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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
29.08.2012 г. 
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 1 

 телевизии 0 

 радиостанции 1 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 4 

 вестници, от които: 2 

 - национални 1 

 - регионални 1 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 2 

Общо за деня 5 
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Телевизии и радиостанции  
 
Дата: 28.08.2012  
Източник: БНР  
Предаване: 12+3  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 14  
Брой думи: 2506  
 
 
Резюме: Тема: Цените на горивата, договорките с Русия  
Гост: Делян Добрев, министър на икономиката, енергетиката и туризма  
 
Водещ: В началото на „12+3” ще разширим информацията по постигнатите нови договорености 
с Русия в енергийния сектор. Наш събеседник е министърът на икономиката и енергетиката 
Делян Добрев. Добър ден, министър Добрев.  
Делян Добрев: Добър ден.  
Водещ: Дългоочакваната отстъпка от 11 % на цената на руския газ, за която се говори още от 
пролетта, вече е факт. Защо обаче толкова се забави подписването на това споразумение?  
Делян Добрев: Защото знаете, че тази отстъпка се обвързваше с напредък по проекта „Южен 
поток”. Ние нямахме готовност април месец да подпишем такъв документ за „Южен поток”, 
защото имахме спорни … неща, които все още не бяхме изяснили, но с вчерашна дата 
отстъпката вече е факт. Тя е, както предварително бе обявено от мен и от премиера, в сила от 
първи април тази година. Всички платени суми от „Булгаргаз” за периода от 1-ви април досега 
ще бъдат намалени съответно със средна отстъпка 11,1 %, както и сумите оттук до края на 
годината със същия процент…  
Водещ: Ние като потребители реално ще усетим ли промяната в цената на природния газ? 
Казано иначе, да очакваме ли по-ниски сметки за парно?  
Делян Добрев: Това ще го каже регулаторът. Аз не бих искал да правя прогнози, за да не 
повлияя на неговото решение, но това, което според мен е сигурно, че най-малкото няма да се 
увеличи цената нито на газа, нито на парното.  
 
Текст: Тема: Цените на горивата, договорките с Русия  
Гост: Делян Добрев, министър на икономиката, енергетиката и туризма  
 
Водещ: В началото на „12+3” ще разширим информацията по постигнатите нови договорености 
с Русия в енергийния сектор. Наш събеседник е министърът на икономиката и енергетиката 
Делян Добрев. Добър ден, министър Добрев.  
Делян Добрев: Добър ден.  
Водещ: Дългоочакваната отстъпка от 11 % на цената на руския газ, за която се говори още от 
пролетта, вече е факт. Защо обаче толкова се забави подписването на това споразумение?  
Делян Добрев: Защото знаете, че тази отстъпка се обвързваше с напредък по проекта „Южен 
поток”. Ние нямахме готовност април месец да подпишем такъв документ за „Южен поток”, 
защото имахме спорни … неща, които все още не бяхме изяснили, но с вчерашна дата 
отстъпката вече е факт. Тя е, както предварително бе обявено от мен и от премиера, в сила от 
първи април тази година. Всички платени суми от „Булгаргаз” за периода от 1-ви април досега 
ще бъдат намалени съответно със средна отстъпка 11,1 %, както и сумите оттук до края на 
годината със същия процент…  
Водещ: Ние като потребители реално ще усетим ли промяната в цената на природния газ? 
Казано иначе, да очакваме ли по-ниски сметки за парно?  
Делян Добрев: Това ще го каже регулаторът. Аз не бих искал да правя прогнози, за да не 
повлияя на неговото решение, но това, което според мен е сигурно, че най-малкото няма да се 
увеличи цената нито на газа, нито на парното. Конкретните проценти трябва да ги изчисли и да 
ги каже регулатора. Въпреки че виждаме в последните месеци скок на горивата, на долара, 
знаете, че това са двете компоненти, които определят цената на газа. Според мен, с 
постигнатите договорености, такова увеличение в цената на газа няма да има.  
Водещ: Казахте, че отстъпката от 11 % е обвързана с проекта „Южен поток”? Какво ще бъде 
българското участие в проекта? Можете ли да съобщите цифри, параметри?  
Делян Добрев: Вчера подписахме 3 документа. Единият документ е за отстъпката в цената на 
газа, в сила от първи април, Вторият документ е протокол, с който ние се ангажираме до 15 
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ноември да вземем окончателно инвестиционно решение за проекта „Южен поток” и третият 
документ е успяхме да убедим руската страна, до 15-и ноември, най-късно да приключим 
преговорите за цената на новите и параметрите на новите договори за газа, в сила от първи 
януари следващата година, защото в последните повече от година преговаряме по тази тема, 
но все още не сме близо до сключване на такъв договор. Конкретно за „Южен поток”, най-
голямото наше притеснение е собственото участие на акционерите. Знаете в компанията „южен 
поток”, „Газпром” и БЕХ, акционери са с по 50 %. В акционерното споразумение е записано, че 
страните ще осигурят собствени средства за финансиране на проекта в размер на 30 %. 
Предварителните разчети показват, че този проект ще струва повече милиард и половина евро, 
което означава, че нашият собствен принос, средствата, които ние трябва да дадем, са повече 
от 1 милиард лева. Това бе нашето основно притеснение. Договорихме се, че проектът ще бъде 
финансиран на проектен принцип, с проектно финансиране, което означава, че тези собствени 
средства, които са необходими, са сведени до абсолютния минимум. Сумата е символична, но 
не бих искал да…  
Водещ: Какво ще рече символична?  
Делян Добрев: Сумата е абсолютно символична. Целият проект…  
Водещ: Колко приблизително?  
Делян Добрев: Вижте, това е нещо, което не мога да кажа, тъй като сме подписали протокол за 
конфиденциалност и такива разговори „Газпром” води с останалите държави. Ако аз споделя с 
всички тази информация, това би навредило на техните преговорни позиции, така че не мога да 
ви кажа точната сума, но тя е абсолютно символична, което означава, че…  
Водещ: 2 пъти…  
Делян Добрев: … ние няма нито акционерът, БЕХ, нито някоя друга част от енергетиката ще 
бъде затруднена с финансиране на този проект.  
Водещ: 2 пъти в разговора споменахте датата 15 ноември. Какво ще стане, ако на 15 ноември 
не подпишем договора и с „Газпром” и договора за „Южен поток”?  
Делян Добрев: Аз мисля, че до 15 ноември ние ще успеем да финализираме преговорите за 
новия газов договор, така че ще направим останалите дейности, които са необходими за 
взимането на окончателно ново решение. Казах ви вече, кое бе нашето най-голямо и основно 
притеснение, защото всички могат да си представят, че една сума от над 1 милиард лева е 
непоносима не само за БЕХ, но и за цялата ни енергетика, така че това е много важен пробив.  
Водещ: Има ли натиск от руска страна да приключим до датата 15 ноември?  
Делян Добрев: По отношение на „Южен поток”, за тях е много важно ние да вземем своето 
решение до 15 ноември, защото от първи декември най-вероятно ще започне строителството 
на морската част, която е в Черно море и ако ние не сме взели окончателно инвестиционно 
решение дотогава, това ще означава, че те строят една тръба, която опира в България. По 
отношение на новите договори за газа, ние настояваме да подпишем до 15 ноември, защото 
все пак трябва да имаме достатъчно време, за да запознаем фирмите и потребителите в 
България за условията по новия договор.  
Водещ: Не ми отговорихте на въпроса, дали има натиск от руска страна и пропуснахте един 
много важен момент, че от януари следващата година влиза в сила нова европейска директива 
и дали пък Русия не бърза прекалено много и всъщност тя ли ни постави срока 15 ноември?  
Делян Добрев: Отговорих ви много точно на въпроса. Руската страна „Газпром” има 
намерение да стартира строителството на частта в Черно море в началото на декември, 1-ви 
декември. Съответно тя трябва да има сигурност, че ние сме взели своето решение за 
строителство на тръбата на българска територия. В противен случай, те биха строили една 
тръба, която да опре в България, така че затова е датата ноември месец, защото проектът се 
развива и проектът предстои неговото строителство.  
Водещ: Вчера премиерът каза, че е много доволен от подписаните протоколи. Само, че те не 
показват ли, министър Добрев, за пореден път силната ни енергийна зависимост от Русия?  
Делян Добрев: Това ще бъде така, защото, за съжаление, ние в последните 20 г. не сме 
направили нищо да развием нашия собствен добив. Това е тема, която нееднократно сме 
коментирали. Да допуснем нефт последните 20 г., поне в последните 5 г. да бяхме проучвали 
територията на нашето дълбоко Черно море, днес щяхме да започнем добив от находището 
там.  
Водещ: Какво стана обаче с диверсификацията? Пропускате я?  
Делян Добрев: Което очакваме да задоволи на 100 % вътрешното потребление за дълги 
години, вътрешното потребление на газ. Този местен добив е не само диверсификация. Той е 
енергийна независимост. Той е много по-важен от диверсификацията. А по темата за 
диверсификацията, най-вероятно имате предвид интерконекторите…  



 

 

6 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 8

/2
9
/2

0
1
2

 

Водещ: Точно така.  
Делян Добрев: Знаете, че преди повече от 10 дни ние направихме първа копка за връзката ни 
с Румъния.  
Водещ: За Румъния направихте първа копка, а за връзката с Турция, докъде стигнаха нещата? 
Защо се бави изграждането на тази връзка?  
Делян Добрев: Тази връзка, знаете, че е коментирано повече от 3 г. Тя не зависи единствено 
от българската страна. Зависи от турската страна. Ние в продължение на 3 г. правим опит да 
построим такъв интерконектор. Сега мисля, че сме намерили правилната формула за неговото 
строителство, включвайки частни компании от турска страна, които и тази идея се подкрепя от 
турската компания „Ботеш” и от турското правителство, но тогава, когато имам по-голяма 
яснота за сроковете, в които ще бъде изградена и окончателно документи за нейното 
строителство, тогава бих искал да навлизам в тая тема.  
Водещ: Кога очаквате по-конкретна информация?  
Делян Добрев: Надявам се до края на годината.  
Водещ: Другата важна тема е предпроектното проучване за седми блок на АЕЦ „Козлодуй”. Ще 
го прави американската компания „Уестингхаус”. Защо избрахте нея?  
Делян Добрев: Тя е дала най-добрата оферта. Участвали са 5 компании в тази процедура: 
„Риск инженеринг”, „Уорли партнърс”, „Арева”, „Мицубиши”, съответно „Уестингхаус”. 
„Уестингхаус” е дала най-доброто предложение. Така е решила комисията. Допълнително 
цената по този договор е намалена с 16 % и всъщност това предпроектно проучване ще е за 
сумата малко под 1 милион евро или малко под 2 милиона лева. Така че този договор също 
стартира…  
Водещ: Как ще ни убедите обаче, че изборът не е политически?  
Делян Добрев: Как да ви убедя? …  
Водещ: Убедете ме.  
Делян Добрев: Току-що ви разказах, че пет компании са участвали. Има комисия, която е 
оценила офертите на всяка една от компаниите. Политически би бил изборът, ако ние се спрем, 
защото имаме това право на конкретна компания и тя не е задължена да провежда процедура. 
Тя не е по ЗОП. Не е задължена да провежда процедури. Ако ние бяхме сключили договор 
директно с „Уестингхаус”, без да провеждаме процедура за избор, това означава, че ние сме 
имали други мотиви. Ние стартирахме процедурата в началото на юли. Дадохме два месеца на 
всички желаещи да подадат своите оферти за участие. Ние оценихме тия оферти. Най-добрата 
оферта спечели.  
Водещ: Това, че тя ще прави предпроектното проучване, означава ли, че в бъдеще ще се 
ползва с предимство, ако правителството вземе решение да изгражда седми блок на АЕЦ 
„Козлодуй”?  
Делян Добрев: Не, не означава това, че в бъдещото строителство на 7-ми блок ще има нова 
процедура, в която отново всички заинтересовани ще могат да участват за изграждането на 
седми блок с реактора за „Белене”, който ние имаме готов, който ще бъде част от анализа на 
този подизпълнител.  
Водещ: Горивата - другата гореща тема. Направихте ли анализ в икономическото 
министерство, защо скочиха цените, при положение, че в България акцизите, знаем, са на 
минималния праг?  
Делян Добрев: Цените скачат в цяла Европа. Има държави, доста държави и то в ЕС, където 
цените на горивата скочиха до стойности над 2 евро за литър, така че това се дължи на 
обективни фактори, поскъпването на петрола на международните пазари и поскъпването на 
долара. България все още държи едно от първите места по най-ниска цена след данъци и 
акцизи, най-ниска цена по бензиностанциите в целия ЕС. Затова дали българската цена е 
коректна и е продукт на конкуренцията на пазара, най-добрият индикатор е това как се движи 
пазара в ЕС. Ако в целия ЕС горивата скачат с 5 стотинки, е нормално в България да скачат с 5 
стотинки и обратното, ако в ЕС се намаляват с 3 стотинки, трябва и в България да намаляват с 
3 стотинки. Ние всеки ден в министерството на икономиката следим тези тенденции и виждаме 
как цените на горивата в България се движат в синхрон с цените на горивата в ЕС, което 
означава, че не наблюдаваме някакви различни тенденции на българския пазар и цената на 
горивата се определя от тези обективни фактори – цената на петрола и цената на долара. 
Разбира се, петролът всеки август месец скача, заради по-голямото търсене на горивата този 
месец, така че има и сезонен фактор, който аз съм сигурен, че септември месец ще отпадне и 
се надявам да наблюдаваме леко понижение на цената на горивата. Според мен, няма и 
опасност горивата, масовият бензин и дизел да стигнат 3 лева, освен ако не се случи някое 
извънредно събитие като война или природно бедствие някъде в света.  
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Водещ: Опозицията обаче ви обвини в хитро печелене от увеличението на цените на горивата, 
че по този начин правите преизпълнение на бюджета от ДДС и акцизи?  
Делян Добрев: Министерство на икономиката не печели от това нещо. Икономиката ни като 
цяло не печели от това нещо. Възможно е да има и най-вероятно има положителен ефект 
върху приходите в бюджета, но тези цени не се определят от държавата. Те се определят вече 
от, вече ви казах, от международни фактори. Определят се от цената на петрола и от цената на 
долара. По-скоро обратното.Дори ние губим от тази висока цена на горивата, защото тя влияе 
негативно върху икономиката и потреблението. Моята основна грижа е ние да имаме ръст на 
икономиката и да имаме високо потребление. Колкото по-високо са горивата, толкова по-нисък 
е икономическият ни растеж, за съжаление и по-ниско е потреблението.  
Водещ: Така е. Смятате ли да приложите някои от позволените от закона, държавни 
механизми, инструменти за намаляване цените на горивата или засега оставате само 
безмълвни наблюдатели на процесите?  
Делян Добрев: Кои конкретно механизми имате предвид, позволени от закона? Ако говорим 
за…  
Водещ: Вие би трябвало по-добре от мен да знаете?  
Делян Добрев: Ако говорим за, аз ви питам, защото те не са много. Виждате, че има дебат в 
общественото пространство последните 2 г. Никой не е дал формула, по която да се намали 
цената на горивата по законова формула. Ако говорим например за отпадане на биосъставката 
за определен период, това ще доведе до поевтиняване на горивата с няколко стотинки и след 
това шоково поскъпване на същите тези горива. Всъщност има два начина горивата в България 
да станат осезаемо по-евтини. Единият начин е местният добив, за който аз ви казах, че сме 
безвъзвратно закъснели. Изгубили сме най-малко 5 г., докато стигнем до този добив. Хубавото 
е, че ние утре ще подпишем договор с „Тотал” за проучване на блок „Хан Аспарух” в дълбоко 
Черно море, което означава, че 5-годишният срок на това проучване ще започне да тече от 
утре. И вторият механизъм това са обща различна акцизна политика на целия ЕС, защото 
акцизът върху горивата в ЕС е 7 пъти по-висок от акциза върху горивата в Щатите например. 
Според мен, целият ЕС има проблем, особено в момент, в който петролът и цената на долара 
вървят нагоре.  
Водещ: Последен въпрос. Като министър на икономиката, тревожи ли ви прогнозата за бум на 
безработицата, което ще рече, разбира се, фалит на много фирми, предимно малки и средни 
предприятия?  
Делян Добрев: Безработицата е в ресор на друг мой колега, но тя е и индикатор за 
икономическото развитие...  
Водещ: Тя е резултат от фалита на малки и средни предприятия, уточних.  
Делян Добрев: Тя е индикатор за икономическото развитие на страната.  
Водещ: Така е, да.  
Делян Добрев: Затова ние се опитваме да използваме механизми да стимулираме това 
икономическо развитие. Например ОП „Конкурентоспособност” е такъв механизъм. След 
реформата, която направихме там, усвояването на средствата по тази програма и реалното 
изплащане към фирмите скочи шест пъти. За последните три месеца сме платили шест пъти 
повече средства, отколкото за същия период миналата година. Например това е един ресурс, 
един свеж ресурс, който ние по най-бързия начин придвижваме към фирмите. Друг механизъм, 
който държавата има е да стимулира големите инвестиции. Ние това го правим. Утре на МС ще 
внесем предложение за изменение на закона за насърчаване на инвестициите, с което даваме 
допълнителна привилегия на всички инвеститори, … в България, без значение дали те са чужди 
или български компании. С тази привилегия в продължение на 2 г. ще им връщаме 
осигуровката, от страна на работодателя, която е около 18%  
Водещ: И накрая, министър Добрев, да обобщим. Да се върнем отново на газовата тема. Вие 
изразихте увереност, че до 15 ноември Българи ще подпише новите газови договори с Русия?  
Делян Добрев: Да. Дори имаме подписан такъв протокол, че до 15 ноември ще подпишем 
новите договори за доставка на газ.  
Водещ: Какви компромиси няма да допуснете при преговорите, които водите в момента?  
Делян Добрев: Вървят преговори в момента, така че не бих искал да коментирам българската 
позиция. Имаме твърди позиции, от които няма да отстъпим, но повече подробности за 
постигнатите от българската страна, условия, можем да коментираме преди подписването на 
самия договор.  
Водещ: Благодаря ви за това участие. Чухте министърът на икономиката и енергетиката Делян 
Добрев.  
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Национални печатни медии  
 
Дата: 29.08.2012  
Източник: в. Сега  
Страница: 6  
Брой думи: 191  
 
 
Резюме: Два месеца след гръмко обявената процедура за енергийна ефективност по програма 
"Конкурентоспособност" се оказва, че само една фирма е подала документи за европари. 
Набирането на оферти започна в края на юни, макар че това трябваше да стане месец по-рано.  
 
Заглавие: Само една фирма иска пари за енергийна ефективност от ЕК  
Подзаглавие:  
Автор: Румяна Гочева  
Текст: Два месеца след гръмко обявената процедура за енергийна ефективност по програма 
"Конкурентоспособност" се оказва, че само една фирма е подала документи за европари. 
Набирането на оферти започна в края на юни, макар че това трябваше да стане месец по-рано.  
Експертите на икономическото министерство не уточниха за каква сума кандидатства фирмата 
с мотива, че книжата й са в процес на оценка. Все пак от министерството на Делян Добрев се 
надяват на по-голям интерес към мярката. Експертите отчитат, че в края на миналия месец е 
била проведена информационна кампания в 7 града на страната - Враца, Велико Търново, 
Варна, Бургас, Стара Загора, Пловдив и София. Във всеки от информационните дни пък 
участвали по минимум 100 представители на бизнеса.  
По мярката за енергийна ефективност компаниите могат да кандидатстват за общо 600 млн. лв. 
Половината от парите идват директно от Брюксел, а още толкова ще бъдат отпуснати от 
Европейската банка за възстановяване и развитие чрез 6 банки, които ще кредитират бизнеса 
при по-добри условия. С тях компаниите могат да си купят енергоспестяващи производствени 
машини, да санират или да сменят дограмата на предприятията си, а максималната сума, за 
която могат да кандидатстват, е 2 млн. лв.  
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Регионални печатни медии  
 
Дата: 27.08.2012  
Източник: в. 100 вести, Габрово  
Страница: 2  
Брой думи: 368  
 
 
Резюме: На 31 август от 16,30 часа в зала "Възраждане" Общината и Областният 
информационен център организират информационна среща-дискусия за представяне на 
възможностите на Оперативната програма "Конкурентноспособност", съобщи вчера на 
пресконференция кметът Таня Христова. За целта в Габрово ще пристигне директорът на 
Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерството на 
икономиката Кирил Гератлиев с екип, в който ще се включи и министър Томислав Дончев. Този 
екип ще отговаря на всички конкретни въпроси по някои изключително интересни и актуални 
схеми за финансиране на малкия и среден бизнес.  
 
Заглавие: Томислав Дончев пристига в екипа на Кирил Гератлиев  
Подзаглавие:  
Автор: НАДЕЖДА ТИХОВА  
Текст: На 31 август от 16,30 часа в зала "Възраждане" Общината и Областният 
информационен център организират информационна среща-дискусия за представяне на 
възможностите на Оперативната програма "Конкурентноспособност", съобщи вчера на 
пресконференция кметът Таня Христова. За целта в Габрово ще пристигне директорът на 
Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерството на 
икономиката Кирил Гератлиев с екип, в който ще се включи и министър Томислав Дончев. Този 
екип ще отговаря на всички конкретни въпроси по някои изключително интересни и актуални 
схеми за финансиране на малкия и среден бизнес.  
Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" организира и координира 
дейностите по изпълнение на ангажиментите на министерството, предвидени в Стратегията за 
участие на РБ в Структурните фондове на ЕС;  
"Габрово е място, в което бизнесът има активно присъствие и се надявам, че ще покажем една 
сериозна активност за привличането на ресурс в края на този програмен период" - каза кметът 
Таня Христова и покани повече габровци и представители на фирми да участват в 
информационната среща-дискусия, за да чуят интересни неща и да направят конкретни 
предложения. Тя даде като пример схемата, свързана най-вече със зелената индустрия, която 
предоставя възможност за финансиране на енергийно ефективни мерки както за сградите, така 
и за самия производствен цикъл. Г-жа Христова обясни още, че тази схема е подходяща не 
само за производствени предприятия, а и за медицински центрове, търговски предприятия и 
други дружества с различен предмет на дейност. Според нея например Диагностично-
консултативният център, който е търговско общинско дружество, би могъл да подготви проект, с 
който да получи финансиране на пакет от мерки за саниране на сградата, подмяна с енергийно 
ефективни на отоплителните системи, както и възможност за купуване на някаква апаратура. 
Другата подробност, която улеснява много кандидатите с проекти по тази програма, е фактът, 
че по тази схема собственото съфинансиране е осигурено чрез конкретни търговски банки. 
Гарантираният финансов ресурс ще се предоставя на одобрените за инвестицията кандидати. 
Така че се дава възможност освен да бъдат спечелени, проектите да бъдат и успешно 
реализирани, коментира кметът Таня Христова. Тя се надява Габрово да става все по-зелен по 
отношение на енергийната ефективност град и очаква всички, които проявяват интерес към 
темата да посетят информационната среща в петък. Обещанието е, че темите на дискусията 
ще бъдат не само интересни, но и полезни.  
27.08.2012 г.  
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Периодични печатни издания 
 
Няма намерена информация. 
  



 

 

11 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 8

/2
9
/2

0
1
2

 

Интернет издания и блогове 
 
 
Дата: 28.08.2012  
Източник: www.bta.bg  
Връзка: 
http://www.bta.bg/subscription.php/bg?news_filters[search][text]=3D%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1
%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B
3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0&news_filters[created_on][from]=3D&news_filters[created_on]
[to]=3D&news_filters[_csrf  
Брой думи: 2595   
 
 
Резюме: Водеща Даниела Големинова: В началото на "12 плюс 3" ще разширим информацията 
по постигнатите нови договорености с Русия в енергийния сектор. Наш събеседник е 
министърът на икономиката и енергетиката Делян Добрев. Добър ден, министър Добрев.  
 
Заглавие: Делян Добрев: Моята основна грижа е да имаме ръст на икономиката и високо 
потребление  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Водеща Даниела Големинова: В началото на "12 плюс 3" ще разширим информацията 
по постигнатите нови договорености с Русия в енергийния сектор. Наш събеседник е 
министърът на икономиката и енергетиката Делян Добрев. Добър ден, министър Добрев.  
Делян Добрев: Добър ден.  
Водеща: Дългоочакваната отстъпка от 11 процента на цената на руския газ, за която се говори 
още от пролетта, вече е факт.  
Д. Добрев: Да.  
Водеща: Защо обаче толкова се забави подписването на това споразумение?  
Д. Добрев: Защото знаете, че тази отстъпка се обвързваше с напредък по проекта "Южен 
поток". Ние нямахме готовност в април месец да подпишем такъв обвързващ документ за 
"Южен поток", защото имахме отворени въпроси, неща, които все още не бяхме изяснили. Но с 
вчерашна дата отстъпката вече е факт. Тя е, както предварително бе обявено от мен и от 
премиера, в сила от 1 април тази година.  
Всички платени суми от "Булгаргаз" за периода от април досега ще бъдат намалени съответно 
със средна отстъпка 11,1 процента, както и сумите оттук до края на годината със същия 
процент.  
Водеща: Ние като потребители реално ще усетим ли промяната в цената на природния газ? 
Казано иначе, да очакваме ли по-ниски сметки за парно?  
Д. Добрев: Това ще го каже регулаторът. Аз не бих искал да правя прогнози, за да не повлияя 
на неговото решение. Но това, което според мен е сигурно, че най-малкото няма да се увеличи 
цената нито на газа, нито на парното. Конкретните проценти трябва да ги изчисли и да ги каже 
регулаторът, въпреки че виждаме в последните месеци скок на горивата, скок на долара. 
Знаете, че това са двете компоненти, които определят цената на газа. А според мен с 
постигнатите договорености такова увеличение в цената на газа няма да има.  
Водеща: Казахте, че отстъпката от 11 процента е обвързана с проекта "Южен поток". Какво ще 
бъде българското участие в проекта?  
Можете ли да съобщите цифри, параметри?  
Д. Добрев: Вчера подписахме три документа. Единият документ е за отстъпката в цената на 
газа, в сила от 1 април. Вторият документ е протокол, с който ние се ангажираме до 15 ноември 
да вземем окончателно инвестиционно решение за проекта "Южен поток". И третият документ 
е, така, успяхме да убедим руската страна до 15 ноември най-късно да приключим преговорите 
за цената на новите, и за параметрите на новите договори за газа, в сила от 1 януари 
следващата година. Защото в последните повече от година преговаряме по тази тема, но все 
още не сме близо до сключване на такъв договор. Конкретно за "Южен поток" най-голямото 
наше притеснение бе собственото участие на акционерите. Знаете, в компанията "Южен поток" 
"Газпром" и Българският енергиен холдинг са акционери с по 50 процента. В акционерното 
споразумение бе записано, че страните ще осигурят собствени средства за финансиране на 
проекта в размер на 30 процента. Но предварителните разчети показват, че този проект ще 
струва повече от 3 милиарда и половина евро, което означава, че нашият собствен принос, 

http://www.bta.bg/subscription.php/bg?news_filters%5bsearch%5d%5btext%5d=3D%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0&news_filters%5bcreated_on%5d%5bfrom%5d=3D&news_filters%5bcreated_on%5d%5bto%5d=3D&news_filters%5b_csrf%20
http://www.bta.bg/subscription.php/bg?news_filters%5bsearch%5d%5btext%5d=3D%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0&news_filters%5bcreated_on%5d%5bfrom%5d=3D&news_filters%5bcreated_on%5d%5bto%5d=3D&news_filters%5b_csrf%20
http://www.bta.bg/subscription.php/bg?news_filters%5bsearch%5d%5btext%5d=3D%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0&news_filters%5bcreated_on%5d%5bfrom%5d=3D&news_filters%5bcreated_on%5d%5bto%5d=3D&news_filters%5b_csrf%20
http://www.bta.bg/subscription.php/bg?news_filters%5bsearch%5d%5btext%5d=3D%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0&news_filters%5bcreated_on%5d%5bfrom%5d=3D&news_filters%5bcreated_on%5d%5bto%5d=3D&news_filters%5b_csrf%20
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средствата, които ние трябва да дадем, са повече от 1 милиард лева. Това бе нашето основно 
притеснение.  
Договорихме се, че проектът ще бъде финансиран на проектен принцип с проектно 
финансиране, което означава, че тези собствени средства, които са необходимост, са сведени 
до абсолютния минимум, сумата е символична, но не бих искал да кажа, тъй като...  
Водеща: Какво ще рече символична?  
Д. Добрев: Сумата е абсолютно символична. Целият проект почти...  
Водеща: Колко, приблизително?  
Д. Добрев: Вижте, това са, това е нещо, което не мога да кажа, тъй като сме подписали 
протокол за конфиденциалност, а такива разговори "Газпром" води и с останалите държави. 
Ако аз споделя с всички тази информация, това би навредило на техните преговорни позиции. 
Така че не мога да ви кажа точната сума, но тя е абсолютно символична.  
Водеща: Два пъти...  
Д. Добрев: Което означава, че, което означава, че ние няма, нито акционерът, Българският 
енергиен холдинг, нито някоя друга част от енергетиката ще бъде затруднена с финансиране на 
този проект.  
Водеща: Два пъти в разговора споменахте датата 15 ноември. Какво щестане, ако на 15 
ноември не подпишем договорите и с "Газпром", и договора за "Южен поток"?  
Д. Добрев:Аз мисля, че до 15 ноември ние ще успеем да финализираме  
преговорите за новия газов договор, както и ще направимостаналите дейности, които са 
необходими за вземане на окончателно инвестиционно решение. Казах ви вече кое бе нашето 
най-голямо и основно притеснение, защото всички могат да си представят, че една сума от над 
1 милиард лева е непоносима не само за Българския енергиен холдинг, но и за цялата ни 
енергетика. Така че това бе много важен пробив за нас.  
Водеща: Има ли натиск от руска страна да приключим до датата 15 ноември?  
Д. Добрев: По отношение на "Южен поток" за тях е много важно ние да вземем своето решение 
до 15 ноември, защото от 1 декември най-вероятно ще започне строителството на морската 
част, частта, която е в Черно море. И ако ние не сме взели окончателно инвестиционно 
решение дотогава, това ще означава, че те ще имат една тръба, която опира в България. По 
отношение на новите договори за газа ние настояваме да бъдат подписани те до 15 ноември, 
защото все пак трябва да имаме достатъчно време, за да запознаем ние фирмите и 
потребителите в България за условията по новия договор.  
Водеща: Не ми отговорихте на въпроса дали има натиск от руска страна и пропуснахте един 
много важен момент, че от януари следващата година влиза в сила нова европейска директива. 
И дали пък Русия не бърза прекалено много? И всъщност тя ли ни постави срока 15 ноември?  
Д. Добрев: Отговорих ви точно на въпроса. Руската страна, "Газпром", има намерение да 
стартира строителството на частта в Черно море в началото на декември, 1 декември. 
Съответно тя трябва да има сигурност, че ние сме взели своето решение за строителство на 
тръбата на българската територия. В противен случай те биха строили една тръба, която да 
опре в България. Така че затова е датата ноември месец, защото проектът се, проектът се 
развива и проектът... предстои неговото строителство.  
Водеща: Вчера премиерът каза, че е много доволен от подписаните протоколи. Само че те не 
показват ли, министър Добрев, за пореден път силната ни енергийна зависимост от Русия?  
Д. Добрев: Това ще бъде така, защото за съжаление ние в последните 20 години не сме 
направили нищо да развием нашия собствен добив.  
Това е тема, която нееднократно сме коментирали. Ако, да допуснем, не в последните 20 
години, поне в последните 5 години ние бяхме проучвали територията на нашето дълбоко 
Черно море, днес щяхме да започнем добив от находищата там...  
Водеща: Какво стана обаче с диверсификацията? Пропускате я.  
Д. Добрев: ...който очакваме, който очакваме да задоволи на 100 процента вътрешното 
потребление за дълги години, вътрешното потребление на газ. А и този местен добив е не само 
диверсификация, той е енергийна независимост. Това е много по-важно от диверсификацията. 
А по темата за диверсификацията най-вероятно имате предвид интерконекторите.  
Водеща: Точно така.  
Д. Добрев: Знаете, че преди повече от десет дни ние направихме първа копка на интерконектор 
с Румъния.  
Водеща: За Румъния направихте първа копка, а за връзката с Турция?  
Докъде стигнаха нещата? Защо се бави изграждането на тази връзка?  
Д. Добрев: Тази връзка знаете, че я коментираме от повече от три години и тя не зависи 
единствено от българската страна, а зависи и от турската страна. Ние в продължение на три 
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години правим опити да построим такъв интерконектор. Сега мисля, че сме намерили 
правилната формула за неговото строителство, включвайки и частни компании от турска 
страна, които, и тази идея се подкрепя от турската компания "Боташ" и от турското 
правителство, но тогава, когато имаме по-голяма яснота за сроковете, в които ще бъде 
изградена, и окончателни документи за нейното строителство, тогава бих искал да навлизам в 
тази тема.  
Водеща: Кога очаквате по-конкретна информация?  
Д. Добрев: Надявам се до края на годината.  
Водеща: Другата важна тема е предпроектното проучване за седми блок на АЕЦ "Козлодуй". 
Ще го прави американската компания "Уестингхаус". Защо избрахте нея?  
Д. Добрев: Тя е дала най-добрата оферта. Участвали са пет компании в тази процедура - "Риск 
инженеринг", "Уорли Парсънс", "Арева", "Мицубиши" и съответно "Уестингхаус". "Уестингхаус" е 
дала най-доброто предложение и така е решила комисията. Допълнително цената по този 
договор е намалена с 16 процента и всъщност това предпроектно проучване ще е за сумата от 
малко под 1 милион евро или малко под 2 милиона лева. Така че този договор също стартира...  
Водеща: Как ще ни убедите обаче, че изборът не е политически?  
Д. Добрев: Ами, как да ви убедя? По... казах ви, че пет компании...  
Водеща:Убедете ме.  
Д. Добрев:Ами, току-що ви разказах, че пет компании са участвали, а има комисия, която е 
оценила офертите на всяка една от компаниите. Политически би бил изборът, ако ние се спрем, 
защото имаме това право, това е проектната компания и тя не е задължена да провежда 
процедури, тя не е по ЗОП и не е задължена да провежда процедури. Ако ние бяхме сключили 
директно договор с "Уестингхаус", без да провеждаме процедура за избор, това означава, че 
сме имали и други мотиви, а ние стартирахме процедурата в началото на юли и дадохме два 
месеца на всички желаещи да подадат своите оферти и да участват. Оценихме тези оферти и 
най-добрата оферта спечели.  
Водеща: Това, че тя ще прави предпроектното проучване, означава ли, че в бъдеще ще се 
ползва с предимство, ако правителството вземе решение да изгражда седми блок на АЕЦ 
"Козлодуй"?  
Д. Добрев: Не, не означава това, защото в бъдещото строителство на седми блок ще има нова 
процедура, в която отново всички заинтересовани ще могат да участват за изграждането на 
самия седми блок с реактора за "Белене", който ние имаме готов и който ще бъде част от 
анализа на този подизпълнител.  
Водеща: Горивата - другата гореща тема. Направихте ли анализ в икономическото 
министерство защо скочиха цените, при положение, че в България акцизите, знаем, са на 
минималния праг?  
Д. Добрев: Цените скачат в цяла Европа. Има държави, доста държави, и то в Европейския 
съюз, където цените на горивата скочиха до стойности над 2 евро за литър, така че това е, това 
се дължи на обективни фактори - поскъпването на петрола на международните пазари и 
поскъпването на долара. България все още държи едно от първите места по най-ниска цена 
след данъци и акцизи, най-ниска цена по бензиностанциите в целия Европейски съюз. За това 
дали българската цена е коректна и е продукт на конкуренцията на пазара най-добрият 
индикатор е това как се движи пазарът в Европейския съюз. Ако в целия Европейски съюз 
горивата скачат с 5 стотинки, е нормално и в България те да скачат с 5 стотинки, и обратното, 
ако в Европейския съюз те намаляват с 3 стотинки,  
трябва и в България да намаляват с 3 стотинки. Ние всеки ден в Министерството на 
икономиката следим тези тенденции и виждаме как цените на горивата в България се движат в 
синхрон с цените  
на горивата в Европейския съюз, което означава, че не наблюдаваме някакви различни 
тенденции на българския пазар и цената на горивата се определя от тези обективни фактори - 
цената на петрола и цената на долара. Разбира се, петролът всеки август месец скача заради 
по-голямото търсене на горива през този месец, така че има и сезонен фактор, който аз съм 
сигурен, че септември месец ще отпадне и се надявам ние да наблюдаваме леко понижение на 
цената на горивата. Според мен няма и опасност горивата да, масовият бензин и дизел да 
стигнат 3 лева, освен ако не се случи някое извънредно събитие като война или природно 
бедствие някъде в света.  
Водеща: Опозицията обаче ви обвини в хитро печелене от увеличението на цените на горивата, 
че по този начин правите преизпълнение на бюджета от ДДС и акцизи.  
Д. Добрев: Министерството на икономиката не печели от това нещо. Икономиката ни като цяло 
не печели от това нещо. Възможно е да има и най-вероятно има положителен ефект върху 
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приходите в бюджета, но тези цени не се определят от държавата, те се определят от, вече ви 
казах, международни фактори. Определят се от цената на петрола и цената на долара. По-
скоро обратното - дори ние губим от тази висока цена на горивата, защото тя влияе негативно 
върху икономиката и потреблението. Моята основна грижа е ние да имаме ръст на икономиката 
и да имаме високо потребление. Колкото по-високи са горивата, толкова по-нисък е 
икономическият ни растеж за съжаление и по-ниско е потреблението.  
Водеща: Така е. Смятате ли да приложите някои от позволените от закона държавни 
механизми и инструменти за намаляване на цените на горивата, или засега оставате само 
безмълвни наблюдатели на процесите?  
Д. Добрев: Кои конкретно механизми имате предвид, позволени от закона?  
Водеща: Ами, вие би трябвало...  
Д. Добрев: Ако говорим например за отпадането на...  
Водеща: ...по-добре от мен да знаете.  
Д. Добрев: Ако говорим за... ами, аз ви питам, защото те не са много.  
Виждате, че има дебат в общественото пространство последните две години и никой не е дал 
формула, по която да се намали цената на горивата, законова формула. Ако говорим например 
за отпадане на биосъставката за определен период от време, това ще доведе до поевтиняване 
на горивата с няколко стотинки и след това шоково поскъпване на същите тези горива. 
Единственият... всъщност има два начина горивата в България да станат осезаемо по-евтини -  
единият начин е местният добив, за който аз ви казах, че сме безвъзвратно закъснели, изгубили 
сме най-малко пет години, докато стигнем до този добив. Хубавото е, че ние утре ще подпишем 
договор с "Тотал" за проучване на блок "Хан Аспарух" в дълбоко Черно море, което означава, 
че петгодишният срок за това проучване ще започне да тече от утре. И вторият механизъм това 
са обща различна акцизна политика на целия Европейски съюз, защото акцизът върху горивата 
в Европейския съюз е седем пъти по-висок от акциза върху горивата в Щатите например. И 
според мен целият Европейски съюз има проблем, особено в момент, в който петролът и 
цената на долара вървят нагоре.  
Водеща: Последен въпрос. Като министър на икономиката тревожи ли ви прогнозата за бум на 
безработицата, което ще рече, разбира се, фалит на много фирми, предимно малки и средни 
предприятия?  
Д. Добрев: Безработицата е в ресора на друг мой колега, но тя е индикатор за икономическото 
развитие...  
Водеща: Тя е резултат от фалита на малки и средни предприятия, уточних.  
Д. Добрев: Тя е индикатор за икономическото развитие на страната.  
Водеща: Така е, да.  
Д. Добрев:  
Затова ние се опитваме да използваме механизмите да стимулираме това икономическо 
развитие, например оперативна програма "Конкурентоспособност" е един такъв механизъм. 
След реформата, която направихме там, усвояването на средствата по тази програма и 
реалното разплащане към фирмите скочи шест пъти, за последните три месеца сме платили 
шест пъти повече средства, отколкото за същия период на миналата година например. Това е 
един ресурс, един свеж ресурс, който ние по най-бързия начин придвижваме към фирмите. Друг 
механизъм, който държавата има, е да стимулира големите инвестиции и ние това го правим. 
Утре на Министерски съвет ще внесем предложение за изменение на Закона за насърчаване на 
инвестициите, с което даваме допълнителна привилегия на всички инвеститори клас А и клас Б 
в България, без значение дали те са чужди или български компании. С тази привилегия в 
продължение на две години ще им връщаме осигуровката от страна на работодателя, която е 
около 18 процента.  
Водеща: И накрая, министър Добрев, да обобщим. Да се върнем отново на газовата тема - вие 
изразихте увереност, че до 15 ноември България ще подпише новите газови договори с Русия.  
Д. Добрев: Да, дори има подписан такъв протокол, че до 15 ноември ще подпишем новите 
договори за доставки на газ.  
Водеща: Какви компромиси няма да допуснете при преговорите, които водите в момента?  
Д. Добрев: Вървят преговори в момента, така че не бих искал да коментирам българската 
позиция. Имаме твърди позиции, от които няма да отстъпим, но повече подробности за 
постигнатите от българската страна условия можем да коментираме преди подписването на 
самия договор.  
Водеща: Благодаря ви за това участие. Чухте министъра на икономиката и  
енергетиката Делян Добрев.  
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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.  
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.  
 
Заглавие: Време за правене на бюджет...  
Подзаглавие:  
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 
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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 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.  
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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.  
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) 

 


