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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
08.07.2012 г. 
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 1 

 телевизии 1 

 радиостанции 0 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 2 

 вестници, от които: 2 

 - национални 1 

 - регионални 1 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 0 

Общо за деня 3 
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Телевизии и радиостанции  
 
Дата: 07.07.2012  
Източник: ТВ7  
Предаване: Факторът Кошлуков  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 31  
Брой думи: 4925  
 
 
Резюме: Тема: Цените на ресурсите, състоянието на икономиката  
Гост: Делян Добрев, министър на икономиката, енергетиката и туризма  
 
Водещ: Добро утро казвам на министър Добрев. Добре дошли. благодаря, че приехте поканата.  
Делян Добрев: Добро утро. Благодаря за поканата.  
Водещ: Преди да започнем разговора, очакваме ли хубав туристически сезон тази година?  
Делян Добрев: Да. Всички цифри сочат точно натам. Може би с 10% ръст на броя на туристите 
за годината и сравнително силен летен сезон, въпреки, че май месец не бе толкова силен, 
колкото очакваното. Юни месец легловата база е заета на 95 до 100%.  
Водещ: Печелим ли от кризата в Гърция? Пренасочват ли се туристи към България заради 
проблемите е там?  
Делян Добрев: Според мен, не само заради Гърция. Печелим и заради това, че имаме, 
предлагаме един добър продукт, заради това, че имаме туроператори, хотелиери и бранш, 
който е много активен и ние като държава правим всичко възможно, за да извършваме 
национален маркетинг и по този начин ...  
Водещ: Точно за този маркетинг, националния, ще поговорим и за новия Закон за туризма. Но 
първо, дами и господа, да ви покажем визиката, която нашите редактори направиха на 
министъра. Вижте кой е Делян Добрев.  
ВИЗИТКА: Делян Добрев е роден в Хасково. Завършил е икономика в Университета Уестли на 
САЩ. Притежава магистърска степен по маркетинг от УНСС, специализирал е счетоводство и 
финанси в Лондонския университет по икономика и политически науки. Добрев е експерт по 
управление на европейски проекти, финансово и данъчно законодателство. Професионалната 
му кариера започва в консултантска компания в Канада. След завръщането си в България 
работи в Областната управа на Хасково и като ръководител на проекти с европейско 
финансиране. Делян Добрев влиза в 41-ото НС като депутат от ГЕРБ. През май 2011 година 
става зам.-министър на икономиката с ресор Енергетика. На 21 март тази година той беше 
избран за министър на икономиката, енергетиката и туризма на мястото на подалия оставка 
Трайчо Трайков.  
 
Текст: Тема: Цените на ресурсите, състоянието на икономиката  
Гост: Делян Добрев, министър на икономиката, енергетиката и туризма  
 
Водещ: Добро утро казвам на министър Добрев. Добре дошли. благодаря, че приехте поканата.  
Делян Добрев: Добро утро. Благодаря за поканата.  
Водещ: Преди да започнем разговора, очакваме ли хубав туристически сезон тази година?  
Делян Добрев: Да. Всички цифри сочат точно натам. Може би с 10% ръст на броя на туристите 
за годината и сравнително силен летен сезон, въпреки, че май месец не бе толкова силен, 
колкото очакваното. Юни месец легловата база е заета на 95 до 100%.  
Водещ: Печелим ли от кризата в Гърция? Пренасочват ли се туристи към България заради 
проблемите е там?  
Делян Добрев: Според мен, не само заради Гърция. Печелим и заради това, че имаме, 
предлагаме един добър продукт, заради това, че имаме туроператори, хотелиери и бранш, 
който е много активен и ние като държава правим всичко възможно, за да извършваме 
национален маркетинг и по този начин ...  
Водещ: Точно за този маркетинг, националния, ще поговорим и за новия Закон за туризма. Но 
първо, дами и господа, да ви покажем визиката, която нашите редактори направиха на 
министъра. Вижте кой е Делян Добрев.  
ВИЗИТКА: Делян Добрев е роден в Хасково. Завършил е икономика в Университета Уестли на 
САЩ. Притежава магистърска степен по маркетинг от УНСС, специализирал е счетоводство и 
финанси в Лондонския университет по икономика и политически науки. Добрев е експерт по 
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управление на европейски проекти, финансово и данъчно законодателство. Професионалната 
му кариера започва в консултантска компания в Канада. След завръщането си в България 
работи в Областната управа на Хасково и като ръководител на проекти с европейско 
финансиране. Делян Добрев влиза в 41-ото НС като депутат от ГЕРБ. През май 2011 година 
става зам.-министър на икономиката с ресор Енергетика. На 21 март тази година той беше 
избран за министър на икономиката, енергетиката и туризма на мястото на подалия оставка 
Трайчо Трайков.  
Водещ: Това беше представянето. Надявам се да е конкретно и ясно. Да се върнем на 
туризма. Три години ви трябваха да направите този закон. Не беше ли дълго време да 
направите закон за туризма?  
Делян Добрев: Отне наистина много време, но важното е, че го приключихме в много кратки 
срокове.  
Водещ: Браншът доволен ли е? Винаги има критики при този закон. Винаги туроператори, 
фирми, хотелиери мрънкат за категоризации, за звезди, за начин за работа, особено пък за 
този маркетинг на България и рекламата ни навън.  
Делян Добрев: В случая законът е абсолютно консенсусен. Аз няколко седмици след като 
станах министър направих среща с бранша и се уточнихме, че законът не може повече да стои 
отворен, а трябва да направим всичко възможно, за да го приключим и да имаме закон. Защото 
в противен случай обменяме идеи, даваме предложения години наред и накрая пак нямаме 
закон. Много конструктивно работихме с целия бранш и в рамките на един месец успяхме да 
приключим всички текстове по закона. Текст по текст са прегледани заедно с бранша всички 
редакции и законът е факт вече.  
Водещ: Добре, министър Добрев. Да ви попитам тогава – за мен лично е любопитно как 
категоризирате тези прословути СПА хотели. Където и да отиде човек в България, всичко е 
СПА. Последната барака и землянка е СПА. Ето имате нов закон, как се определя кой хотел 
става за СПА хотел?  
Делян Добрев: Това е много интересен въпрос. Досега наистина всеки хотел с едно джакузи и 
една вана слагаше табела, че е СПА център. Сега в закона има определение за СПА център и 
ще се изготви наредба за това – на какви условия трябва да отговаря един хотел, за да бъде 
СПА център. Това не е единствената промяна в закона. Друга много важна промяна е 
категоризацията на обектите. Досега категоризацията на обектите бе безсрочна, което 
означаваше, че като получиш три звезди, тези три звезди ги имаш завинаги, докато хотелът 
съществува. Но всички ние знаем, че в един хотел и мебелите, и телевизорите, и баните след 
три години или след пет години не са това, което е необходимо, за да бъде този хотел три 
звезди и в момента въведохме ограничения за времето на категоризацията и прекатегоризация 
на всеки пет години, за да гарантираме качеството на услугата. За да може след пет години, ако 
този хотел собственикът му не е инвестирал в него, той да не се води, да не продължи да се 
води три звезди, а може да се промени категоризацията.  
Водещ: Но не е ли голям проблем за хотелиери и за ресторантьори не просто взимането на 
тези звезди, а начинът, по който се сблъсква с бюрокрацията – подават се едни декларации, 
ходи се по едни гишета, много от хотелиерите нарочно го държат по една звезда да се 
разправят с общината, а не са централата ви в София. Въвеждате ли най-накрая тези 
електронни услуги?  
Делян Добрев: Да, това е другата промяна в закона. Всъщност ресор туризъм е първият в 
моето министерство, който до голяма степен въведе електронното правителство. Формулярите 
ще бъдат на интернет страницата и ще се подават по електронен път. И всъщност 
единственото физическо посещение е на комисията в хотела. Защото това няма как да стане по 
електронен път. Всички останали документи се подават и се, така, обменя се информацията по 
електронен път и няма нужда хотелиерите и ресторантьорите да се занимават с бюрокрация.  
Водещ: Тоест вие казвате, че вече могат само с компютъра си да се оправят, няма нужда да 
седят по гишетата, да чакат чиновниците.  
Делян Добрев: Точно така. И освен това, даваме възможност на общините също да 
категоризират по-високи категории хотели, защото досега те нямаха почти никакви 
правомощия, както им даваме правомощия да проверяват категоризацията на хотелите – дали 
определен хотел е извършил категоризация или не.  
Водещ: Одеве споменахте за прословутия национален маркетинг на България като 
туристическа страна. Винаги, когато пусне държавата някакво клипче, изготвен поредният 
символ – роза, биомасло, не знам, всички неща, които знаем от историята, започват критиките – 
как може толкова тъпо да показват България, как може толкова глупаво да се прави. Решихте 
ли този проблем?  
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Делян Добрев: Създадохме работна група. Това не е за закона, но е инициатива между 
министерството и бранша. Създадохме работна група за националния маркетинг, така че в тази 
работна група да се одобрява всеки един имидж, който ще представлява държавата ни в ...  
Водещ: Дайте ни пример. По кои теми си говорите?  
Делян Добрев: Ами, например, получихме критики от страна на хотелиерите по нашето 
Черноморие, че националният ни маркетинг, имиджите са скали, вместо да бъде ситен пясък. В 
България те смятат, че ситният пясък е това, което привлича туристите в България и хубавите 
имиджи на плажове, а не скалите, които са на същите плажове. Така че това е един конкретен 
пример как определен имидж не е постигнал желания резултат. И затова ние решихме да 
направим тази работна група. И не само имиджите, но например и клиповете да бъдат 
обсъждани с бранша и да се избират най-добрите моменти, най-добрите части. В тази връзка 
имаме и една конкретна инициатива с летището в София. На летището на София има 
туристически информационен център с, така, недостатъчно информация, сравнително бедна 
информация. Направихме една инициатива, с която поискахме материали от всички общини, 
всички туристически центрове в България за национална реклама, разбира се, не за 
определени хотели, като всички тези материали вече сме ги събрали, ще ги прегледаме 
съвместно с бранша в рамките на тази работна група по маркетинг и ще изберем материалите, 
които най-добре ще представят България...  
Водещ: ... ще може да ги види още на летището.  
Делян Добрев: На летището, да. Защото това е входно-изходна точка на България и е много 
важно там да сме поставени по най-добрия начин.  
Водещ: Но като че ли вечното оплакване на бизнеса е, че България не налива достатъчно пари 
в промоция, в реклама на самата, на нашите дадености. Гледаме клиповете по всички западни 
телевизии на хиляди държави от другия край на света, които едва ли са по-богати от нас, но 
инвестират. Отделяте ли повече пари за това? Ще може ли по Си Ен Ен, по Би Би Си да 
виждаме „Елате в България, защото...”?  
Делян Добрев: Имаме ограничен ресурс. Но тази година успяхме да го увеличим този ресурс с 
3 млн. и ще имаме около 8 млн. за национален маркетинг. Освен тези 8 млн. кандидатстваме по 
проекти, финансирани по оперативна програма „Регионално развитие” за национален 
маркетинг и за различни инициативи в сферата на туризма. Така че правим всичко възможно да 
използваме парите по най-добрия възможен начин. Те са ограничени, за съжаление. Но това са 
възможностите, с които разполагаме. Това, което мислим дългосрочно е средствата за туризъм 
и за национален маркетинг да не бъдат следващия програмен период в Министерство на 
регионалното развитие, а да бъдат в Министерство на икономиката, да бъдат при нас, защото 
така ще опростим процеса и ние най-добре знаем как да ги планираме.  
Водещ: И бизнесът е спокоен, има съгласие върху закона. Този закон е в МС. Влиза ли в 
парламента?  
Делян Добрев: Този закон мина МС преди около две седмици и предполагам, че първо четене 
на законопроекта ще бъде още до края на този месец и непосредствено след ваканцията на 
народните представители законът ще бъде факт. Има много голям консенсус по закона. Мисля, 
че колегите свършиха една чудесна работа. Благодаря и бранша, че се включиха много активно 
в неговата подготовка.  
Водещ: Финално с местенето на администрацията. Остава ли това за Пловдив или ще бъде тук 
в София?  
Делян Добрев: Остава това за Пловдив. 1 септември колегите от ресурс Туризъм ще бъдат, 
техните работни места ще бъдат в Пловдив и тази част от нашето министерство ще се 
управлява от Пловдив, заедно със зам.-министър Иво Маринов. Като това още веднъж е 
потвърждение на нашите идеи, на нашата цел да промотираме по-добре културно-
историческия туризъм и всички останали форми на туризъм. Защото Пловдив е центърът точно 
на този вид туризъм.  
Водещ: Един зрител, който не е свързан с темата, но да видите какви са реакциите. Винаги 
пускаме колегите, зрителите ни от Фейсбук. Светозар Георгиев. Аз съм за ГЕРБ, но с това, не 
мога да видя, бихте ли дали малко по-насам позата колеги, но с това неправене на нищо за 
пенсионерите губят сериозно електорат. Ако няма вдигане на пенсиите тази година, догодина 
пенсионерите ще ги накажат. Трябва да се покаже, че се мисли за тях, а не само за циганите. 
Помислете по въпроса. Ползвам този въпрос, за да отидем към една тема, която засяга всички, 
пенсионерите най-вече – прословутите драми с тока. Разяснете ми, министър...  
Делян Добрев: Добрев.  
Водещ: ... Исках да ви попитам за прословутата запетайка, за която ставаше дума, че са 
запазени изкупните цени от предишното управление и поради тази причина се вдига цената на 
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тока. Обвиняват ви, че дълго време не сте направили нищо. Защо не преразгледахте този 
закон, защо не го променихте? Имате мнозинството, на власт сте?  
Делян Добрев: Променихме го още в началото на миналата година, в началото на 2011 година 
законът бе внесен в НС.  
Водещ: Може би никой не е разбрал. Казват, че и досега не е променен.  
Делян Добрев: Големите промени се направиха именно между първо и второ четене на НС, 
които ограничиха значително възможностите за инвестиция в този сектор. На 3 май 2011 година 
законът бе публикуван в Държавен вестник и фактически от 3 май миналата година няма 
сключен нито един нов договор за такива ВЕИ централи. Защото погледнато стратегически, 
ние, според мен, е трябвало да инвестираме в този вид енергия след 2015 година, когато тя е 
най-евтина.  
Водещ: Министър Добрев, обяснете ми го просто. Приемете, че нищо не разбирам. Европа 
иска ли да имаме такава енергия – ВЕИ централи, фотоволтаици, слънчева, вятърна? Иска.  
Делян Добрев: Европа казва – до 2020 година трябва да постигнете определен процент от 
електроенергията от ВЕИ източници.  
Водещ: Възобновяеми. Примерно, 20%.  
Делян Добрев: 21% е за електроенергията. Но те са три компонента.  
Водещ: Сложете ми го в съпоставка. Какво правят другите европейски страни – те пуснаха ли 
такива централи, изкупуват ли този по-скъп ток толкова много, както ние?  
Делян Добрев: Имаше страни с далновидни политици, които отложиха тези инвестиции за 
след 2015 година. Защото факт е, че тези централи са много скъпи, както и е факт, че всяка 
година инвестиционните разходи за тези централи намаляват с 20%. Което означава, че 
същите фотоволтаици, ако 2007 година са стрували 855 лв. заради скъпата технология, след 
2015 година ще струват 70 – 80 лв., 100 лв. най-много. Те в момента са 236 лв., а само пет 
години след въвеждането на закона. Така че далновидно решение от страна на българските 
политици е трябвало да бъде – да отложат тези инвестиции за последния възможен момент, 
преди да настъпи крайния срок, в който ние трябва да изпълним своя ангажимент.  
Водещ: А ние през 2007 година какво направихме?  
Делян Добрев: Ами, ние през 2007 година сме направили един закон, който е дал невероятни 
привилегии на всички инвеститори, фиксирал е много високи цени, ограничил е намаляването 
на тарифата едва с 5% за всяка следваща година. Значи, ако 2007 година е 800 лв., 2008 
година не може да е по-малко от 760. 5% по-малко – 760. Следващата година пак с 5% по-
малко. Това е дало една голяма сигурност на инвеститорите и всъщност бум на този вид 
енергия.  
Водещ: Това не е ли гарантиран приход? Струва ми се почти като далавера. Значи, взимам си 
аз панелите, разполагам ги и знам, че следващите 20 години държавата ми плаща десет пъти 
повече, отколкото на АЕЦ Козлодуй, само защото съм сложил тези слънчеви панели. Разкошен 
бизнес ми се струва.  
Делян Добрев: Точно така е. 2007 година са били 12 години. сторило им се е малко на 
управляващите тогава. 2008 година отново променят закона, като първо в комисия го правят 20 
години, после стават 25 години. Всъщност от 2008 година 12-годишният срок за изкупуване на 
електроенергията е увеличен на 25 години.  
Водещ: Ние сме станали Клондайк на златотърсачите за енергия.  
Делян Добрев: Точно...  
Водещ: От цял свят са домъкнали китайци, американци, германци, за да си слагат тук ВЕИ-тата 
и фотоволтаиците, защото им ги взимаме на тройна цена и на петорна.  
Делян Добрев: Точно така се е получило. Защото с ограничението цената да не намалява с 
повече от 5% всяка следваща година...  
Водещ: Гарантиран приход.  
Делян Добрев: ..., и то записано в закона. Значи, ДКЕВР тогава и да е искал да намали с 30%, 
не е можел, защото законът казва – най-много 5%. И се получава така, че между 2007 и 2010, 
2011 година например технологиите поевтиняват с 50% и в същото време цената намалява с 
15%. И тези 35% разлика са, правят нормата на възвръщаемост на един такъв проект 
изключително изгодна за всеки един инвеститор. И затова в България се изсипа целия свят да 
инвестира във ВЕИ проекти.  
Водещ: Защото бърка в джобовете на тези пенсионери. Ние я плащаме тази по-скъпа енергия.  
Делян Добрев: В крайна сметка ние плащаме, точно така.  
Водещ: Добре. Вие миналата година спряхте това нещо.  
Делян Добрев: Ами, ние се опитахме тази стратегическа грешка да я коригираме с тактика, 
защото нямаше как да кажем на всички тези инвеститори, те половината от тях бяха изградили 
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своите инсталации, нямаше как да им кажем – вие сте направили инвестицията, но сега си 
съберете панелите и вятърните перки и си заминавайте кой от където дошъл. Така че ние, 
първо, променихме принципа, на който се определя цената. Дадохме свобода на ДКЕВР да 
определя такава цена, каквато сметне за добре и да я намалява с колкото прецени. Второ, 
спряхме подписването на договорите. След 3 май миналата година няма подписан нито един 
договор и по този начин ограничихме инвестиционния интерес. И на трето място, от всички 12 
000 мегавата договори, сключени до май месец миналата година, се реализираха едва 600, 
което беше благодарение на промяната на тарифите и на всички ограничителни мерки, които ...  
Водещ: Но старите инвестиции си работят, старите собственици си имат договорите за 20 
години напред?  
Делян Добрев: 5% от инвестициите се случиха, 95% от тях не се случиха. От тези 95% от тези, 
които бяха дошли тук, за да направят тази свръхпечалба, не можаха да я направят. 5% бяха в 
напреднала фаза и нямаше как да бъдат ограничени.  
Водещ:... тази собственост, ще бъде любопитно, министър Добрев.  
Делян Добрев: Това е за много дълъг период от време. Има компании от цял свят – 
американски, немски, австрийски, китайски, японски, корейски, всякакви компании има.  
Водещ: Ти да видиш България как се оказа привлекателен център за световни компании.  
Делян Добрев: Изведнъж, да, имаме бум на инвестициите. Аз имах среща преди две седмици 
с китайци, които казаха „ние сме готови да инвестираме 3,3 млрд. долара в България във 
вятърни паркове”. И аз им казах „Не, благодаря”. Защото в крайна сметка всички ние ще платим 
сметката накрая.  
Водещ: Това е ситуацията към момента, министър Добрев. Вие сте го спрели със закон това 
нещо. Обаче токът се вдига с 13% отново.  
Делян Добрев: 8% от това увеличение се дължи на зелената енергия. Вчера се появиха 
спекулации от името на фотоволтаичната асоциация, че увеличението не било заради 
зелената енергия, а заради нещо друго. Аз помолих г-н Газдов, председателя на тази 
асоциация да отиде в ДКЕВР и да провери цифрите и ако се окаже, че ние сме прави, защото 
аз също съм ги виждал цифрите. Той ми обеща, че публично ще се извини.  
Водещ: Вие плащате политическата цена за това увеличение от 13%.  
Делян Добрев: За съжаление е така. Много трудно може да обясниш на хората, че си 
направил всичко възможно и увеличението е минимално на фона на това, което можеше да 
бъде. Защото ако не бяха предприети тези действия в началото на миналата година и май 
месеца да бъде променен законът, увеличението сега щеше да е драстично.  
Водещ: Министър Добрев, лаик съм в тази област, не разбирам от икономика, но не съм ли 
прав, ако кажа – България проблемът с уплътняването, с изразходването на енергията с по-
енергийноефективна икономика не е в зелена, вятърна и не знам каква друга, а проблем е, че 
ние сме енергоемко производство. Ние произвеждаме стоки с хиляди пъти повече енергия 
вложена, заради това, че не сме енергийноефективни, заради това, че всички училища веят и 
трябва десет пъти повече парно да ги отоплиш, заради това, че са стари машините във всички 
заводи лумка ток от съветско време. Не е ли разумното нещо в България да говорим за 
енергийна ефективност и това да е алтернативата на прословутите вятърни паркове?  
Делян Добрев: Точно така, основен приоритет в нашата енергийна политика трябва да бъде 
точно енергийната ефективност.  
Водещ: Какво правите в тази област?  
Делян Добрев: Ние се опитваме да правим точно това. Защото ние имаме достатъчно 
инсталирани мощности. Миналата година имаме рекорден износ на електроенергия, но за 
съжаление, електроенергията, която ползваме вътре в страната и в производството, и при 
консумацията като, ние като потребители, я пилеем по най-безобразния начин. Всъщност една 
единица продукция в България се получава с пет пъти повече енергия, отколкото тази единица 
продукция в някоя европейска държава. Но говорейки за зелена икономика в България, ние 
трябва първо да виждаме енергийната ефективност. Този проблем го нямат държавите в ЕС. И 
инвестирайки в енергийна ефективност не само ще, така, опазим околната среда и ще има 
положителен ефект върху околната среда. По-важното е, че нашите предприятия ще станат 
много по-конкурентноспособни и тези увеличения на тока могат да бъдат многократно, така, 
намалени с едни мерки за енергийна ефективност.  
Водещ: Каква е вашата политика, министър Добрев, за това? Давате ли пари на фирмите да 
станат енергийноефективни, пускате ли програми?  
Делян Добрев: Ами, на 27 юни, миналия месец, 28 юни обявиха програмата за енергийна 
ефективност по ОП „Конкурентноспособност”. По тази програма могат да участват малки и 
средни предприятия. Нейният ресурс е 300 млн. лв. Това е най-голямата програма по 
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„Конкурентноспособност”, която имаме. И към тези 300 млн. лв., които даваме безвъзмездно, 
сме осигурили подкрепата и на Европейската банка за възстановяване и развитие с 
допълнителни 300 млн., които да бъдат мостово финансиране, да съфинансират тези проекти. 
Защото...  
Водещ: Обяснете ми ясно. Ако аз имам една малка компания и искам да сложа примерно нова 
дограма, за да запазвам топлината вътре или да купя нова технология, която е далеч по-
енергийноефективна, вие ще ми дадете пари за това, безвъзмездно?  
Делян Добрев: Точно така. И след 28-ми всеки един ден вие може да си подадете вече 
проекта. Всъщност ние вече приемаме проекти. И аз насърчавам фирмите във възможно най-
кратки срокове да подготвят своите предложения и да ги подадат. Защото въпреки, че 
програмата няма краен срок, тя ще бъде постоянно отворена. Ние ще разглеждаме проектите ...  
Водещ: По реда на постъпване.  
Делян Добрев: ... по реда на постъпването, на принципа първи по време, първи по право. 
Всички добри проекти ще бъдат одобрявани до изчерпване на финансовия ресурс. Няма да 
чакаме три или шест месеца да съберем определен брой проект. А на всеки месец – два ще 
оценяме периодично проектите и ще сключваме договори, за да могат пари по най-бързия 
начин да стигнат до компаниите и най-бързо да постигнем ефекта от енергийната ефективност.  
Водещ: Това са 600 млн. общо.  
Делян Добрев: Допълнително имаме още 100 млн., близо 100 млн. за големите предприятия, 
защото тези бяха за малки и средни предприятия. Другата седмица в четвъртък ще сключим 
договори за 77 млн. точно за такъв тип проекти. Тази седмица сключихме договори за 145 млн. 
по ОП „Конкурентноспособност” отново за технологична модернизация на предприятията, 
където също има мерки за енергийна ефективност. В Министерство на регионалното развитие 
има 60 млн. лв. за многофамилни жилищни сгради. По фонд „Козлодуй” имаме над 100 млн. лв. 
за детски градини, училища, болници, които още това лято...  
Водещ: Кандидатстват ли, идват ли проекти от детски градини, от училища?  
Делян Добрев: Да. Получихме три пъти повече проекти, отколкото бе ресурсът на програмата. 
Одобрили сме добрите предложения, до края на месеца ще обявим кои са общините в 
България,които печелят средства по Фонд „Козлодуй”. Но сумирайки тези всички суми в 
момента може да се кандидатства или сме в процес на сключване на договори за финансов 
ресурс над 1 млрд. лв. за енергийна ефективност в бизнеса и ...  
Водещ: Който би трябвало да се върне като добри пари.  
Делян Добрев: И тук отговорността не е само на частния сектор и на потребителите, тук 
отговорността е на държавата. Защото проектите в енергетиката трябва да бъдат насочени към 
проекти в сферата на енергийна ефективност при производство и преноса на електроенергия. 
Енергийната ефективност не е само в консумацията, а тя е при производството и при преноса. 
И за да не звучи абстрактно, ще ви дам един пример. В ТЕЦ Марица – Изток 2 например, 
държавния ТЕЦ, ние имаме един набор от проекти, с които ще извършим такива мерки за 
енергийна ефективност при производството и ще увеличим мощността на централата със 105 
мегавата, чрез рехабилитация на две турбини, подмяна на осем котли и определени други 
дейности. Тези 105 мегавата ще ни дойдат допълнително без разход, без по-голям разход за 
заплати или за гориво, или за каквото и да било. Тези 105 мегавата ще бъдат инвестиция около 
120 – 130 млн., а тази електроенергия само за една година, която ще продадем, след като 
направим тези инвестиция, е около 80 млн. лв. Значи, ние ще инвестираме 120 млн. в ...  
Водещ: И за две години ще сте не печалба.  
Делян Добрев: Ще получим 105 мегавата допълнително, тези 105 мегавата са 80 млн. и за 
година и половина тази инвестиция ще се възстанови.  
Водещ: Добре. Другото, което е важно, говорейки за енергийната ефективност, е да имаме и 
енергийна независимост, и алтернативни източници. Какво става с проучванията за нефт и газ в 
Черно море? Румънците се оказа, освен че споровете продължават, нали, се оказа, че 
намериха. Ние?  
Делян Добрев: Това за мен е най-големият приоритет на работата на министерството, на 
което аз съм принципал. Ние стартирахме процедурата още в началото на годината, имахме, 
подадоха предложения, оферти за този блок Хан Аспарух, който е дълбоко в Черно море на 
българската територия, е един блок, който е 14 440 кв. км от Бургас в дълбоко море, около 100 
– 150 км на север до северната граница с Румъния. Огромен блок, към който има много голям 
интерес. Там нашите, така, специалисти казват, че се очакват наистина много големи залежи от 
газ и...  
Водещ: Няма още проучвания.  
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Делян Добрев: Потвърждение за това е, че в румънската територия само на 15 км се намериха 
80 млрд. кубика газ, което означава консумацията на България за 30 години. Все още няма 
проучване. Може би тази седмица...  
Водещ: На този шелф, това дъно при нас е сходно като структура, като залежи, би трябвало да 
изкара по същия начин газ.  
Делян Добрев: Точно така. Само че тук е малко по-дълбоко.  
Водещ: Това ще оскъпи добива.  
Делян Добрев: Това ще оскъпи малко добива, ще оскъпи проучването. Но е същата, сходна 
геоложка структура. Така че ние вярваме, че там ще, така, ще има много добри новини от това. 
И доказателство за това е, че най-големите компании в света участваха за проучването. Те не 
биха го направили, ако те самите не вярваха, че има много добър потенциал.  
Водещ: Това, което казвате, министър Добрев, е невероятно. Ако това стане, ние ще се окаже, 
че имаме газ за 60 години напред, в България, от собствени източници.  
Делян Добрев: Да. Не може да определим още за колко години, но ние ще бъдем, ако 
количествата са сходни с тези в Румъния, въпреки че нашият блок е три и половина пъти по-
голям от румънския, в който се намериха тези 80 млрд. кубика, 80 млрд. кубика са 30 години 
цялата консумация на България. България ще бъде абсолютно независима за този енергиен 
източник за десетилетия напред. И си заслужава да хвърлям много усилия и наистина ги 
хвърляме в посока ускоряване на процедурите за проучване на дълбоко Черно море. Всъщност 
румънците...  
Водещ: Кога може да очакваме сигурни резултати? Кога могат да завършат ...  
Делян Добрев: Румънската територия, това, което ние сега правим, е направено още преди 
пет-шест години и те вече са съвсем близо до добива. Ние отново и с това сме закъснели. Но 
по-добре късно, отколкото никога. Тази седмица се надявам ние да имаме резултат от 
комисията за това коя е компанията, която печели правата за търсене и проучване. Срокът ... е 
пет години, като първата година, тази година най-вероятно ще бъдат така нареченото desk 
study – проучване на документацията и анализи. Следващата година ще бъдат сеизмиките – 
2D, 3D сеизмики. Може би на третата година...  
Водещ: ... въпрос от една от нашите зрителки. Венелина Николова. Работи ли се по идеята за 
7-ми реактор в Козлодуй, след като се отказахме от Белене? какво се случва с прословутия 
реактор, който трябваше да купим от руснаците?  
Делян Добрев: Работи се по идеята. Имаме проектна компания още от май месец, като с тази 
проектна компания гарантираме, първо, че има екип, който да работи по този проект, и второ, 
че този проект ще се случи, ако има, ако намери финансиране, ако се изпълни на проектния 
принцип, така както трябва да бъде за всеки такъв вид инвестиция. Ние не правим заложник 
АЕЦ Козлодуй на строителството на 7-ми блок на АЕЦ Козлодуй, така както НЕК е направена 
заложник на Белене. И НЕК е трябвало да плаща без да има осигурено финансиране за този 
отделен проект НЕК е трябвало да плаща всички пари по извършените до момента...  
Водещ: БСП продължават да твърдят...  
Делян Добрев: Те не са малко, те са 1,5 млрд. Ако имахме същия подход и при Козлодуй, това 
означаваше да направим АЕЦ Козлодуй заложник на проекта 7-ми блок. Ние не го правим. Ние 
имаме проектна компания, ние имаме екип. Този екип работи вече два месеца. Редица 
дейности са извършени, включително уведомяване на нашето МОСВ и на съседните държави 
за инвестиционното намерение, подготвят се процедурите за геоложки проучвания, за ОВОС, 
за предпроектно проучване на изграждането на 7-ми блок.  
Водещ: Нямаме ли ги всички тези неща все пак. Там има атомна централа. Какво трябва да 
видим още. Има, другите шест реактора бяха разположени толкова години, би трябвало всичко 
да е наред.  
Делян Добрев: Трябва да лицензираме площадката, за която трябва да извършим всички тези 
дейности. Това в Белене вече го има и тук някои, които казват, че Белене е по-напреднал 
проект и по-узрял проект, наистина е така. Но Козлодуй си има своите предимства. Защото в 
Козлодуй около 30% от съпътстващата инфраструктура вече е изградена. Извеждането от 
експлоатация на 1 до 4 блок е дало възможност мрежата например високо напрежение да бъде 
използвана от 7-ми блок, с определена модернизация, да се използва от 7-ми блок на основата 
мощност.  
Водещ: Един последен въпрос. Какво смятате за идеята на БСП за референдум по Белене. Те 
продължават да настояват за този проекти и казаха, че ще го поставят на всенародно 
допитване.  
Делян Добрев: Аз казах моето мнение още преди 20 дни и засега изглежда, че съм бил прав. 
На мен тази подписка за референдум ми се струва като безплатно социологично проучване на 
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БСП и всеки ден продължава тези мои думи. Защото, доколкото разбрах, те сега дават цели на 
своите партийни лидери по места да съберат толкова подписи, колкото хора са гласували за 
БСП на предходните избори. Малко за мен е странно да караш стотици хиляди хора да се 
подписват в една подписка, да правиш такива огромни усилия, при положение, че си имал две 
години и половина, за да сложиш един-единствен подпис. Вместо да събираш стотици хиляди 
подписи сега, можеха 2007 година – 2008 година, 2009 година до средата да сложиш един-
единствен подпис и проектът да бъде необратим. Този подпис не е сложен. Ние нямаме 
договор за строителство на АЕЦ Белене. И нямаме договор, защото не са смеели да подпишат 
АЕЦ Белене. И между другото, мен ако питате, и сега да са на власт, пак няма да го сложат 
този подпис.  
Водещ: Може би.  
Делян Добрев: Просто, защото те казват „ние две години и половина не подписахме, защото 
не знаем ескалацията”. Ние и сега не я знаем ескалацията. Ако това е причината, и сега няма 
да подпишат.  
Водещ: А може би е чисто политическа, но каузата е популярна.  
Делян Добрев: Да. Те си правят кампания. Правят си предизборна кампания още от сега.  
Водещ: Благодаря ви за това гостуване, министър Добрев. Беше ми приятно. Надявам се пак 
да се видим наесен, в новите издания на Фактора.  
Делян Добрев: И аз ви благодаря.  
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Национални печатни медии  
 
 
Дата: 08.07.2012  
Източник: в. Монитор  
Страница: 4  
Брой думи: 168  
 
 
Резюме: За изминалите три години в аграрната сфера са изразходвани 4,5 млрд. лв. Само през 
2011 г. по схемата за единно плащане на площ при земеделците са отишли 720,6 млн. лв., 
става ясно от отчета на МЗХ. Над 60 млн. лв. са използвани за преструктуриране на лозя, а към 
тютюнопроизводителите са отишли 69,16 млн. лв. За възстановяване на българските села са 
вложени над 127 млн. лв. по европейски програми. В сектор "Рибарство" пък са изразходвани 
над 30 млн. лв. Инвестирано е в кораби и в маркетинг и преработка на морски дарове. От МИЕТ 
репортуват от своя страна, че към 30 юни по ОП "Конкурентоспособност“ са сключени 1302 
договора за общо 526 млн. евро, което е 42% от финансовия ресурс по програмата. В областта 
на инвестициите са издадени 27 сертификата за около 3,5 млрд. лв. Посочват се и продажбата 
на държавния дял в дружествата от групата на ЕВН, което осигури приход в хазната за близо 94 
млн. лв., и сделката с държавния дял в "Булгартабак", осигурила още 100 млн. лв.  
 
Заглавие: 4,5 млрд. лв. за земеделието  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: За изминалите три години в аграрната сфера са изразходвани 4,5 млрд. лв. Само през 
2011 г. по схемата за единно плащане на площ при земеделците са отишли 720,6 млн. лв., 
става ясно от отчета на МЗХ. Над 60 млн. лв. са използвани за преструктуриране на лозя, а към 
тютюнопроизводителите са отишли 69,16 млн. лв. За възстановяване на българските села са 
вложени над 127 млн. лв. по европейски програми. В сектор "Рибарство" пък са изразходвани 
над 30 млн. лв. Инвестирано е в кораби и в маркетинг и преработка на морски дарове. От МИЕТ 
репортуват от своя страна, че към 30 юни по ОП "Конкурентоспособност“ са сключени 1302 
договора за общо 526 млн. евро, което е 42% от финансовия ресурс по програмата. В 
областта на инвестициите са издадени 27 сертификата за около 3,5 млрд. лв. Посочват се и 
продажбата на държавния дял в дружествата от групата на ЕВН, което осигури приход в 
хазната за близо 94 млн. лв., и сделката с държавния дял в "Булгартабак", осигурила още 100 
млн. лв.  
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Регионални печатни издания 
 
Дата: 06.07.2012  
Източник: в. Враца днес  
Страница: 3  
Брой думи: 199  
 
 
Резюме: Информационните дни за представяне на възможностите за подаване на проектни 
предложения по ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-
2013 - "Енергийна ефективност и зелена икономика", стартират от Враца. Целта на 
информационната среща е да се запознаят представителите на българските предприятия и 
научните среди детайлно с условията и начина на кандидатстване по отворените за набиране 
проектни предложения.  
 
Заглавие: МИЕТ ПРЕДСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ЕНЕРГИЙНА 
ПРОГРАМА  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Информационните дни за представяне на възможностите за подаване на проектни 
предложения по ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 
2007-2013 - "Енергийна ефективност и зелена икономика", стартират от Враца. Целта на 
информационната среща е да се запознаят представителите на българските предприятия и 
научните среди детайлно с условията и начина на кандидатстване по отворените за набиране 
проектни предложения.  
Информационният ден за Враца ще се проведе на 09 юли /понеделник/ от 10 ч. в 
конферентната зала "ТПП - Враца". Лектори ще бъдат експерти от главна дирекция 
"Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерство на икономиката, енергетиката 
и туризма - управляващ орган на Оперативната програма.  
По програмата могат да кандидатстват, както проекти за енергийна ефективност, така и 
проекти за възобновяеми енергийни източници. В зависимост от техния размер и сложност 
допустимите проекти се разделят на технологични проекти и проекти с енергийно обследване.  
Между най-често срещаните проекти, допустими по настоящата програма, са закупуване на нов 
ефективен газов котел за подмяна на стария - за въглища, преминаване от стара 
вентилационна система без система за контрол към модерна система, оборудвана с 
вентилатори с честотно регулиране, ново производствено оборудване за намаляване на 
енергийна интензивност, котли за покриване на собствените нужди от топлина и пара и други.  
 
 
 



 

 

14 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 7

/8
/2

0
1
2

 

Периодични печатни издания 
 
Няма намерена информация.  
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Интернет издания и блогове 
 
Няма намерена информация.  
 
 
 


