година. Защото имаме 
краен срок за договаряне 2013 г. и за плащане - 2015 г.  
На второ място, отвъд финансовия напредък можем да разсъждаваме на ниво продукти и на ниво 
резултати, какво се е случило с всички тези пари. Тези 11.8 млрд., които са проекти в изпълнение 
или вече изпълнени, тези 3.6, почти 3.7 млрд., които са реално заредени като плащания. Това 
означава, че примерно имаме около 400 публични сгради към момента, които са тотално 
ремонтирани или рехабилитирани с европейски средства. Имаме справка за километрите 
канализация, общински пътища 2-ри и 3-ти клас, магистрални съоръжения, железница, 
километрите положен водопроводни тръби и канализация, изградените пречиствателни станции. 
Всички знаете, че въпреки всички предизвикателства, които има пред оперативната програма 
"Развитие на човешки ресурси", сигурно всеки десети българин по някакъв начин пряко е участвал 
в проект, финансиран от нея - или като обучаем, или като обект на социално подпомагане.  
Третият, всъщност най-същественият въпрос е какъв е ефектът. Истинският анализ, който ще каже 
какво сме постигнали и какво не сме успели да постигнем, трябва да се направи към края, когато 
сме разходили целия ресурс и когато голяма част от проектите са приключили. Но изводите са 
налице.  
Имаме цел, която гоним според националната стратегическа референтна рамка, имаме 
постижения към момента, имаме стартов период, като за референтна година се ползва 2005 г. 
Примерно можем да почнем от брутния вътрешен продукт на глава от населението - 2005 г. - 
32.1% (вижте прикачените таблици - бел. ред.), това е при средно за Европейския съюз ниво към 
2011 г. - над 44%. Целта, която гоним в рамките на програмния период е 51%, което означава, че 
имаме ръст. Да, разбира се, никой не би твърдял, че 100% от този ръст се дължи само на 
изпълнението на оперативните програми, но все пак има реален напредък.  
И контролната система е вече зряла. Тя гарантира сигурност на европейските пари и спокойствие, 
че няма да се налага да връщаме пари. Разбира се, на фона на този значителен ръст няма как да 
не отчетем, че все още има сериозен потенциал за ускоряване.  
Как смятате да постигнете това ускоряване?  
- Основно с балансиране на контролните процедури и премахване на двойните контроли. 
Бързодействието на самата администрация също не е без значение. Допълнително инвестиране в 
това, което правят бенефициентите,за да не се губи време с връщане на сгрешени документи.  
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Стъпките, предприети последните години, дават добър ефект. Цялата вълна на опростяване на 
процедурите от 2010 г., електронното кандидатстване и т.н. са сред факторите.Въвеждането на 
ангажимента администрациите колкото може по-рано предварително да информират всички 
заинтересовани какво следва, беше част от реформата. Всички тези неща дават ефект, но има 
още много работа да се върши.  
Вие казвате опростяване не процедурите, повече изясняване, но хората сякаш продължават да 
изпитват страх да кандидатстват, за тях това изглежда нещо сложно, нещо почти невъзможно. 
Какво още може да се направи?  
- Самото опростяване си има лимит. Там, където опираме до европейските права и процедури, 
това е границата и това е лимитът. Общо взето ние търсим къде в системата има чисто български 
или национални наслагвания, които забавят процеса. Огромната част от тях са изчистени. Не мога 
да твърдя, че са изчистени всички.  
Контролната система вече гарантира сигурност на европейските пари  
Иначе в нито един миг не бива да забравяме, че говорим за изразходването на публичен ресурс, 
който е ресурсът на българските и на европейските данъкоплатци. Не може да се опростява до 
безкрай, защото това би навредило на контрола. Задачата е и без това сложните европейски 
правила да не бъдат усложнявани допълнително.  
Въпросът е и аз, имайки ангажимент към нормативната база и работейки с ръководителите - 
министри, заместник-министри и директори, да им дам такива задачи и такива послания, така че 
нещата да се случват бързо и правилно.  
В някои финансови инструменти трябва да се положат още много усилия. И тук говоря преди 
всичко за оперативните програми, които касаят голям брой малки частно-правни организации - 
оперативна програма "Конкурентоспособност" и програма за "Развитие на човешките ресурси". 
Там надеждите са най-големи и очакванията са най-големи.  
За съжаление, програма "Конкурентоспособност" е със струпани проблеми от години. Там в 
момента се полагат усилия в правилната посока. Имам предвид обединяването на междинното 
звено с управляващия орган, което е добро решение и въпреки че в краткосрочен план може да 
доведе някои допълнителни трудности, в средносрочен, имам предвид преди края на годината, се 
очаква да даде допълнителен добър резултат. Това е чист пример за намаляване на броя на 
контролите, защото преди те се правиха два пъти - един път в Агенцията за малките и средни 
предприятия, после в управляващия орган, което забавя процеса допълнително, без гаранция, че 
ни дава някаква нова сигурност.  
Има около 190 проекта, подадени по електронен път, което е добро начало.  
Вече има и около 190 проекта, подадени по електронен път, което е добро начало. Това включва 
програмите "Човешки ресурси", "Регионално развитие", "Техническа помощ", но 
"Конкурентоспособност" категорично закъсняха - напомням, че тази възможност е налична от 
лятото - трябваше още миналата година някои от схемите да ги пуснат за електронно 
кандидатстване.  
Електронното отчитане също води до по-бързо движение на документите, пестят се и време, и 
разходи. Ако приемем, че всичко, което трябва да се направи, за да бъде съвършена системата, 
все още има 20% - те са в някои сфери, където може да се направят подобрения  
Като имаме предвид подобренията, като имаме предвид увеличаването при усвояването, какви са 
целите за тази година и за следващата година като проценти? Премиерът Борисов спомена 45 и 
80%, съответно за тази и следващата година, това ли са целите, постижими ли са, как са 
постижими?  
- Следващата година ще е много трудна по много причини. Първо, това ще е годината, в която ще 
трябва да се процедират най-голям брой плащания. Второ, трябва да бъдат направени основната 
част от усилията, свързани с програмирането. И допълнително годината е тежка, защото по 
средата ѝ ще има избори.  
Плащанията биха могли да достигнат 40% в края на годината. Между 35-40% са плановете, които 
гоним съобразно тази прогноза.  
За да има по-голям обем плащания, тази година трябва да има максимален обем договаряния. 
Плановете ни са в основната част от оперативните програми да има най-малко 90% договаряне 
към края на годината. Вече имаме и програми и с 93% договаряне, като програма "Транспорт". 
Няма да чакаме последните месеци, в които да бъдат договаряни успешно, за да не изпуснем 
нещо за договаряне.  
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Така през 2013 г. плащанията ще са в обеми, които кумулативно се равняват на няколко години 
преди това. Кумулативно ще бъде плащано по "Регионално развитие", по "Околна среда" и всички 
сключени договори ще дават резултат през следващата година. Всички малки проекти по 
"Конкурентоспособност", включително тези, които се контрактират тази година, ще се плащат до 
голяма степен в следващата.  
Аз искам цялата система да влезе 2013 г. в брилянтна форма. Дано всички политически 
турболенции около изборите не навредят на гладкия ход на процесите, защото има опасност да се 
поохлаби темпото. Трябва да има такава предварителна организация, че това да не се допуска.  
Прогнозите са, че февруари би трябвало вече да има бюджет, определен за следващия 
седемгодишен бюджетен период за Европейския съюз. Неведнъж казвахте, че България ще се 
бори за 17.1 милиарда евро, това ли е целта?  
- Да, само че не си представяйте дебата, като спор колко пари да вземе България. Всъщност се 
водят преговори по формулата, която засяга само всички страни. Преговорите се въртят около нея 
и около модела на финансиране и всички принципни въпроси се изясняват в различните формати - 
работна група, КОРЕПЕР, съвет, формална среща на министрите и т.н.  
Признавам си, в момента основната част от разговорите не са върху формулата и не са върху 
тавана. Те са фокусирани върху реформите, които трябва да бъдат направени, основните спорове 
са там. Няма как да не се говори и за пари - общ обем на рамката, предложението на някои 
държави за оптимизиране на бюджета, тоест за малко по-ограничено ползване на средствата.  
Има две основни групи държави - приятели на кохезионната политика и т. нар. "friends of better 
spending", тоест приятели на по-доброто разходване на средствата. В едната група са нетните 
бенефициенти, които получават повече, отколкото дават. Другите са нетни донори, които дават 
повече, отколкото получават. Тук има условности, разбира се. Държавите, които дават повече, 
отколкото получават, не губят обезателно, те също имат полза от инвестициите, които правят на 
другите държави - това са нови пазари, нови възможности.  
Българската позиция за следващия бюджетен период се доближава много плътно до тази на 
богатите страни.  
Но ако погледнете позициите на двете групи държави, ще забележите, че примерно поне 50-60% 
по темите има пълен консенсус. Всички сме съгласни, че кохезионната политика трябва да бъде 
реформирана, че трябва да бъде фокусирана върху растеж и заетост, това са от основните цели. 
И тук вече започват разликите.  
Например, приятелите на по-доброто разходване на средствата са много твърдо на позиция за 
въвеждането на механизма и на предварителните условности и на макроикономическите 
условности. На част от страните, получатели на средствата. позицията е по-колеблива. 
Българската между другото се доближава много плътно до богатите, които дават, защото ние 
нямаме проблем нито с макроикономическите, нито с предварителните условности, което според 
мен е от силните страни в позицията ни.  
Кои са конкретните параметри на позицията, която отстояваме?  
- Нашата позиция е, че ако има изобщо свиване на бюджета, то трябва в минимална степен да се 
отрази на кохезионната политика.  
Тезата, която аз няколко пъти съм развивал пред колегите е, че за изпълнението на основните 
приоритети в момента в Европа - растеж и заетост - и това Европа да бъде по-
конкурентоспособна, трябва да се използват няколко основни инструмента. А те са Еропа да бъде 
по-дисциплинирана, като говорим за управлението на националните бюджети, Европа да бъде по-
свързана, да действа като съюз, а не като механичен сбор от държави, да отговаря на едни и същи 
стандарти. Изобщо повече Европа.  
Кой е инструментът на европейско ниво, който финансира повече Европа - при цялата ми 
симпатия, това не е Общата селскостопанска политика. Единственият финансов инструмент, който 
финансира Европа да бъде такава, каквато искаме, е кохезионната политика и не може когато 
основен приоритет ни е повече Европа, ние да ограничаваме инвестициите в тази сфера. Мога да 
кажа, че подобен аргумент се приема много добре, със сигурност се приема по-добре от това 
някой да се оплаче, че е беден и има нужда от още пари.  
Макар и Европа да е пространство на солидарност, макар и всички да сме партньори, това не 
работи, особено по време на криза. Всъщност, примерно, преди няколко седмици на среща в 
Букурещ на приятелите на кохезионната политика, по българско настояване в текста на 
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декларацията беше включено, че кохезионната политика дефинитивно ще се съобразява с целите 
на Европа 2020 и добавихме и необходимостта от стриктна финансова дисциплина.  
Нетните донори имат нужда от аргументи и аргументите не може да са "ние имаме нужди, 
помогнете ни". Разбира се, и това присъства като морален аргумент, но не бива да го вадим на 
първо място.  
Бих се радвал повече държави да дават аргументи, когато са направили дадени инвестиции - 
какви са ползите за регионите, какви са ползите за страната и какви са ползите за нейните съседи 
и партньори, защото всъщност кохезионната политика никога не акцентира само върху 
националните, а търси общоевропейските ползи.  
Колегите от Полша са направили една брошура, където е видно - от едно евро европейска помощ, 
разходено в Полша, каква част се връща в нетните донори. Като целта на това е да убедим 
нетните донори какъв е смисълът и ползата от кохезионната политика.  
Този дебат за бъдещето обаче се води в най-неблагоприятния момент. Има политици, които 
казват следното: Кохезионната политика се провали - държавите с дългови кризи са сред най-
щедрите бенефициенти на кохезионната политика, десетилетия наред те са получавали 
милиарди. Ако кохезионната политика работеше както трябва, тези държави трябваше да са 
реформирани, да са с много по-стабилен публичен сектор, с много по-стабилна икономика и това, 
което се случи, изобщо не би трябвало да се случва. Много опасен аргумент.  
Но в следващия момент имаме и Полша като получател на средства от кохезионната политика...  
- Това беше и моята реплика. Наистина имаме и пример, че от кохезионната политика има полза и 
носи смисъл за новите държави членки. В една голяма държава като Полша, която живее по-добре 
от това, че получава европейски пари. Освен това останалите европейски партньори също 
намират нови възможности в Полша и инвестират там. Същото е с някои други държави членки, 
хубав пример можем да дадем при балтийските републики, особено Естония, която е малка 
държава, но изключително силен и добър играч. От данните, които имаме, можем да кажем, че 
има подобна тенденция и в България.  
Тоест това усещането, които някои хора имат, че България е от тези които дават, а не вземат 
достатъчно е измамно?  
Досега сме получили сме минимум 3.1 млрд. евро повече спрямо вноските ни в бюджета на ЕС.  
- Аз не знам кой го го формулира това усещане, но то е груба неистина. Ако позволите да се 
пошегувам, аз много искам България колкото се може по-рано да стане нетен донор, защото ще 
означава, че е станала богата държава от ранга на Германия и Швеция. И дано това се случи по-
скоро - не след 30, а след 15 години.  
Дори по най-жестокия възможен стандарт за измерване сме на плюс, категорично. Според пълната 
картина минимум 3.1 млрд. евро е разликата от вноски в бюджета на Европейския съюз и това, 
което страната е получила.  
Ние сме на плюс, обаче само с евросредстава държава не се гради. Сигурно ли е, че страната ще 
успее да покрие необходимото съфинансиране?  
- Съфинансирането никога не е било проблем. Сметката е проста - не можеш да спестиш два лева 
за съфинансиране, защото ще загубиш десет лева, което е толкова брутална сметка, че не би 
могло да бъде поставяно не въпрос.  
Иначе сте абсолютно права, няма как с европейски пари да се финансира всичко. Дори огромна 
част от нуждите в сферата на инфраструктурата няма как да бъдат покрити с европейски пари, там 
имаме редица ограничения. Имам предвид примерно големите инвестиции в пътния и 
железопътния сектор се правят на така наречените международни транспортни коридори. От 
оперативната програма "Транспорт" парите се харчат там и те не могат да бъдат харчени на друго 
място, защото това са трасета, където имаме голям международен трафик. България има 
изключително сериозни нужди извън тези коридори, те се покриват от други финансови източници.  
Европейските пари все пак следват един проектен принцип. Там трябва да се интервенира, да се 
промени едно състояние, след което държавата да гарантира, че благоприятната ситуация, която 
е постигната, ще бъде запазена. Но така може да реформираме някои от секторите, особено в 
социалната сфера, както и правим.  
Между другото допълнителните разходи са свързани с няколко вида съфинансиране - държавно, 
което е около 15%, от страна на бенефициента, примерно някои атрактивни проекти общините 
също трябва да ги съфинансират, както и съфинансиране за проекти, които генерират приходи. Не 
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бива да забравяме, че се налага да ползваме оборотен, тоест заемообразен бюджетен ресурс, 
когато изпълняваме проектите.  
Това го знам и от опита си като инвеститор - правейки една нова инвестиция всъщност още по-
болезнено става ясно примерно околните участъци каква нужда имат и те от допълнителни 
инвестиции. Например ремонтира се една сграда, но тогава се вижда всъщност колко е зле 
тротоарът и пътят до нея и се принуждаваш, дори да не си го планирал предварително, да правиш 
допълнителни разходи.  
Да не коментираме, че т. нар. устойчивост - минимум пет години след приключването на всеки 
проект сме задължени да пазим предназначението на инвестицията, също генерира допълнителни 
разходи. Но това са разходи с най-висока съдържателност и полза.  
Освен това България като държава членка трябва да спазва така наречения принцип на 
допълняемост. Ние трябва гарантираме, че за същите цели и приоритети, които финансираме с 
европейски пари, ще трябва да мобилизираме и национални и ние се отчитаме поне един път 
годишно какви постижения имаме.  
Как ще се движи според вас делът на европейските пари в икономиката на България в следващите 
години?  
В средносрочен план еврофондовете ще останат основният инвестиционен ресурс на страната.  
- В средносрочен план от 2020 г. европейските пари ще останат основният инвестиционен ресурс 
на страната, основният финансов източник, с който ще се финансират някои реформи в публичния 
сектор,и според мен ще бъдат една от най-сериозните възможности за генериране на растеж. Като 
говоря за генериране на растеж нямам предвид, че всички фирми ще получат европейски пари и 
ще станат по-добре, това е нелепо. Ако една държава разчита да си оправи бизнеса само с 
европейски пари, това би било тъжно, да не коментираме, че не е реалистично.  
В крайна сметка формулата, която гоним, е по-добра инфраструктура, по-добра квалификация на 
работната сила, по-добре работещи администрации. Според цялата световна практика това би 
трябвало да доведе до по-конкурентна икономика.  
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Регионални печатни издания 
 
Няма намерена информация. 
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Периодични печатни издания 
 
Няма намерена информация. 
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Резюме: Скоро беше публикувана първата междинна оценка за напредъка в усвояването на 
евросредствата. За целите, приоритетите, трудностите и възможностите за улесняване на 
процедурите разговаряхме с министъра по управление на средствата от Европейския съюз 
Томислав Дончев. Той разказа и за бъдещето на кохезионната политика, както и за 
седемгодишната бюджетна рамка на ЕС след 2014 г.  
 
Заглавие: Томислав Дончев: Да се разчита само на европейските пари е тъжно и 
нереалистично  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Скоро беше публикувана първата междинна оценка за напредъка в усвояването на 
евросредствата. За целите, приоритетите, трудностите и възможностите за улесняване на 
процедурите разговаряхме с министъра по управление на средствата от Европейския съюз 
Томислав Дончев. Той разказа и за бъдещето на кохезионната политика, както и за 
седемгодишната бюджетна рамка на ЕС след 2014 г.  
Как приемате първата междинна оценка за напредъка по отношение на евросредствата?  
- Първо, като финансов напредък – данните са общоизвестни. Грубо 25% плащания и 75% от 
ресурса е договорен, което означава, че има много сериозен ръст, особено в последната година. 
Означава, разбира се, и че има още много работа за вършене, въпреки че времето не ни притиска 
сега толкова истерично, но ако не искаме през 2013 г. да бъдем изправени пред тежки 
предизвикателства, трябва да се опитаме да сторим максимума и тази година. Защото имаме 
краен срок за договаряне 2013 г. и за плащане – 2015 г.  
На второ място, отвъд финансовия напредък можем да разсъждаваме на ниво продукти и на ниво 
резултати, какво се е случило с всички тези пари. Тези 11.8 млрд., които са проекти в изпълнение 
или вече изпълнени, тези 3.6, почти 3.7 млрд., които са реално заредени като плащания. Това 
означава, че примерно имаме около 400 публични сгради към момента, които са тотално 
ремонтирани или рехабилитирани с европейски средства. Имаме справка за километрите 
канализация, общински пътища 2-ри и 3-ти клас, магистрални съоръжения, железница, 
километрите положен водопроводни тръби и канализация, изградените пречиствателни станции. 
Всички знаете, че въпреки всички предизвикателства, които има пред оперативната програма 
"Развитие на човешки ресурси", сигурно всеки десети българин по някакъв начин пряко е участвал 
в проект, финансиран от нея – или като обучаем, или като обект на социално подпомагане.  
Третият, всъщност най-същественият въпрос е какъв е ефектът. Истинският анализ, който ще каже 
какво сме постигнали и какво не сме успели да постигнем, трябва да се направи към края, когато 
сме сме разходили целия ресурс и когато голяма част от проектите са приключили. Но изводите са 
налице.  
Анализ и оценка на напредъка по отношение на целите и приоритетите на НСРР  
Изтегляне  
Нетна финансова позиция на България във финансовите й отношения с ЕС  
Изтегляне  
Разяснения по таблицата под формата на текстови коментари  
Изтегляне  
Имаме цел, която гоним според националната стратегическа референтна рамка, имаме 
постижения към момента, имаме стартов период, като за референтна година се ползва 2005 г. 
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Примерно можем да почнем от брутния вътрешен продукт на глава от населението - 2005 г. - 
32.1% (вижте прикачените таблици - бел. ред.), това е при средно за Европейския съюз ниво към 
2011 г. – над 44%. Целта, която гоним в рамките на програмния период е 51%, което означава, че 
имаме ръст. Да, разбира се, никой не би твърдял, че 100% от този ръст се дължи само на 
изпълнението на оперативните програми, но все пак има реален напредък.  
И контролната система е вече зряла. Тя гарантира сигурност на европейските пари и спокойствие, 
че няма да се налага да връщаме пари. Разбира се, на фона на този значителен ръст няма как да 
не отчетем, че все още има сериозен потенциал за ускоряване.  
Как смятате да постигнете това ускоряване?  
- Основно с балансиране на контролните процедури и премахване на двойните контроли. 
Бързодействието на самата администрация също не е без значение. Допълнително инвестиране в 
това, което правят бенефициентите,за да не се губи време с връщане на сгрешени документи.  
Стъпките, предприети последните години, дават добър ефект. Цялата вълна на опростяване на 
процедурите от 2010 г., електронното кандидатстване и т.н. са сред факторите.Въвеждането на 
ангажимента администрациите колкото може по-рано предварително да информират всички 
заинтересовани какво следва, беше част от реформата. Всички тези неща дават ефект, но има 
още много работа да се върши.  
Вие казвате опростяване не процедурите, повече изясняване, но хората сякаш продължават да 
изпитват страх да кандидатстват, за тях това изглежда нещо сложно, нещо почти невъзможно. 
Какво още може да се направи?  
- Самото опростяване си има лимит. Там, където опираме до европейските права и процедури, 
това е границата и това е лимитът. Общо взето ние търсим къде в системата има чисто български 
или национални наслагвания, които забавят процеса. Огромната част от тях са изчистени. Не мога 
да твърдя, че са изчистени всички.  
Контролната система вече гарантира сигурност на европейските пари Иначе в нито един миг не 
бива да забравяме, че говорим за изразходването на публичен ресурс, който е ресурсът на 
българските и на европейските данъкоплатци. Не може да се опростява до безкрай, защото това 
би навредило на контрола. Задачата е и без това сложните европейски правила да не бъдат 
усложнявани допълнително.  
Въпросът е и аз, имайки ангажимент към нормативната база и работейки с ръководителите - 
министри, заместник-министри и директори, да им дам такива задачи и такива послания, така че 
нещата да се случват бързо и правилно.  
В някои финансови инструменти трябва да се положат още много усилия. И тук говоря преди 
всичко за оперативните програми, които касаят голям брой малки частно-правни организации - 
оперативна програма "Конкурентоспособност" и програма за "Развитие на човешките ресурси". 
Там надеждите са най-големи и очакванията са най-големи.  
За съжаление, програма "Конкурентоспособност" е със струпани проблеми от години. Там в 
момента се полагат усилия в правилната посока. Имам предвид обединяването на междинното 
звено с управляващия орган, което е добро решение и въпреки че в краткосрочен план може да 
доведе някои допълнителни трудности, в средносрочен, имам предвид преди края на годината, се 
очаква да даде допълнителен добър резултат. Това е чист пример за намаляване на броя на 
контролите, защото преди те се правиха два пъти - един път в Агенцията за малките и средни 
предприятия, после в управляващия орган, което забавя процеса допълнително, без гаранция, че 
ни дава някаква нова сигурност.  
Има около 190 проекта, подадени по електронен път, което е добро начало. Вече има и около 190 
проекта, подадени по електронен път, което е добро начало. Това включва програмите "Човешки 
ресурси", "Регионално развитие", "Техническа помощ", но "Конкурентоспособност" категорично 
закъсняха - напомням, че тази възможност е налична от лятото – трябваше още миналата година 
някои от схемите да ги пуснат за електронно кандидатстване.  
Електронното отчитане също води до по-бързо движение на документите, пестят се и време, и 
разходи. Ако приемем, че всичко, което трябва да се направи, за да бъде съвършена системата, 
все още има 20% - те са в някои сфери, където може да се направят подобрения  
Като имаме предвид подобренията, като имаме предвид увеличаването при усвояването, какви са 
целите за тази година и за следващата година като проценти? Премиерът Борисов спомена 45 и 
80%, съответно за тази и следващата година, това ли са целите, постижими ли са, как са 
постижими?  
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- Следващата година ще е много трудна по много причини. Първо, това ще е годината, в която ще 
трябва да се процедират най-голям брой плащания. Второ, трябва да бъдат направени основната 
част от усилията, свързани с програмирането. И допълнително годината е тежка, защото по 
средата ? ще има избори.  
Плащанията биха могли да достигнат 40% в края на годината. Между 35-40% са плановете, които 
гоним съобразно тази прогноза.  
За да има по-голям обем плащания, тази година трябва да има максимален обем договаряния. 
Плановете ни са в основната част от оперативните програми да има най-малко 90% договаряне 
към края на годината. Вече имаме и програми и с 93% договаряне, като програма "Транспорт". 
Няма да чакаме последните месеци, в които да бъдат договаряни успешно, за да не изпуснем 
нещо за договаряне.  
Така през 2013 г. плащанията ще са в обеми, които комулативно се равняват на няколко години 
преди това. Комулативно ще бъде плащано по "Регионално развитие", по "Околна среда" и всички 
сключени договори ще дават резултат през следващата година. Всички малки проекти по 
"Конкурентоспособност", включително тези, които се контрактират тази година, ще се плащат до 
голяма степен в следващата.  
Аз искам цялата система да влезе 2013 г. в брилянтна форма. Дано всички политически 
турболенции около изборите не навредят на гладкия ход на процесите, защото има опасност да се 
поохлаби темпото. Трябва да има такава предварителна организация, че това да не се допуска.  
Прогнозите са, че февруари би трябвало вече да има бюджет, определен за следващия 
седемгодишен бюджетен период за Европейския съюз. Неведнъж казвахте, че България ще се 
бори за 17.1 милиарда евро, това ли е целта?  
- Да, само че не си представяйте дебата, като спор колко пари да вземе България. Всъщност се 
водят преговори по формулата, която засяга само всички страни. Преговорите се въртят около нея 
и около модела на финансиране и всички принципни въпроси се изясняват в различните формати - 
работна група, КОРЕПЕР, съвет, формална среща на министрите и т.н.  
Признавам си, в момента основната част от разговорите не са върху формулата и не са върху 
тавана. Те са фокусирани върху реформите, които трябва да бъдат направени, основните спорове 
са там. Няма как да не се говори и за пари - общ обем на рамката, предложението на някои 
държави за оптимизиране на бюджета, тоест за малко по-ограничено ползване на средствата.  
Има две основни групи държави – приятели на кохезионната политика и т. нар. "friends of better 
spending", тоест приятели на по-доброто разходване на средствата. В едната група са нетните 
бенефициенти, които получават повече, отколкото дават. Другите са нетни донори, които дават 
повече, отколкото получават. Тук има условности, разбира се. Държавите, които дават повече, 
отколкото получават, не губят обезателно, те също имат полза от инвестициите, които правят на 
другите държави – това са нови пазари, нови възможности.  
Българската позиция за следващия бюджетен период се доближава много плътно до тази на 
богатите страни. Но ако погледнете позициите на двете групи държави, ще забележите, че 
примерно поне 50-60% по темите има пълен консенсус. Всички сме съгласни, че кохезионната 
политика трябва да бъде реформирана, че трябва да бъде фокусирана върху растеж и заетост, 
това са от основните цели. И тук вече започват разликите.  
Например, приятелите на по-доброто разходване на средствата са много твърдо на позиция за 
въвеждането на механизма и на предварителните условности и на макроикономическите 
условности. На част от страните, получатели на средствата. позицията е по-колеблива. 
Българската между другото се доближава много плътно до богатите, които дават, защото ние 
нямаме проблем нито с макроикономическите, нито с предварителните условности, което според 
мен е от силните страни в позицията ни.  
Кои са конкретните параметри на позицията, която отстояваме?  
- Нашата позиция е, че ако има изобщо свиване на бюджета, то трябва в минимална степен да се 
отрази на кохезионната политика.  
Тезата, която аз няколко пъти съм развивал пред колегите е, че за изпълнението на основните 
приоритети в момента в Европа – растеж и заетост – и това Европа да бъде по-
конкурентоспособна, трябва да се използват няколко основни инструмента. А те са Еропа да бъде 
по-дисциплинирана, като говорим за управлението на националните бюджети, Европа да бъде по-
свързана, да действа като съюз, а не като механичен сбор от държави, да отговаря на едни и същи 
стандарти. Изобщо повече Европа.  
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Кой е инструментът на европейско ниво, който финансира повече Европа - при цялата ми 
симпатия, това не е Общата селскостопанска политика. Единственият финансов инструмент, който 
финансира Европа да бъде такава, каквато искаме, е кохезионната политика и не може когато 
основен приоритет ни е повече Европа, ние да ограничаваме инвестициите в тази сфера. Мога да 
кажа, че подобен аргумент се приема много добре, със сигурност се приема по-добре от това 
някой да се оплаче, че е беден и има нужда от още пари.  
Макар и Европа да е пространство на солидарност, макар и всички да сме партньори, това не 
работи, особено по време на криза. Всъщност, примерно, преди няколко седмици на среща в 
Букурещ на приятелите на кохезионната политика, по българско настояване в текста на 
декларацията беше включено, че кохезионната политика дефинитивно ще се съобразява с целите 
на Европа 2020 и добавихме и необходимостта от стриктна финансова дисциплина.  
Нетните донори имат нужда от аргументи и аргументите не може да са "ние имаме нужди, 
помогнете ни". Разбира се, и това присъства като морален аргумент, но не бива да го вадим на 
първо място.  
Бих се радвал повече държави да дават аргументи, когато са направили дадени инвестиции - 
какви са ползите за регионите, какви са ползите за страната и какви са ползите за нейните съседи 
и партньори, защото всъщност кохезионната политика никога не акцентира само върху 
националните, а търси общоевропейските ползи.  
Колегите от Полша са направили една брошура, където е видно - от едно евро европейска помощ, 
разходено в Полша, каква част се връща в нетните донори. Като целта на това е да убедим 
нетните донори какъв е смисълът и ползата от кохезионната политика.  
Този дебат за бъдещето обаче се води в най-неблагоприятния момент. Има политици, които 
казват следното: Кохезионната политика се провали - държавите с дългови кризи са сред най-
щедрите бенефициенти на кохезионната политика, десетилетия наред те са получавали 
милиарди. Ако кохезионната политика работеше както трябва, тези държави трябваше да са 
реформирани, да са с много по-стабилен публичен сектор, с много по-стабилна икономика и това, 
което се случи, изобщо не би трябвало да се случва. Много опасен аргумент.  
Но в следващия момент имаме и Полша като получател на средства от кохезионната политика...  
- Това беше и моята реплика. Наистина имаме и пример, че от кохезионната политика има полза и 
носи смисъл за новите държави членки. В една голяма държава като Полша, която живее по-добре 
от това, че получава европейски пари. Освен това останалите европейски партньори също 
намират нови възможности в Полша и инвестират там. Същото е с някои други държави членки, 
хубав пример можем да дадем при балтийските републики, особено Естония, която е малка 
държава, но изключително силен и добър играч. От данните, които имаме, можем да кажем, че 
има подобна тенденция и в България.  
Тоест това усещането, които някои хора имат, че България е от тези които дават, а не вземат 
достатъчно е измамно?  
Досега сме получили сме минимум 3.1 млрд. евро повече спрямо вноските ни в бюджета на ЕС. - 
Аз не знам кой го формулира това усещане, но то е груба неистина. Ако позволите да се 
пошегувам, аз много искам България колкото се може по-рано да стане нетен донор, защото ще 
означава, че е станала богата държава от ранга на Германия и Швеция. И дано това се случи по-
скоро - не след 30, а след 15 години.  
Дори по най-жестокия възможен стандарт за измерване сме на плюс, категорично. Според пълната 
картина минимум 3.1 млрд. евро е разликата от вноски в бюджета на Европейския съюз и това, 
което страната е получила.  
Ние сме на плюс, обаче само с евросредстава държава не се гради. Сигурно ли е, че страната ще 
успее да покрие необходимото съфинансиране?  
- Съфинансирането никога не е било проблем. Сметката е проста – не можеш да спестиш два лева 
за съфинансиране, защото ще загубиш десет лева, което е толкова брутална сметка, че не би 
могло да бъде поставяно не въпрос.  
Иначе сте абсолютно права, няма как с европейски пари да се финансира всичко. Дори огромна 
част от нуждите в сферата на инфраструктурата няма как да бъдат покрити с европейски пари, там 
имаме редица ограничения. Имам предвид примерно големите инвестиции в пътния и 
железопътния сектор се правят на така наречените международни транспортни коридори. От 
оперативната програма "Транспорт" парите се харчат там и те не могат да бъдат харчени на друго 
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място, защото това са трасета, където имаме голям международен трафик. България има 
изключително сериозни нужди извън тези коридори, те се покриват от други финансови източници.  
Европейските пари все пак следват един проектен принцип. Там трябва да се интервенира, да се 
промени едно състояние, след което държавата да гарантира, че благоприятната ситуация, която 
е постигната, ще бъде запазена. Но така може да реформираме някои от секторите, особено в 
социалната сфера, както и правим.  
Между другото допълнителните разходи са свързани с няколко вида съфинансиране - държавно, 
което е около 15%, от страна на бенефициента, примерно някои атрактивни проекти общините 
също трябва да ги съфинансират, както и съфинансиране за проекти, които генерират приходи. Не 
бива да забравяме, че се налага да ползваме оборотен, тоест заемообразен бюджетен ресурс, 
когато изпълняваме проектите.  
Това го знам и от опита си като инвеститор - правейки една нова инвестиция всъщност още по-
болезнено става ясно примерно околните участъци каква нужда имат и те от допълнителни 
инвестиции. Например ремонтира се една сграда, но тогава се вижда всъщност колко е зле 
тротоарът и пътят до нея и се принуждаваш, дори да не си го планирал предварително, да правиш 
допълнителни разходи.  
Да не коментираме, че т. нар. устойчивост - минимум пет години след приключването на всеки 
проект сме задължени да пазим предназначението на инвестицията, също генерира допълнителни 
разходи. Но това са разходи с най-висока съдържателност и полза.  
Освен това България като държава членка трябва да спазва така наречения принцип на 
допълняемост. Ние трябва гарантираме, че за същите цели и приоритети, които финансираме с 
европейски пари, ще трябва да мобилизираме и национални и ние се отчитаме поне един път 
годишно какви постижения имаме.  
Как ще се движи според вас делът на европейските пари в икономиката на България в следващите 
години?  
В средносрочен план еврофондовете ще останат основният инвестиционен ресурс на страната. - В 
средносрочен план от 2020 г. европейските пари ще останат основният инвестиционен ресурс на 
страната, основният финансов източник, с който ще се финансират някои реформи в публичния 
сектор,и според мен ще бъдат една от най-сериозните възможности за генериране на растеж. Като 
говоря за генериране на растеж нямам предвид, че всички фирми ще получат европейски пари и 
ще станат по-добре, това е нелепо. Ако една държава разчита да си оправи бизнеса само с 
европейски пари, това би било тъжно, да не коментираме, че не е реалистично.  
В крайна сметка формулата, която гоним, е по-добра инфраструктура, по-добра квалификация на 
работната сила, по-добре работещи администрации. Според цялата световна практика това би 
трябвало да доведе до по-конкурентна икономика.  
От Жени Колева  
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Резюме: Бразилска делегация ще пристигне до няколко месеца в България, за да огледа 
възможностите за участие в бъдещия технологичен център Sofia Tech Park, стана ясно днес след 
среща между президентите Росен Плевнелиев и Дилма Русеф – проведена в рамките на 
Конференцията на ООН за устойчиво развитие "Рио+20".  
 
Заглавие: Бразилци може да участват в строежа на Sofia Tech Park  
Подзаглавие: До няколко месеца делегация ще посети мястото на бъдещия технологичен център  
Автор:  
Текст: Бразилска делегация ще пристигне до няколко месеца в България, за да огледа 
възможностите за участие в бъдещия технологичен център Sofia Tech Park, стана ясно днес след 
среща между президентите Росен Плевнелиев и Дилма Русеф – проведена в рамките на 
Конференцията на ООН за устойчиво развитие "Рио+20".  
Държавните глави на двете страни са съгласували още план за активизиране на двустранните 
икономически връзки, съобщи пресслужбата на Плевнелиев. Предвижда се представители на 
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма да посетят Бразилия за обсъждане на 
конкретни проекти.  
"Предстоящите промени в Закона за инвестициите, които се подготвят в момента у нас, ще 
облекчат значително условията за започване на бизнес в България", подчертал Росен Плевнелиев 
по време на разговора.  
Това е поредната среща между наша делегация и президента с български корени Дилма Русеф. 
Топлото отношение към българските управляващи тя засвидетелства на среща с премиера 
Борисов в Рио през 2010 - месец, след като встъпи в длъжност. Година по-късно Русеф върна 
възитата и предизвика истинска еуфория в София, Велико Търново и Габрово.  
Първите компании се очаква да влязат в бъдещия парк на "Цариградско шосе" 111 до края на 
2015. На площ от 270 декара ще бъдат изградени лаборатории, офиси и интерактивен музей. 
Държавата планира да задели за строителството 200 милиона лева по оперативна програма 
"Конкурентоспособност" през следващия програмен период (2014-2020), съобщи преди дни 
министърът на икономиката Делян Добрев.  
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