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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
28.08.2012 г. 
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 2 

 телевизии 0 

 радиостанции 2 

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

 вестници, от които: 2 

 - национални 2 

 - регионални 0 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 5 

Общо за деня 9 
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Телевизии и радиостанции  
 
Дата: 27.08.2012  
Източник: БНР  
Предаване: 12+3  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 6  
Брой думи: 507  
 
 
Резюме: Тема: Репортаж за проекти за производствено оборудване по ОП 
„Конкурентоспособност”  
 
Водещ: ОП Конкурентоспособност в полза на българския бизнес. през 2008 и 2009 година 
бизнесменът Крум Нанев печели два проекта по конкурентоспособност на стойност 1 млн. лв., 
предназначени за инвестиции в производственото оборудване.  
39-годишният предприемач Крум Нанев, собственик на фирмите за заключващи системи, 
луксозен обков и метални конструкции за строителството – Сонико и Код кий текнолоджис. В 
момента дава работа на 230 души. През лятото на 2008 година се среща с управителя на 
консултантска фирма Ангелина Добрева. Целта – спечелване на проект по ОП 
Конкурентоспособност.  
Ангелина Добрева: Мисля, че той напълно повярва в реалистичността на такова предложение, 
че българска фирма може да получи до 65% пари-подарък за собствената си инвестиция. Но 
явно, тъй като винаги е прилагал философията, че трябва да направи максималното, пък 
каквото ще да стане, се съгласи да опитаме и подготвихме сериозен проект на стойност над 1,4 
млн. лв. за инвестиция в стругови автомати, фрезови център, машини за пресоване.  
Четири месеца по-късно проектът е спечелен.  
 
Текст: Тема: Репортаж за проекти за производствено оборудване по ОП 
„Конкурентоспособност”  
 
Водещ: ОП Конкурентоспособност в полза на българския бизнес. през 2008 и 2009 година 
бизнесменът Крум Нанев печели два проекта по конкурентоспособност на стойност 1 млн. 
лв., предназначени за инвестиции в производственото оборудване.  
39-годишният предприемач Крум Нанев, собственик на фирмите за заключващи системи, 
луксозен обков и метални конструкции за строителството – Сонико и Код кий текнолоджис. В 
момента дава работа на 230 души. През лятото на 2008 година се среща с управителя на 
консултантска фирма Ангелина Добрева. Целта – спечелване на проект по ОП 
Конкурентоспособност.  
Ангелина Добрева: Мисля, че той напълно повярва в реалистичността на такова предложение, 
че българска фирма може да получи до 65% пари-подарък за собствената си инвестиция. Но 
явно, тъй като винаги е прилагал философията, че трябва да направи максималното, пък 
каквото ще да стане, се съгласи да опитаме и подготвихме сериозен проект на стойност над 1,4 
млн. лв. за инвестиция в стругови автомати, фрезови център, машини за пресоване.  
Четири месеца по-късно проектът е спечелен.  
Ангелина Добрева: Икономическата криза вече настъпваше с абсолютно пълно сила, а при 
тези проекти спечелилият проекта трябва да ги реализира със собствени сили, тоест с кредит 
или собствени средства срещу договор с държавата, че ако реализира проекта точно така, 
както е одобрен, ще получи 65% възвръщане на направените разходи. Оказа се, че правилата, 
по които трябва да се изпълняват тези проекти, са направени наистина изключително детайлно 
и изключително стриктно, което означаваше реализация на инвестицията по съвсем различен 
начин, отколкото се реализира свободно една инвестиция без държавна помощ.  
Инвестицията обаче започнала да се бави.  
Ангелина Добрева: Просто, защото трябваше да се спазват абсолютно всички изискуеми 
правила. Но тогава истината е, че администрацията, която управляваше ОПК ни помогна много 
и са търсели всички възможни решения в полза на бенефициента. Не беше лесно и фирмата ни 
няколко месеца, след като приключи закупуването на цялото оборудване, получи парите си от 
гранта, безвъзмездната помощ по собствената си сметка.  
Още неприключили с този проект, предприемачът Нанев и консултантът Добрева решили да 
кандидатстват с нов.  
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Ангелина Добрева: Г-н Нанев реши да кандидатства с другата си фирма, тъй като 
Министерство на икономиката – основният критерий при него за одобрение на проекти са 
доказаните реални документи с добри финансови резултати на кандидатите плюс доказан на 
документи износ. Тази програма е за здрави фирми с изключително легален бизнес. втората 
фирма беше успяла да увеличи износа си 11 пъти за една година, което явно беше направило 
впечатление на Министерство на икономиката, както и да има постоянно нарастване на 
оборотите и печалбите. Проектът ни беше одобрен на пето място от 75 фирми в най-тежката 
категория – средни предприятия и на днешния ден второто оборудване по втория проект също 
вече е изцяло закупено. В момента подготвяме на проекта и искането за плащане. Слава Богу, 
плащането след приключването на проекта в последните няколко месеца се е ускорило 
значително. Сроковете за плащане са реално до около три месеца след искане за плащане. 
Очакваме парите си по втория проект и вече мислим за трети проект по настоящата отворена 
вече програма за подобряване на енергийната ефективност в предприятията.  
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Дата: 27.08.2012  
Източник: Христо Ботев  
Предаване: Нашият ден  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 6  
Брой думи: 710  
 
 
Резюме: Тема: Репортаж за проект на фирма „Боянов машини” ЕООД  
Водещ: „Пари за вашия бизнес” – това е програмата, която опита да помогне на българския 
бизнес да стане конкурентоспособен. Как се случва това, научаваме всеки понеделник в 
съвместната ни рубрика с Министерство на икономиката, енергетиката и туризма. Как 
ямболската фирма „Боянов машини” ЕООД не усети кризата, ще го чуем сега от Кирил Боянов.  
Кирил Боянов: Фирмата е основана преди повече от десет години – ’98-а или ’99-а и се 
занимава с производството на цилиндри за основно селското стопанство. Доставчици сме на 
почти всички производители на селскостопанска техника в България.  
Репортер: Имате ли износ и за чужбина?  
Кирил Боянов: Като процент е много малък.  
Репортер: Дали липсата на възможности да направите производството конкурентоспособно е 
причина за това?  
Кирил Боянов: Да, основно.  
 
Текст: Тема: Репортаж за проект на фирма „Боянов машини” ЕООД  
 
Водещ: „Пари за вашия бизнес” – това е програмата, която опита да помогне на българския 
бизнес да стане конкурентоспособен. Как се случва това, научаваме всеки понеделник в 
съвместната ни рубрика с Министерство на икономиката, енергетиката и туризма. Как 
ямболската фирма „Боянов машини” ЕООД не усети кризата, ще го чуем сега от Кирил Боянов.  
Кирил Боянов: Фирмата е основана преди повече от десет години – ’98-а или ’99-а и се 
занимава с производството на цилиндри за основно селското стопанство. Доставчици сме на 
почти всички производители на селскостопанска техника в България.  
Репортер: Имате ли износ и за чужбина?  
Кирил Боянов: Като процент е много малък.  
Репортер: Дали липсата на възможности да направите производството конкурентоспособно е 
причина за това?  
Кирил Боянов: Да, основно.  
Репортер: Какъв беше проектът, по който кандидатствахте?  
Кирил Боянов: Значи, той беше точно по програма „Конкурентоспособност” – въвеждане, 
сертифициране и въвеждане на международно признати стандарти, в случая ISO 9001:2008 за, 
нали, организация на качеството във фирмата, което беше свързано и с доставка на някои 
оборудване стендове за изпитване, машини за проверка на заваръчни стендове, машини за 
маркиране и т.н.  
Репортер: Какъв беше обемът на този проект?  
Кирил Боянов: 130 хил. някъде беше.  
Репортер: Какво се промени, след като направихте тези инвестиции?  
Кирил Боянов: Значи, подобрихме качеството. Намалихме рекламациите на клиентите. 
Позволи ни да влезем и на някои по-така реномирани, в по-реномирани фирми в България. 
Също така да можем да бъдем и като, да изпълняваме и частично някои от доставките, това 
във връзка с маркирането. Позволи ни в общи линии тук през годините, през които беше криза, 
нали, в икономиката ние да не я почувстваме.  
Репортер: Днес как изглежда вашето производство? Като утвърдена марка с гаранция за 
качество?  
Кирил Боянов: Да, ние даваме две години гаранция на някои от доставчиците си, основно на, 
най-масовото е една година. На някои даваме и две години гаранция и ги поддържаме 
гаранционно.  
Репортер: Как се промени отношението ви вътре в самата страна на партньорите ви и навън, 
ако вече имате някакви позиции? Дали след тази инвестиция ви е по-лесно навън да 
представяте продукцията си?  
Кирил Боянов: За вътре – повиши се доверието. Тъй като нали вече, след като се спазват 
някакви регламенти, нали, които гарантират качеството на изделията. Нали, това подобри 
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доверието на нашите клиенти. Също във фирми, които непременно държаха доставчиците им 
да са сертифицирани по ISO, нали, успяхме там също да влезем. За навън основно смятам, че 
още трябва да се правят инвестиции във фирмата, за да можем. Там е много по-комплексно, за 
да може да се пробие, според мен. Плюс това, ние сме малка фирма. Капацитетът ни на 
производство е горе-долу така сравнен за България някакви, за някакъв сектор както е селското 
стопанство, нали. Но имам откази на фирми, просто защото искат хиляди бройки или десетки 
хиляди, които ние не можем да им осигурим за навън.  
Репортер: Всъщност само качеството ли променихте с помощта на тази програма?  
Кирил Боянов: Значи, то първо беше качеството. От там като подобрихме качеството, се 
вдигна обемът. Значи, ние над два пъти сме вдигнали обема от 2008, нали, до сега. И то се 
почувства още в следващите години. 2009 година беше слаба, но 2010 вече върнахме на 
нивото на 2008. Така че първо беше качеството и след това се повиши обемът на продукцията.  
Репортер: Оглеждате ли се вече за нови програми, по които да кандидатствате?  
Кирил Боянов: Ами, значи, имах такива намерения. Но общо и така като споделям и с колеги, 
много е мудна процедурата по тези програми. Значи, от подготовка, времето от подготовката на 
проекта до неговото окончателно приключване може да трае две-три години. нали разбирате, 
че няма такъв клиент, където ще ме чака аз три години да правя някаква инвестиция и чак 
тогава да започна да произвеждам. Това е, според мен, основният недостатък.  
Репортер: Но въпреки всичко е някакъв вид помощ.  
Кирил Боянов: Разбира се. То е помощ за неща, които не са супер належащи. Тоест трябва да 
се извършат, могат да се отложат малко във времето. Там да. Затова най-вече е свързано с 
някакви нови оборудвания, които се закупуват, за повишаване на производителността. Има, 
има още много какво да се желае. Значи, всякакви и машини за металообработка, и ново 
бояджийно, а пък то е свързано с подготовка за боя. Има неща, които трябва да се изградят.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

8 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 8

/2
8
/2

0
1
2

 

Национални печатни медии  
 
 
Дата: 28.08.2012  
Източник: в. 168 часа  
Страница: 14,15  
Брой думи: 2006  
 
 
Резюме: Очакваме добив на газ от Черно море, който ще задоволи цялото ни потребление за 
30 години  
 
Заглавие: Делян Добрев, министър на икономиката, енергетиката и туризма: Цените на 
горивата най-вероятно ще намалеят през септември  
Подзаглавие: Пазарът на бензин и дизел е конкурентен  
Автор: Петя Минкова  
 
Текст: Очакваме добив на газ от Черно море, който ще задоволи цялото ни потребление за 30 
години  
Имаме скрити козове в преговорите с "Газпром"  
- Г-н Добрев, вярвате ли, че у нас няма картел на пазара на горива?  
- Тезите по отношение на конкуренцията на пазара на горива, лансирани от политици и 
анализатори, до голяма степен са празни приказки. Следим ежедневно цените у нас и ги 
сравняваме с тези в останалите страни на ЕС. Забелязваме, че когато горивата в Европа 
скачат с S стотинки, и у нас се повишават с толкова, когато падат с 3 стотинки, и у нас 
намаляват със същата стойност. Това е доказателство, че пазарът е конкурентен. Ако в Европа 
падаха с 3 стотинки, а у нас с 1 стотинка, тогава можеше да се търси дали причината не е в 
конкурентната среда. Но при положение че цените се движат в целия ЕС по един и същи начин, 
това може да означава, че или в Европа няма конкуренция на този пазар, което трудно мога да 
си представя, или че у нас съществува конкуренция на пазара на горивата.  
- Защо цената на горивата в Люксембург е по-ниска от тази у нас?  
- Според справка от днес (22 август - бел. ред.) бензинът е с 10 ст. по-скъп от този у нас, но 
дизелът е с 10 стотинки по-евтин. Все пак ДДС-то в Люксембург е 15%, а у нас е 20 на сто. 5% 
върху 3 лв. са 15 стотинки.  
- Защо сме с най-ниски ставки на акцизите, а сме на 5-о място по стойност на бензина?  
- Преди нас са Естония, Кипър, Румъния и Полша. Акцизната ни ставка не е най-ниската, в 
Румъния примерно е по-ниска - там тя е 350 евро за бензина, у нас е 363 евро. В развитите 
страни членки на ЕС са още по-високи. В Холандия например акцизът върху бензина е 763 евро 
и там цената му е 3,63 лв. за литър, в Дания е малко над 3,70 лв., дизелът в Швеция е 3,60 лв., 
докато у нас е около 2,70 лв.  
- Проблемът е, че у нас доходите са доста по-ниски от тези в ЕС.  
- Дългосрочното решение е гъвкава политика в ЕС по отношение на акцизите и да търсим 
източници за собствен нефт и газ. Според мен нашата идея за по-гъвкава политика при 
акцизите би се възприела много по-добре, ако това увеличен на цената на горивата продължи. 
Трябва да отчетем и факта, че август всяка година цената на горивата се покачва. Много 
вероятно е през септември да наблюдаваме понижение. Бензинът няма да стане 1,5-2 лв., но 
поне няма да е на тези високи стойности.  
За съжаление със собствения добив на нефт и газ много сме закъснели. Румъния вече 
десетилетие проучва Черноморието, а ние едва преди един месец приключихме процедурата 
за дълбоко търсене и проучване в Черно море. Предстои сключване на договор с "Тотал". 
Взехме решение на Министерски съвет и за проучвания на още един блок. Имаме потенциал за 
значителни количества нефт и газ. По наши данни геоложката ни структура е подобна на 
румънската част. Само на 15 км от българския блок, който сега "Тотал" ще проучва, "Ексън 
мобил" в Румъния откри между 40 и 80 млрд. газ. Това количество би задоволило цялото 
българско потребление на газ за близо 30 години. При това нашият блок е по-голям от 
румънския. Не случайно към конкурса имаше интерес от най-големите компании в света, което 
е още едно доказателство за перспективите. Освен това има данни, че може да има и 
значителни количества нефт.  
- Вече има данни за успешен добив на шистов газ без хидравличния разлив, опасен за 
околната среда?  
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- Да, по тази нова технология добивът е със 75% по-висок и не е опасен за околната среда. 
Хубавото е, че имаме потенциал за такъв неконвенционален газ и когато технологиите 
напреднат и са напълно безопасни, ще можем да използваме и този източник на газ. Само ще 
кажа, че местният газ, който купуваме от "Мелроуз" е с 40% по-евтин от руския. 
Неконвенционалният газ в САЩ е 7 пъти по-евтин от този, който плащаме ние. Там той струва 
70 долара, а ние го купуваме за близо 500 долара.  
- Ако сме убедени в запасите на газ у нас, защо се говори за сключване на дългосрочен договор 
с "Газпром"?  
- С новия договор трябва да имаме достатъчна гъвкавост, за да не се обвързваме с определени 
количества и да не е за дълъг период.  
Нашите алтернативи са много  
Освен местния добив, през 2018 г. ще имаме възможност да купуваме газ и от каспийския 
регион. Миналата седмица направихме първа копка на интерконектора с Румъния. Тя ще ни 
даде достъп до местния добив, но и до количества газ от Централна Европа, защото 
румънската газопреносна мрежа е свързана с Унгария, а оттам и с останалите страни в ЕС. 
Големи очаквания не можем да имаме от нея, защото добивът на местен газ в Румъния не 
задоволява на 100% тяхното потребление, но те са много по-напред в развитието на газовото 
си находище и до 1-2 години ще започнат собствен добив. Паралелно изграждаме връзката с 
Гърция и ще направим първа копка в началото на следващата година, която ще ни даде достъп 
до LNG-терминалите (за втечнен газ - бел. ред.) и възможност да внасяме газ от други страни, 
разтоварвайки го там.  
- Имате ли обяснение защо се забави най-перспективната връзка с Турция, от която можеше да 
получаваме големи количества газ високо налягане?  
- Защото в европейската част на Турция няма свободен капацитет от газ в тяхната система, 
потреблението е много голямо и се внасят огромни количества, включително през България. 
Освен това до момента все още нямаме ясен план за споразумение за изграждане на този 
интерконектор. Има частни компании от турска страна, които проявяват интерес към 
изграждането на връзката на турска територия. От наша страна сме заявили, че в момента, в 
който има финансиране от турска страна, ние моментално ще осигурим финансиране.  
- Имаше готов проект на турска фирма с лиценз за износ на газ, защо се провалиха 
преговорите?  
- Идеята е от доста години, но тези проекти все още са в развитие. Освен това не е само една 
компанията от Турция, която проявява интерес  
Според мен до края на годината ще дадем по-голяма конкретика как ще се случи този проект.  
- Турската държава създава ли спънки?  
- Не мисля. Бях на срещата преди около 20 дни с моя колега министъра на енергетиката и на 
пресконференция той гарантира подкрепата на държавата за всяка частна инвестиция.  
- За кризисна връзка ли говорим или за доставки на газ високо налягане?  
- За доставки на газ в страната, не за кризисна връзка. Една частна компания в Турция, която 
изгради тръбата, няма да се интересува от хуманитарните причини, а от доставките на газ у 
нас.  
- Какъв ход имаме, ако "Газпром" продължи да настоява за дългосрочен договор?  
- Водили сме разговори с тях и не мисля, че ще имаме проблем по подписването на нов 
договор, който да ни даде достатъчна гъвкавост за в бъдеще, когато имаме алтернативи.  
- Имаме ли конкретни аргументи в преговорите, защото те едва ли лесно биха се съгласили?  
- Имаме, но преговорите вървят и не искам да навлизам в детайли. До края на годината ще 
имаме договор.  
- Имаме ли аргументи да поискаме по-ниски цени на газа?  
- Цената на газа се определя от петролните деривати и долара, които вървят нагоре. За 
съжаление според формулата това оказва натиск върху цената  
Един от аргументите за по-конкурентната цена за България и ЕС е, че колкото по-висока е 
цената на природния газ, толкова повече намалява потреблението.  
- Говори се, че "Газпром" би купил ЦСКА, това има ли нещо общо с преговорите по договора?  
- Нямам отношение по тази тема и това не е част от моите преговори.  
- Говореше се за инвазия на "Газпром" у нас?  
- Проявяваха интерес към изграждане не толкова на бензиностанции, колкото на централи на 
газ за производство на електроенергия. Но ние още в самото начало им казахме, че всеки 
инвеститор е добре дошъл, но не можем да се обвържем с дългосрочни и преференциални 
договори за изкупуване на тази електроенергия. Ако искат, могат да изградят централите на 
собствен риск и продавайки тока на свободния пазар.  
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- Тези централи не са ли една от причините за загубите на НЕК?  
- Цената на газа е висока, ако цената бе 70 долара, колкото е в САЩ, този ток щеше да е по-
евтин от този на въглищните ни централи.  
- НЕК има ли шанс да избегне фалита при тези договори с производителите на зелена енергия 
и когенерациите?  
- След решението за увеличение на цената на тока, НЕК вече не изпитва такива ликвидни 
проблеми.  
- След Фукушима се заговори, че не трябва да се претоварват площадките с блокове. Това 
няма ли да попречи за 7-и блок в Козлодуй?  
- Сега действащи са само 5-и и 6-и блок.  
- Каква е стратегията ни, за да има още по-голям ръст в туризма?  
- Трябва да превърнем България в целогодишна туристическа дестинация. Това зависи много 
от развитието на културно-историческия туризъм и въобще от всички останали форми на 
алтернативен туризъм. За съжаление досега не е направено достатъчно.  
Необходими са инвестиции  
Затова обсъдих с вицепремиера Симеон Дянков идеята част от концесионните възнаграждения 
да се събират във фонд, който да инвестира в развитието на културно-историческия туризъм. 
Много паметници са руини, а за да са атрактивни, трябва да бъдат възстановени. Нашите 
концесионни възнаграждения тази година ще са над 100 млн. лв. Идеята е 20% от тях да бъдат 
заделени и да се инвестират в културно-историческия туризъм, за да превърнем страната в 
целогодишна туристическа дестинация. Имаме културно наследство сравнимо с това на Гърция 
и Италия, но техните паметници не са разрушени.  
- Археолозите протестираха, че финансирате приоритетно обекти по морето?  
- Има логика да се концентрират повече средства по Черноморието, защото там са туристите. 
От 7 млн. туристи в България, много малка част посещават примерно Монтана. Трябва да 
започнем оттам, където са туристите и впоследствие да ги придърпваме към вътрешността на 
страната.  
- Какви мерки имате за насърчаване на инвестициите?  
- Предложихме една промяна в Закона за насърчаване на инвестициите, която ще внесем в МС 
- инвеститорите клас А и Б да имат възможност за период от 2 години да получат обратно 
стойността на осигуровките от страна на работодателя за всички наети.  
Тоест за 2 години това ще им спести около 18% от разходите за човешки ресурси  
- Защо други страни с по-големи данъци привличат повече инвестиции?  
- Нашите инвестиции в реално производство не са намалели като абсолютна стойност в 
сравнение с 2008 г. Тогава са били предимно във финансовия сектор, в строителство, имоти, 
търговия, но това е неустойчив растеж, който не генерира работни места и добавена стойност. 
Инвестициите в производства през 2011 г. са сравними с инвестициите от същия тип през 2008 
г. Смятам, че тепърва ще видим положителните резултати.  
- Съседните страни предлагат различни бонуси за инвеститорите - безплатни терени и т.н.  
- Единствено Сърбия дава по-големи привилегии от нас - между 5 и 10 хил. евро на разкрито 
работно място на чужд инвеститор, отговарящ на определени критерии. Но Сърбия не може да 
си финансира външния дълг на 4%, няма 10% данък печалба, няма политическа стабилност 
като у нас, така че ние си имаме своите предимства. Допускам, че предложението за 
осигуровките ще е преломният момент, който ще ни направи много по-привлекателни.  
- Преди да поемете министерството имаше много критики към програма 
"Конкурентоспособност".  
- Сключихме договори за стотици милиони и продължаваме, съкратихме срока за плащане 
наполовина. От 24 необходими подписа за междинни плащания ги сведохме до 12. За 3 месеца 
платихме повече от 3% от цялата стойност на оперативната програма. Тези пари реално 
влязоха в българските компании. За сравнение от 2007 г. до май 2012 г. са платени 9%. На 
практика вече имаме 7 пъти по-бързо усвояване на средствата.  
- Има ли риск от загуба на пари?  
- С новата организация мисля, че ще наваксаме.  
- Имаше обжалване на избора на консултант по програмата за енергийна ефективност на 
предприятията?  
- За да не губим време с вътрешни ресурси, създадохме звено, което да свърши неговата 
работа. Иначе рискувахме забавяне на програмата с шест месеца. Стартирахме я през юни, 
направихме информационни кампании в цялата страна. Семинарите във всеки от градовете 
бяха посетени от над 100 фирми, очаквам много високи резултати.  
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Резюме: Дни остават до септември, когато започва активното обсъждане на бюджет 2013. В 
последния месец финансовият министър Симеон Дянков следваше текущите събития и обели 
дума единствено за спорта заради Олимпиадата и за МВР заради протеста на полицаите. А в 
крайна сметка няма държава, която да се е замогнала от спорт или от СРС-та.  
 
Заглавие: Време за правене на бюджет...  
Подзаглавие: Управляващите крият фактите за геноцида над науката с вечното "няма пари", 
но сипят милиони за себе си, за спорт, за МВР  
Автор: Велиана Христова  
Текст: Дни остават до септември, когато започва активното обсъждане на бюджет 2013. В 
последния месец финансовият министър Симеон Дянков следваше текущите събития и обели 
дума единствено за спорта заради Олимпиадата и за МВР заради протеста на полицаите. А в 
крайна сметка няма държава, която да се е замогнала от спорт или от СРС-та.  
Когато в края на януари т.г. МФ поиска от всички институции в бюджетната сфера да подготвят 
прогнозите си за бюджетния период 2013-2015 г. в указанията бе подчертано, че политиките 
трябва да са в съответствие със стратегията на ЕС за развитието до 2020 г. Първият основен 
приоритет на "Европа 2020" са науката и иновациите. В България властта прави всичко за този 
приоритет да не се споменава нищо. Единствен президентът Росен Плевнелиев обеща едни 
допълнителни 14 млн. лв. за БАН, понеже академията е най-силно ударена от бюджетите на 
Дянков, които пари "да се намерят до юни 2012 г.". Но като всички останали обещания, и това 
остана празен звук. Такъв ли ще си остане и до края на годината?  
Няма абсолютно никакво значение кой във властта какво приказва и какво обещава министърът 
на образованието и науката Сергей Игнатов. Значение имат единствено фактите. А реалното 
положение е, че дни преди активното изработване на бюджета за идната година водещите 
учени на страната са подложени на необясним геноцид. В последните три години 
правителството кара от девет дерета вода да внушава на обществото, че едва ли не е грехота 
да се говори за пари.  
А за науката в цял свят основното са парите. Няма как да се прави наука без пари, без пари се 
постига единствено убийство на науката.  
Какво значи всеки месец от БАН да напускат по 45 човека? Значи, че не могат да живеят с 570 
лв. заплата, която след удръжките пада на 400 и нещо. За проекти и научна дейност ще 
говорим след малко. Във втората половина на годината субсидията на академията не стига за 
около месец-два, започват активно неплатените отпуски в институтите (т.е. работа на ангария 
без заплащане). От 2010 г. насам в края на последното тримесечие средната заплата в 
академията пада под 530 лв., така ще бъде и сега. Защото учените вместо заплати плащат ток 
и парно - за осветление и отопление академията получава от Дянков нула лева. Няма друго 
такова ведомство. Обяснение и за този факт от властта няма да получите.  
Някои сравнения за яснота. Начинаещ учител в България започва работа с 450 лв. заплата, 
завършил висше образование младеж започва в БАН с около 300 лв., а начинаещ млад учен 
след минимум 22 години обучение и след защита на дисертация получава също около 450 лв. 
Дисбалансите в оценяването на труда у нас са вече огромни и абсурдни. Като говорим само за 
бюджетната сфера, там средната заплата, която Дянков дава, според данните на НСИ в 
момента е 789 лв. В БАН средната заплата е с 220 лв. по-ниска и всъщност е най-ниската сред 
всички бюджетни ведомства. Никакво обяснение за този факт никой от властта няма да даде, 
понеже тя бяга от него като от огън. Ако се възползваме от аргумента на самия Дянков, че 
полицаите не може да искат увеличение на средната си заплата до 1280 лв., понеже щели 
почти да се изравнят със служителите на финансовото министерство, "където все пак работят 
хора с висше образование". Интересно все пак какви хора според Дянков работят в БАН, където 
е съсредоточен най-високо квалифицираният състав от учени? И този състав в момента 
получава половината от заплатите на полицаите (редови сержант взема повече от доцента в 
БАН)! Как се нарича такава държава всеки знае. Та, като говорим за приоритети в съответствие 
с "Европа 2020" следващ въпрос без отговор е с каква велика мисъл Министерството на 
финансите в прогнозата си до 2015 г. предвижда бюджетът на БАН да се намали (!) от 
сегашните 0,76% от БВП на 0,72% през 2013 г. и на 0,68% през 2014 и 2015 г. Академията 
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представи в МФ своите разчети за минимално необходимия за научна дейност бюджет 
(одобрени впрочем и от действащия от тази година Съвет на настоятелите, в който влизат и 
министрите на науката и икономиката, плюс депутати, хора от бизнеса, от НПО и общините). 
Тези разчети са обосновани по тематики и програми, които следват насоките на Националната 
стратегия за развитие на науката, приета от българския парламент. БАН обосновава 98.7 млн. 
лв. за 2013 г. (ако се възстанови плановата средна заплата, която сама по себе си е смешна - 
едва 628 лв.). Дянков обаче си е наумил субсидията на академията да не се увеличи с нито лев 
и да остане 59.7 млн. лв., колкото е и за тази година. Това означава недостиг от 11 млн. лв. за 
заплати, 7,9 млн. лв. за ток и парно, 3,6 млн. лв. за дейностите, пряко обслужващи държавата, 
без да говорим за другите разходи. И без да броим увеличението на цените на тока и парното. 
При предишна прогноза МФ поне бе записало 63 млн. лв. за академията за идната година, 
което също е смешно. Защото от 32 международни научни организации, в които България 
членува чрез БАН, сега академията плаща членски внос само в 7. Каква е щетата за страната 
от това, тепърва ще се види.  
Ето тези факти би следвало незабавно да осмисли Настоятелството на БАН, защото септември 
чука на вратата. Съмнително е обаче, че те ще бъдат сложени на масата, като знаем и 
трагичното обстоятелство с безвременната кончина на новоизбрания председател на 
академията акад. Додунеков и още непроведения избор за нов председател. Но нали тъкмо 
затова бе създадено Настоятелството, което по закон има задачата да помага за парите на 
академията и на науката. И нали, когато единогласно одобряваше годишния отчет за работата 
на БАН, парламентът уж говореше за спешно увеличаване на субсидията й!  
Колкото до финансирането чрез проекти БАН си докарва от тях 40% отгоре над субсидията - 
нито една друга държавна институция не прави това, а сродните научни центрове в Европа 
докарват максимум 18-20%. Властта неизменно глаголи за необходимостта науката да се 
развива чрез проекти. Но хайде да видим какво прави на практика. Фондът "Научни 
изследвания" в МОМН, който финансира у нас научните проекти, тъне в нищета (Дянков намали 
парите в пъти), едва успява да обяви по някой нов конкурс с 10-ина милиона лева, основно се 
разплаща за вече сключени в предишните години договори. Най-голямата тайна и в момента е 
колко пари има всъщност във фонда, бюджетът му не се гласува на отделен ред и зависи от 
това колко ще му даде вътрешно МОМН.  
За кандидатстване за европроекти в рамковите програми на ЕС условията също не са цвете. 
Работата е там, че само в програма "Човешки ресурси" Европа не изисква пари от България, за 
инфраструктурните проекти обаче - вкл. за купуване на апаратура, се иска съфинансиране. 
Европа изисква държавата да докаже, че поддържа науката си и научните си центрове, иначе 
пари не дава. Т.е. държавата трябва да е платила поне тока, парното и заплатите на учените 
си, пък тогава им се одобряват проектите, които те могат да харчат само целево, само за 
работата по конкретната тема. А БАН "оборотни" пари за съфинансиране няма. Така и 
собствените приходи от проекти зависят от субсидията. През 2010 и 2011 г. БАН не е участвала 
в програма "Конкурентоспособност" заради високия дял на съфинансирането - 30-40%. А 
тази програма е насочена към практическа реализация на научните постижения и дава шанс за 
изграждане на конкурентноспособна икономика. Същото е с "Околна среда", "Административен 
капацитет", "Техническа помощ" и пр. Това е реалността, а дитирамбенето е как ще правим 
високотехнологичен парк в София. На гола поляна, при мизерстваща наука и стотици 
фалиращи фирми.  
В някои от европейските проекти пък ЕК отпуска парите едва след представянето на първите 
отчети за изхарчването им, т.е. институтите трябва първо сами да финансират проекта, след 
средно 9 месеца получават парите си. А откъде да вземат средства за това? Абсурдно е МФ да 
не дава исканите сега допълнителни 10 млн. лв., които - представете си, БАН ги иска не 
толкова за заплати, колкото за съфинансирането. Понеже учените са ненормално племе, което 
е готово да си плаща, за да работи. Но у нас се е стигнало дотам, че МОМН принуждава 
учените, които вече са спечелили проекти в ЕС, да кандидатстват на нов конкурс в НФНИ за 
съфинансиране, фондът на някои ще даде, на други не - докъдето има средства.  
Нямало било пари. А за спорта има 100 млн. лв., похарчени "за два медала" по признанието на 
самия Дянков! За Министерския съвет има 27 млн. лв. допълнително над определената му със 
закона субсидия.  
Милиони всякакви се въртят на поразия и за МВР има пореден нов бонус от 18 млн. лв., 
пуснати преди дни над определената му по закон субсидия от над 1 млрд. лв.! Няма такава 
държава в ЕС! Загърбена е цялата философия на "Европа 2020". Ако тази политика продължи, 
последиците ще са тежки за дълги години напред.  



 

 

13 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 8

/2
8
/2

0
1
2

 

И последният източник на средства за науката - еврофондовете. България е единствената 
страна в ЕС, която няма целева оперативна програма за наука и иновации. Понеже по времето 
на управлението на НДСВ Министерството на образованието и науката проспа месеците за 
кандидатстване за предишния 7-годишен финансов период. Сега иде нов период - 2014-2020 г. 
Кабинетът на ГЕРБ пак не предвиди програма за наука и иновации, та се наложи в МС Бойко 
Борисов да даде указания тя да се направи. Супер обещание! А на практика? На практика 
министърът, който трябва да се бори за такава оперативна програма Томислав Дончев, баш в 
периода за първо представяне на програмите на България в ЕС, бе заточен в есенните месеци 
в Перник да... брои помощите след земетресението! Което изобщо не му е работа.  
Министърът на науката Игнатов пък все тегли чергата към образованието и повтаря, че 
оперативната програма щяла да е "за наука и образование". Което няма как да стане, понеже в 
ЕС за образованието има други програми и те са отделно от тези за науката и иновациите! Със 
самите иновации България е на последните места в Евросъюза, а Иновационният фонд в 
икономическото министерство е сведен до... едни недъгави 4 млн. лв. Допреди 3 години поне 
беше 20 млн. При всичките тези обстоятелства нали се сещате каква оперативна програма за 
наука можем да очакваме?  
И така, година след година ГЕРБ докара средствата за наука до 0,18% от БВП, а бяха 0,29! В 
ЕС са средно 2%. Плюс средното и висшето образование общо харчът от хазната у нас стана 
3,3% от БВП, а беше стигнал 4,3%! Та не слушайте какво говорят, вижте какво правят. И какво 
ще правят през септември. Времето за формиране на новия бюджет за развитие на България. 
Ха, честито!  
(Четете утре за сектора на иновациите)  
Някои средни брутни заплати в бюджетната сфера:  
Средна БАН - 570 лв.  
Средна учители в детските градини - 666 лв.  
Средна учители - 714 лв. (плюс годишен бонус средно 1355 лв.)  
Средна за страната - 758 лв.  
Средна в публичната сфера - 789 лв.  
Софийски университет - 906 лв.  
Редови състав на МВР - 1040 лв.  
Югозападен университет - 12666 лв.  
(По данни на НСИ и последните официални отчети на институциите)  
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Регионални печатни медии  
 
Няма намерена информация. 
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Периодични печатни издания 
 
Няма намерена информация. 
  



 

 

16 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 8

/2
8
/2

0
1
2

 

Интернет издания и блогове 
 
Дата: 27.08.2012  
Източник: www.investor.bg  
Връзка: http://www.investor.bg/imenata-na-biznesa/107/a/l-belov-mladite-predpriemachi-u-nas-iskat-
da-postignat-neshto-goliamo,139297/  
Брой думи: 1466  
 
 
Резюме: Рисковото финансиране може да помогне за преодоляването на негативните ефекти 
от липсата на финансиране за малкия и среден бизнес, посочва партньорът в LAUNCHub  
В края на юли фондът LAUNCHub, който управлява 9 млн. евро по инструмента 
“Entrepreneurship Acceleration and Seed Financing” по JEREMIE, избра първите 9 стартиращи 
компании, на които да отпусне първоначално финансиране. Фондът дава реален шанс на група 
млади предприемачи да осъществят идеите си и да ги превърнат в работещ и устойчив бизнес.  
 
Заглавие: Л. Белов: Младите предприемачи у нас искат да постигнат нещо голямо  
Подзаглавие:  
Автор: Миглена Иванова  
Текст: Рисковото финансиране може да помогне за преодоляването на негативните ефекти от 
липсата на финансиране за малкия и среден бизнес, посочва партньорът в LAUNCHub  
В края на юли фондът LAUNCHub, който управлява 9 млн. евро по инструмента 
“Entrepreneurship Acceleration and Seed Financing” по JEREMIE, избра първите 9 стартиращи 
компании, на които да отпусне първоначално финансиране. Фондът дава реален шанс на група 
млади предприемачи да осъществят идеите си и да ги превърнат в работещ и устойчив бизнес.  
С Любен Белов, един от партньорите в LAUNCHub, разговаряме за селекцията на бизнес 
идеите, отражението на бизнес средата в България върху нагласите на младите предприемачи 
и за потенциала на рисковото финансиране.  
Г-н Белов, наскоро избрахте първите стартиращи компании, които ще получат начално 
финансиране от LAUNCHub. Измежду колко кандидати избрахте тези и как протече селекцията 
на проектите?  
Имахме около 300 кандидатстващи компании, а процесът на избор беше сериозен, за да 
изберем най-добрите от тях. Оценявахме кандидатите за финансиране в 4 кръга. В първия кръг 
прегледахме документите и изчетохме всички предложения, след което отделихме около 120 
компании, които разпределихме на 6 екипа от наши и външни специалисти за по-детайлен 
преглед. След това обсъдихме детайлните оценки на тези 120 компании и решихме да 
направим персонални срещи с екипите на 40 от тях. От тях накрая останаха 16 компании, които 
поканихме на т. нар. от нас „дълъг уикенд“, който се състоя от 12 до 15 юли. През първия ден 
кандидатите презентираха идеите си пред останалите екипи, на втория ден екипите се 
срещнаха с нашите съветници, след това бяха направени презентации пред менторите – около 
130 души, и накрая – пред нашия инвестиционен комитет. Няколко дни по-късно решихме да 
инвестираме в 9 от тези компании.  
- Какво предстои за екипите на тези 9 компании оттук насетне и гарантирано ли е, че ще 
преминат на следващ етап от финансирането?  
Не е гарантирано, че ще преминат на следващ етап от финансирането. Това зависи от 
постигнатите резултати. Предстои предприемачите да преминат през една интензивна 
програма под формата на мастър класове и уъркшопи със специалисти, които могат да им 
бъдат полезни. Още от първия ден започнахме да работим с тях, така че да рафинират бизнес 
идеите си, да наберат контакти и предстои да ги подготвим за следващите инвестиционни 
етапи.  
- Какво се очаква да постигнат екипите през следващите месеци?  
За всяка една от компаниите сме подготвили персонализиран план, определени са цели, които 
трябва да бъдат постигнати. Нямаме стандартизирани процедури за това, имаме персонално 
отношение към всяка една компания и към нейните нужди. Стремим се да дадем най-добрите 
условия на екипите, така че да постигнат заложените цели – за една компания може да бъде 
изкарване на прототип, за друга - набиране на определен брой клиенти, a за трета - определен 
брой потребители и т. н.  
- С какви очаквания тръгват младите предприемачи?  

file:///C:/Users/ralitsa.k/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/73M17G10/3D%22http:/www.investor.bg/imenata-na-biznesa/107/a/l-belov-mladite-predpriemachi-u-nas-iskat-da-postignat-neshto-goliamo,139297/
file:///C:/Users/ralitsa.k/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/73M17G10/3D%22http:/www.investor.bg/imenata-na-biznesa/107/a/l-belov-mladite-predpriemachi-u-nas-iskat-da-postignat-neshto-goliamo,139297/
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Според мен всеки един от тях иска да постигне максималното и най-доброто, да направи нещо 
голямо. Всички са фокусирани да постигнат нещо, а не да изхитруват на дребно и да вземат 
финансирането, с което да си помогнат за нещо друго.  
- А как оценяват бизнес средата в България? Напоследък дори по-едрият бизнес не дава добра 
оценка на бизнес средата в България, основно заради корупцията, разпокъсаното 
законодателство, неефективната съдебна система и т. н. Как се развиват иновативни идеи в 
една такава среда?  
Според мен не им влияе. В голяма степен екипите се насочват към пазарите извън България, а 
не само към вътрешния пазар. Недобрата бизнес среда в България не е нещо, което ги 
стресира по някакъв начин и ги спира да се опитват да постигат високи резултати.  
- Към какви проекти най-често се насочват младите предприемачи?  
Нашият фокус, тъй като и аз самият имам най-голям опит в интернет бизнеса, е върху 
компании, които имат желание да правят нещо в областта на високите технологии, затова 
търсим такива. Но и към нас пристигнаха искания предимно за такива компании.  
Аз съм изненадан, че не видях много проекти, свързани с електронната търговия, а повечето са 
свързани с мобилните приложения и с Consumer Internet. Радваме се да видим и не малко 
Enterprise Software проекти.  
- Кога можем да очакваме следващата „порция“ стартиращи фирми, които да получат 
първоначално финансиране?  
Не мога в момента да кажа точно. По-важно за нас е да обслужим максимално добре 
съществуващите си „клиенти”. В момента това са 9-те компании, които получиха начално 
финансиране. Когато преценим, че сме си свършили по най-добрия начин работата с тях, ще 
направим и следващата селекция.  
- Разкажете повече за създаването на LAUNCHub.  
LAUNCHub е пример за публично-частно партньорство. Ние сме мениджмънт компания, която 
управлява фонд от 9 млн. евро, финансиран от Европейския иннвестиционен фонд. 
Партньорите сме трима – Йенс Милхоф, който управлява един фонд в Швейцария, Тодор 
Брешков, който беше изпълнителен директор на Първа финансова брокерска къща и след това 
беше 3 години управляващ партньор във Фонд за недвижими имоти България, както и аз. 
Екипът ни се състои от двама порфолио мениджъри – Станислав Сираков, който отговаряше за 
програмата Empower, и Румен Илиев, бивш консултант от PWC. С маркетинг и организиране на 
събития се занимават Божана Иванова и Силвия Христова. Това е нашият екип.  
Партнираме си със Seedcamp – най-големият и най-успешен акселератор в Европа, базиран в 
Лондон. Има и още три акселератора, с които партнираме - Mozilla WebFWD, инвестиционният 
фонд на Mozilla, i/o Ventures от Сан Франциско, и DreamIt Ventures, един от най-успешните и 
известни акселератори в Америка.  
Имаме и разширен инвестиционен комитет, който се състои от членовете на екипа на 
LAUNCHub, представителите на изброените акселератори, инвестиционни банкери от САЩ, 
Германия и други, местни бизнесмени, които работят в успешни международни корпорации и 
успешни български предприемачи.  
Разполагаме и с много широк кръг от ментори, които да помагат нa нашите стартиращи 
предприемачи – в момента това са около 250 души, заети в различни области. Така ще дадем 
шанс на екипите да се срещнат с различни хора, които биха могли да им бъдат полезни.  
- Как успяхте да привлечете за партньори едни от най-големите акселератори?  
Концепцията ни очевидно обещава успех, а от друга страна самите те се интересуват от това, 
което се случва на пазара у нас. Това е една възможност за тях да се представят тук и да видят 
отблизо какво се случва в региона. Те освен това имат вътрешната потребност да помагат, така 
че това е допълнителен стимул за тях.  
- Доколко този тип финансиране е алтернатива на традиционното за България финансиране на 
бизнеса чрез кредити?  
Със сигурност е алтернатива, като „ситото“ за достигане до него е всъщност една стандартна 
процедура за осигуряване на финансиране от рисков капитал. От друга страна банките никога 
не биха финансирали стартиращ проект, защото те се интересуват от обезпечения и 
предвидимост на финансовите потоци, което нас не ни вълнува. Ние гледаме хората и какво те 
искат и имат възможност да направят, да са с амбиции, желание и възможности да работят, за 
да постигнат целите си.  
- Рисковото финансиране е нещо сравнително ново за България. Какъв интерес генерира за 
момента и разпознава ли се неговата специфика?  
Немалко компании вече са минали по пътя на рисковото финансиране, така че не е напълно 
непознато, но малко или много с появата на фондовете по JEREMIE то се институционализира. 
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Забелязвам, че все повече и повече хора вече знаят за него, вижда се потенциалът, случват се 
сделки, а имаме и успешни примери.  
- Способно ли е рисковото финансиране да запълни вакуума на пазара?  
Според мен да. Целта на рисковото финансиране е да открива и да прави бизнеси, до момента 
до който те се превърнат в устойчиви. Що се отнася до недостига на банково финансиране... 
Такъв всъщност няма, защото банките са пълни с пари. Те просто трябва да намерят точния 
бизнес, на който да ги дадат. Рисковото финансиране няма как да замести банковото, но и 
както казах – в нашата област банково финансиране няма. Рисковото финансиране по-скоро 
може да попълни вакуума от неразвиването на бизнеси, ще спомогне за откриването на нови 
работни места, ще се преодолее негативният ефект от липсата на банково финансиране за 
малкия и средния бизнес.  
- Един въпрос встрани от предприемачеството. Съществуващият бизнес се оплаква от липсата 
на достатъчно квалифицирани кадри. Доколкото има връзка между образованието, 
квалификацията и предприемчивостта? Вие забелязвате ли такъв проблем и действително ли е 
толкова дълбок?  
Предприемачите, с които аз се виждам, са изключително фокусирани, със страхотни умения и 
възможности да развият идеите си за бизнес. Аз виждам, че има много способни хора, а дали 
им липсват определени черти, за да бъдат успешни в световен мащаб – да, това е така. 
Средата до момента не е помагала на предприемачите. Губят се някои от предпоставките за 
реализирането на един добър и устойчив бизнес проект, но с течение на времето това ще се 
преодолее. Малко или много предприемачите ще започнат да се замислят не само за продукта, 
който да предлагат, а и как да го маркетират, какви клиенти да търсят, какъв е таргетът, какви 
са бизнес моделите, как една идея може да се монетизира. Като цяло, хората, които аз виждам, 
са на много добро ниво.  
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Дата: 27.08.2012  
Източник: www.europe.bg  
Връзка: http://www.europe.bg/htmls/page.php?id=3D39934&category=3D5  
Брой думи: 290  
 
 
Резюме: Подобреното усвояване на средства по оперативна програма "Регионално развитие" е 
ставало и за сметка на неадекватен контрол от страна на управляващия орган - 
Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Заради висок процент 
установени грешки и липса на последващ контрол върху обявявани от общините обществени 
поръчки част от плащанията по оперативната програма през 2011 г. са били временно 
замразени, съобщава вестник „Сега". С предупреждение заради висок процент грешки е било и 
икономическото министерство като управляващ орган на оперативна програма 
"Конкурентоспособност". Това става ясно от отговори на дирекция "Регионална политика" в ЕК 
на въпроси на "Сега".  
 
Заглавие: СЕГА: ЕК пак е санкционирала България за некачествени европроекти  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Подобреното усвояване на средства по оперативна програма "Регионално развитие" е 
ставало и за сметка на неадекватен контрол от страна на управляващия орган - 
Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Заради висок процент 
установени грешки и липса на последващ контрол върху обявявани от общините обществени 
поръчки част от плащанията по оперативната програма през 2011 г. са били временно 
замразени, съобщава вестник „Сега". С предупреждение заради висок процент грешки е било и 
икономическото министерство като управляващ орган на оперативна програма 
"Конкурентоспособност". Това става ясно от отговори на дирекция "Регионална политика" в 
ЕК на въпроси на "Сега".  
През май м.г. България е получила предупредителни писма за висок процент финансови 
грешки, установени по две оперативни програми - 9.68% грешки по ОП 
"Конкурентоспособност" и 6.48% по "Регионално развитие" (за финансовата 2010 г.). Заради 
неефективния контрол плащанията временно са били спрени и са възстановени през октомври 
след налагане на финансови корекции, тоест орязване на веднъж признати разходи.  
При оперативна програма "Регионално развитие" липсата на последващ контрол е довела до 
преоценка на изцяло приключили проекти. По вече разплатените проекти е бил удържан общ 
наказателен процент. Тези санкции в момента тежат на общинските бюджети и напрежението 
между местните управи и МРРБ нараства.  
По данни на МРРБ наложените финансови корекции, тоест непризнатите разходи на общините 
по ОП "Регионално развитие", са стигнали 11 млн. лв. Наскоро регионалният министър Лиляна 
Павлова коментира наложените корекции като дисциплинираща за общините мярка. Огромна 
част от корекциите са заради нарушения в реда за провеждане на обществените поръчки. 
Кметовете обаче твърдят, че трябва да плащат и за проблеми, произтичащи от самите 
министерства. Затова от сдружението на общините отдавна настояват за ясен механизъм за 
разпределяне на отговорността при наложени корекции и осигуряване на финансов ресурс за 
малките кметства, които няма как да компенсират отнетите им пари.  
(Портал Европа)  
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Дата: 27.08.2012  
Източник: www.duma.bg  
Връзка: http://www.duma.bg/duma/node/38177  
Брой думи: 1710  
 
 
Резюме: През юли 2009 г. ГЕРБ спечели изборите с гръмки обещания, че ще "гарантира" 
европейски доходи и ще се справи с организираната престъпност, което ще даде предпоставки 
за приемането ни в Шенгенското пространство и до преустановяване на мониторинга над 
България в областите правосъдие и вътрешен ред. През първите 6-8 месеца от управлението 
му - цел N1 бе и присъединяване на България към ERM 2 (т.нар. чакалня на еврозоната), 
респективно и към самата еврозона.  
 
Заглавие: Трите стратегически провала на ГЕРБ  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: През юли 2009 г. ГЕРБ спечели изборите с гръмки обещания, че ще "гарантира" 
европейски доходи и ще се справи с организираната престъпност, което ще даде предпоставки 
за приемането ни в Шенгенското пространство и до преустановяване на мониторинга над 
България в областите правосъдие и вътрешен ред. През първите 6-8 месеца от управлението 
му - цел N1 бе и присъединяване на България към ERM 2 (т.нар. чакалня на еврозоната), 
респективно и към самата еврозона.  
В средата на 2012 г. 3 години по-късно всеки читател, дори и да е заклет фен на премиера 
Борисов, може сам да си направи извода, че нито една от тези стратегически цели не е 
изпълнена. Няма и никаква вероятност поне една от тях да се осъществи до края на мандата на 
това правителство. То със сигурност може да се квалифицира като най-посредственото и 
безидейно правителство през последните 23 години демократично развитие у нас след 10 
ноември. А неизпълнението на обещанията - като провал на управленската политика на ГЕРБ. 
Особено в икономическата и социалната сфера, в резултат на кадровата и интелектуална 
немощ на по-голямата част от често сменящия се екип в изпълнителната власт.  
Дефицит на кадри  
Стигна се дори дотам, че вече не се намират кандидати даже за зам.-министри. Нагледно 
доказателство за това е, че повече от три месеца не е назначен нов зам.-министър на 
икономиката, енергетиката и туризма с ресор "Икономика и еврофондове". Подходящ експерт 
за този пост все още не може да се намери, а няколко души са отказали. И как няма да откажат, 
като трима преди тях от началото на годината до средата на май 2012 г. на "бърза ръка" бяха 
уволнени или сами си тръгнаха, като видяха хаоса при управлението на евросредствата по ОП 
"Конкурентоспособност" или стачкуващите за неполучени заплати миньори и металурзи.  
Министърът на вътрешните работи на Германия Ханс-Петер Фридрих пък попари надеждите на 
България и Румъния за бързо присъединяване към Шенгенското пространство, като пред 
германския вестник "Райнише пост" заяви: "Според мен в момента е изключено отварянето на 
границите за България и Румъния". Основен противник на присъединяването на България и 
Румъния към Шенгенското пространство е и Холандия. Правителството й в края на миналата 
година обяви, че ще изчака два положителни доклада на Европейската комисия по механизма и 
сътрудничество и проверка, за да вземе решение за шенгенското разширяване, макар че двете 
неща не са обвързани.  
Тези два доклада може да се получат в страната ни най-рано в края на 2014 г., предвид 
нелицеприятното заключение в последния, силно негативен доклад на ЕК от юли т.г. В него 
изрично се подчертава, че следващият доклад се очаква в края на 2013 г., т.е. Брюксел не 
желае повече да контактува по тези въпроси с настоящето правителство, а предпочита да се 
продължи мониторинга поне 6 месеца след парламентарните избори, когато у нас ще бъде 
сформиран нов кабинет.  
При следващото правителство вероятно поне няма да има такъв безпрецедентен протест на 
съдиите пред сградата на Висшия съдебен съвет в защита на своя колежка. С други думи, по 
време на мандата на правителството на ГЕРБ нито влизането на България в Шенген ще се 
случи, нито ще се преустанови механизма за мониторинг в областите "Правосъдие" и 
"Вътрешен ред".  
По отношение на третия приоритет пред нашата страна - влизането ни в еврозоната, 
перспективата също никак не е розова и със сигурност няма да се случи през първите 2-3 
години от мандата и на следващото правителство. Тази стратегическа цел е преди всичко в 
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ресора на вицепремиера и министър на финансите Симеон Дянков, на който през първите 6-8 
месеца от мандата много му се искаше България да влезе по-бързо в еврозоната. След като 
Евростат го залови в манипулиране на бюджетната ни статистика, той сякаш забрави за този 
свой блян.  
В Министерството на финансите за три години Дянков пък сътвори такива "чудеса" от грешни 
управленски и кадрови решения, че след края на мандата на ГЕРБ през лятото на 2013 г. 
неговият наследник на този пост едва ли може дори за цял четиригодишен мандат да оправи 
"батака" не само във финансовото ведомство, а и в публичните ни финанси.  
Първо, бившият служител на СБ закри Агенцията за икономически анализи и прогнози и 
"прибра" в МФ ОПАК, като веднага отряза от финансиране неправителствения сектор, бизнес 
сдруженията и браншовите камари и рязко намали парите за обучение на държавната 
администрация. В средата на юли 2012 г. обаче напрежението сред служителите не само в МФ, 
а и в останалата държавна администрация ескалира и стотици митничари и служители от 
"Морска администрация" няколко дни протестираха под прозорците на кабинета на Дянков, 
категорично отказвайки да се преместят да работят и живеят в Русе и Варна. Представителите 
на бизнеса (над 70%), в специално проведена анкета от БТПП в края на юли 2012 г., също се 
обявиха против местенето на чиновници в други градове у нас, тъй като това ще затрудни 
техните ежедневни взаимоотношения с администрациите на Агенция "Митници"(АМ) и на НАП 
(за ЦУ на НАП се гласи преместване във Велико Търново).  
На фона на стагнацията в българската икономика и недоимъка в науката, където бюджетът на 
БАН бе орязан наполовина, екстравагантната идея за местене на централни ведомства из 
страната не само създаде напрежение, съпроводено с улични протести, но ще натовари 
допълнително доста поизпразнената държавна хазна най-малко с няколко десетки милиона 
лева. Само преместването на ЦУ на АМ, към която е акредитирана Централната митническа 
лаборатория с модерни сървъри, ще струва най-малко 7-8 милиона лева по изчисления на 
ръководни митнически служители. Държавата пък ще загуби милиони от дела, предвид новата 
акредитация в Русе на лабораторията, която ще се забави поне няколко месеца.  
Няма да помогнат съществено за влизането ни в еврозоната и хвалбите относно емитираната 
на 3.07.2012 г. емисия облигации на стойност 950 млн. евро при лихва от 4,25%, с доходност 
4.436% и с падеж 9 юли 2017 г. Министър Дянков, а и редица приближени до него анализатори, 
ни я представиха като изключително успешна и като предвестник на бъдещо покачване на 
кредитния ни рейтинг и на сваляне на лихвите, които са важни условия за приемането ни в ЕРМ 
2. Очаквания за скорошно повишение на кредитния рейтинг на страната и за понижение на 
банковите лихви у нас даде самият Дянков пред БНТ, непосредствено след осъществената 
емисия. И досега тези мечти на министъра все още не са се случили, а и няма подобни 
индикации да се осъществят в близко време.  
Засега МФ все пак запази непроменени ниските ставки на основните данъци и по този начин 
донякъде осигури предвидимост за бизнеса, но това не важи за акцизите. През 2010 г. то вдигна 
акциза на цигарите и горивата значително над договорените ставки с ЕК с повече от 
предвиденото според договора ни за присъединяване. По този начин вместо да увеличи 
приходите в бюджета от акцизи, то ги намали под нивата на 2008 г. и приходите от акциз върху 
тютюневи изделия спаднаха с 15%. Ефектът беше точно обратният, увеличи се контрабандата 
до рекордното ниво от 35%.  
При осигурителните вноски МФ подходи твърде противоречиво. След като през 2010 г. бяха 
понижени с два процентни пункта, то на следващата година те бяха повишени отново с 1,8%. С 
оглед да се запълни част от дефицита в бюджета на НОИ с "лека ръка" бяха национализирани 
и част от парите на частните професионални пенсионни фондове. Това не само е лош знак за 
чуждите инвеститори, но се оказа, че е и противоконституционно според решението на 
Конституционния съд.  
МФ с министър Дянков започна с повод и без повод да задържа ДДС на фирмите и го 
използваше като безлихвен кредит. Това обаче бе за сметка на бизнеса, и то във време, когато 
липсата на оборотни пари реално може да доведе фирмите до фалит. Работодателските 
организации като БТПП и БСК остро възразиха на тази порочна практика и направиха 
предложения за законодателни промени като въвеждане на съдебен контрол в тази насока, 
регистър на некоректните платци на ДДС и т.н. БТПП напомни, че НАП и АМ следва да 
санкционират недобросъвестните данъчни субекти, но и да улесняват коректните 
данъкоплатци, тъй като над 90% от приходите в бюджета са вследствие на доброволното им 
деклариране и плащане. Подходът на администрацията на Дянков към фирмите е като към 
априори виновни и до доказване на противното на около 3900 фирми неправомерно им се 
задържа ДДС, според данни, изнесени от БТПП.  
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По отношение на разходната част на бюджета има много какво да се желае от 
администрацията на МФ. Бюджетните ведомства и общините получават средства от бюджета 
не според очаквания резултат от съответните програми при т.нар. програмно бюджетиране, а 
според размера на миналогодишния им бюджет, актуализиран с инфлационен индекс. Част от 
парите на данъкоплатците продължават да се изразходват непрозрачно, а твърде често и без 
решение на парламента. Това констатира неотдавна и Сметната палата, но наказани няма. 
Недотам обмислени промени, които скараха кабинета и синдикатите, бяха направени 
единствено в пенсионната система, като от 1.07.2012 г. престана да функционира системата на 
класове за прослужено време. Това намали обаче заплатите на служителите с повече от 10 г. 
стаж.  
Твърде неприятно е, че в областите образование, здравеопазване и сигурност на практика 
реформа нямаше и се направиха редица неразумни съкращения в тях, като закриване на 
болници и училища, за сметка на липса на съкращения в МВР, което стана "свещената крава" 
за кабинета на партия ГЕРБ.  
В името на незабавното влизане в еврозоната през есента на 2009 г. и зимата на 2010 г. Дянков 
не разплати около 1,5 млрд лв. държавни и общински поръчки, платени по-късно на фирмите, 
които ги бяха изпълнили чрез ББР с дискаунт от 7%. Номерът, който Дянков приложи с отчитане 
на бюджета на касова, а не на начислена основа пред Евростат, ЕЦБ и ЕК, не мина и през 
април 2010 г. България "лъсна" пред тях с бюджетен дефицит от 4,3%. Тогава влизането ни в 
ЕRM 2 бе снето от дневен ред за по-добри времена и през пролетта на тази година се появи 
отново чрез едно съобщение на сайта на МФ, че България изпълнявала критериите от 
Маастрихт и че ЕЦБ била готова да препоръча страната да бъде приета в ЕRM 2. После се 
оказа, че такова нещо няма и говорител на ЕЦБ по БНР опроверга това твърдение.  
Кабинетът, и в частност МФ, са призвани от Конституцията и законите ни да подобряват бизнес 
средата у нас, респективно да стимулират коректните предприемачи. Те обаче гледат на тях 
априори като закононарушители и дори пращат ДАНС, Икономическа полиция и НАП да търсят 
причините за повишаване на цените на храните в мандрите, фермите и търговските обекти на 
малкия и средния бизнес. В другите страни от ЕС това е недопустимо, но не и у нас.  
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Резюме: Подобреното усвояване на средства по оперативна програма “Регионално развитие” е 
ставало и за сметка на неадекватен контрол от страна на управляващия орган – 
Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Заради висок процент 
установени грешки и липса на последващ контрол върху обявявани от общините обществени 
поръчки част от плащанията по оперативната програма през 2011 г. са били временно 
замразени. С предупреждение заради висок процент грешки е било и икономическото 
министерство като управляващ орган на оперативна програма “Конкурентоспособност”.  
 
Заглавие: ЕК пак е санкционирала България за некачествени европроекти  
Подзаглавие: Плащанията са били спрени за три месеца заради липса на последващ контрол 
от регионалното министерство върху обществените поръчки  
Автор: Таня Петрова, в. "СЕГА"  
Текст: Подобреното усвояване на средства по оперативна програма “Регионално развитие” е 
ставало и за сметка на неадекватен контрол от страна на управляващия орган – 
Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Заради висок процент 
установени грешки и липса на последващ контрол върху обявявани от общините обществени 
поръчки част от плащанията по оперативната програма през 2011 г. са били временно 
замразени. С предупреждение заради висок процент грешки е било и икономическото 
министерство като управляващ орган на оперативна програма “Конкурентоспособност”. 
Това става ясно от отговори на дирекция “Регионална политика” в ЕК на въпроси на “Сега”.  
През май м.г. България е получила предупредителни писма за висок процент финансови 
грешки, установени по две оперативни програми – 9.68% грешки по ОП 
“Конкурентоспособност” и 6.48% по “Регионално развитие” (за финансовата 2010 г.). Заради 
неефективния контрол плащанията временно са били спрени и са възстановени през октомври 
след налагане на финансови корекции, тоест орязване на веднъж признати разходи.  
При оперативна програма “Регионално развитие” липсата на последващ контрол е довела до 
преоценка на изцяло приключили проекти. По вече разплатените проекти е бил удържан общ 
наказателен процент. Тези санкции в момента тежат на общинските бюджети и напрежението 
между местните управи и МРРБ нараства.  
По данни на МРРБ наложените финансови корекции, тоест непризнатите разходи на общините 
по ОП “Регионално развитие”, са стигнали 11 млн. лв. Наскоро регионалният министър Лиляна 
Павлова коментира наложените корекции като дисциплинираща за общините мярка. Огромна 
част от корекциите са заради нарушения в реда за провеждане на обществените поръчки. 
Кметовете обаче твърдят, че трябва да плащат и за проблеми, произтичащи от самите 
министерства. Затова от сдружението на общините отдавна настояват за ясен механизъм за 
разпределяне на отговорността при наложени корекции и осигуряване на финансов ресурс за 
малките кметства, които няма как да компенсират отнетите им пари.  
ПРИОРИТЕТИ  
Европейската комисия подкрепя намерението на България да пренасочи 150 млн. лв. от 
средствата, предвидени за водни проекти и управление на отпадъците, към закупуване на 
екологично чисти превозни средства за общините. Изпълнението на тези големи проекти върви 
бавно и България рискува да загуби сериозни суми, резервирани за тези дейности. 
Включването на проекти в областта на чистотата на въздуха е част от приоритетите за 
следващия период и вече се прилага в някои държави членки, но прехвърлянето на средства 
изисква промяна в самата оперативна програма, изтъкват от ЕК в отговор на въпросите на 
“Сега”.  
*Материалът е публикуван във в. “СЕГА”  
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Резюме: Плащанията са били спрени за три месеца заради липса на последващ контрол от 
регионалното министерство върху обществените поръчки (за проекти изпълнявани през 
финансовата 2010 г. - б.ред.).  
Подобреното усвояване на средства по оперативна програма "Регионално развитие" е ставало 
и за сметка на неадекватен контрол от страна на управляващия орган - Министерството на 
регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).  
 
Заглавие: ЕК е санкционирала България за некачественo изпълнени проекти  
Подзаглавие:  
Автор: Таня Петрова 
Текст: Плащанията са били спрени за три месеца заради липса на последващ контрол от 
регионалното министерство върху обществените поръчки (за проекти изпълнявани през 
финансовата 2010 г. - б.ред.).  
Подобреното усвояване на средства по оперативна програма "Регионално развитие" е ставало 
и за сметка на неадекватен контрол от страна на управляващия орган - Министерството на 
регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).  
Заради висок процент установени грешки и липса на последващ контрол върху обявявани от 
общините обществени поръчки, част от плащанията по оперативната програма през 2011 г. са 
били временно замразени.  
С предупреждение заради висок процент грешки е било и икономическото министерство като 
управляващ орган на оперативна програма "Конкурентоспособност".  
Това става ясно от отговори на дирекция "Регионална политика" в ЕК на въпроси на в. "Сега".  
През май м.г. България е получила предупредителни писма за висок процент финансови 
грешки, установени по две оперативни програми - 9.68% грешки по ОП 
"Конкурентоспособност" и 6.48% по "Регионално развитие" (за финансовата 2010 г.). Заради 
неефективния контрол плащанията временно са били спрени и са възстановени през октомври 
след налагане на финансови корекции, тоест орязване на веднъж признати разходи.  
При оперативна програма "Регионално развитие" липсата на последващ контрол е довела до 
преоценка на изцяло приключили проекти. По вече разплатените проекти е бил удържан общ 
наказателен процент. Тези санкции в момента тежат на общинските бюджети и напрежението 
между местните управи и МРРБ нараства.  
По данни на МРРБ наложените финансови корекции, тоест непризнатите разходи на общините 
по ОП "Регионално развитие", са стигнали 11 млн. лв.  
Наскоро регионалният министър Лиляна Павлова коментира наложените корекции като 
дисциплинираща за общините мярка. Огромна част от корекциите са заради нарушения в реда 
за провеждане на обществените поръчки. Кметовете обаче твърдят, че трябва да плащат и за 
проблеми, произтичащи от самите министерства. Затова от сдружението на общините отдавна 
настояват за ясен механизъм за разпределяне на отговорността при наложени корекции и 
осигуряване на финансов ресурс за малките кметства, които няма как да компенсират отнетите 
им пари.  
ПРИОРИТЕТИ  
Европейската комисия подкрепя намерението на България да пренасочи 150 млн. лв. от 
средствата, предвидени за водни проекти и управление на отпадъците към закупуване на 
екологично чисти превозни средства за общините. Изпълнението на тези големи проекти върви 
бавно и България рискува да загуби сериозни суми, резервирани за тези дейности. 
Включването на проекти в областта на чистотата на въздуха е част от приоритетите за 
следващия период и вече се прилага в някои държави членки, но прехвърлянето на средства 
изисква промяна в самата оперативна програма, изтъкват от ЕК в отговор на въпросите на 
"Сега".  
автор: Таня Петрова  
 

 

file:///C:/Users/ralitsa.k/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/73M17G10/3D%22http:/www.agencia-sliven.com/index.php%3fid=3D84258

