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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
07.09.2012 г. 
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 0 

 телевизии 0 

 радиостанции 0 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 10 

 вестници, от които: 4 

 - национални 2 

 - регионални 2 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 6 

Общо за деня 10 
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Телевизии и радиостанции  
 
Няма намерена информация.  
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Национални печатни медии  
 
Дата: 06.09.2012  
Източник: в. Сега  
Страница: 5  
Брой думи: 389  
 
 
Резюме: България значително подобрява конкурентоспособността си и се изкачва с 
рекордните 12 места в годишния доклад на Световния икономически форум. Данните измерват 
12 показателя и ги сравняват сред общо 144 държави. В доклада България вече е поставена на 
62-ро място, като само преди година страната ни заемаше 72-ра позиция. Данните от доклада 
съвпаднаха с представянето на последните данни на НСИ, според които икономиката на 
България бележи ръст от 0.5% през второто тримесечие. Макар това да е скромен напредък, 
все пак дава повод за оптимизъм на фона на първото тримесечие, през което производството 
удари нулата, а експертите предвиждаха спад на БВП.  
 
Заглавие: България задмина Румъния и Словакия по конкурентна икономика  
Подзаглавие: Проблем номер 1 за фирмите остават корупцията и бюрокрацията  
Автор: Румяна Гочева, Илина Режева  
Текст: България значително подобрява конкурентоспособността си и се изкачва с рекордните 
12 места в годишния доклад на Световния икономически форум. Данните измерват 12 
показателя и ги сравняват сред общо 144 държави. В доклада България вече е поставена на 
62-ро място, като само преди година страната ни заемаше 72-ра позиция. Данните от доклада 
съвпаднаха с представянето на последните данни на НСИ, според които икономиката на 
България бележи ръст от 0.5% през второто тримесечие. Макар това да е скромен напредък, 
все пак дава повод за оптимизъм на фона на първото тримесечие, през което производството 
удари нулата, а експертите предвиждаха спад на БВП.  
Данните на икономическия форум могат да се определят като положителни, тъй като вече 
изпреварваме не само съседна Румъния и затъналата в дългове Гърция, но и Словакия. А с 
две позиции пред нас е Унгария. По-голям скок от България имат единствено Казахстан, който 
напредва с 21 места до 51 позиция, и Еквадор - с 15 места до 86 позиция. Най-конкурентна е 
икономиката в Швейцария, следвана от тази на Сингапур и Финландия.  
Въпреки че страната отбелязва голям напредък при почти всички фактори, включени в доклада, 
все пак има какво да се желае. Факторите, които дърпат страната назад в класирането, 
продължават да са корупцията, неефективната работа на чиновниците и недостатъчната 
инфраструктура. Проблем са и липсата на квалифицирана работна ръка, достъпът до 
финансиране и др.  
Фирмите у нас все още изпитват сериозни трудности в закупуването на съвременни технологии 
и оборудване, което може да се отдаде на липсата на средства. Един от начините за ново 
оборудване е фирмите да кандидатстват за европари. Това обаче остава предизвикателство за 
част от компаниите, които предпочитат да разчитат на собствените си сили, вместо да затъват 
в бюрократичното блато. Що се отнася до иновациите - в края на първия програмен период 
България е усвоила по-малко от 2.5% от предвидения ресурс за иновации от над 480 млн. лв. 
по програма "Конкурентоспособност".  
ПОЗИТИВНО  
Най-голям принос за класирането на страната ни има макроикономическата стабилност. По 
този показател България е на 31-во място сред 144-те страни. Експертите отчитат добрите 
показатели за управлението на държавния дълг, ниския бюджетен дефицит, спестяванията и 
сравнително ниската инфлация. Страната ни се придвижва и със седем позиции напред до 49-о 
място по ефективност на пазара на труда. Добри са и показателите за процента на хората с 
висше образование, резултатите от обучението по математика, достъпа до интернет в 
училищата и др.  
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Дата: 06.09.2012  
Източник: в. Свободен народ  
Страница: 9  
Брой думи: 395  
 
 
Резюме: Пълен е хаосът в повечето програми, където бенефициенти не са държавни 
компании. Това се случва по-малко от 18 месеца преди края на първия програмен период. 
Основната причина е изцяло грешното разпределение на средствата по отделните оси и мерки. 
В момента това води до ситуация, в която стотици отлични проекти стоят, без да има 
финансиране за тях. В същото време има мерки, за които никой не иска да кандидатства. Най-
драстичните примери са в Програмата за развитие на селските райони и в Оперативна 
програма "Конкурентоспособност". По нея проблемите бяха ясни още в началото на годината. 
Тогава за една от най-добрите мерки - тази за развитие на иновациите, се получиха стотици 
проекти. Те покриваха изискванията, но огромната част от тях влязоха в резервен списък който 
да чака допълнителни средства. В началото на август най-сетне бе решено да се 
преразпределят около 35 млн. лв. свободни средства. Те се равняват на държавната субсидия 
за всички потенциално добри проекти. Това е 15% от финансирането на всеки европроект, като 
останалите 85% идват от Брюксел. Много бързо обаче се оказа, че и тези 35 млн. лв. няма да 
са достатъчни и сега стотици кандидат бенефициенти чакат повторните откази.  
 
Заглавие: Пълен хаос с европроектите  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Пълен е хаосът в повечето програми, където бенефициенти не са държавни компании. 
Това се случва по-малко от 18 месеца преди края на първия програмен период. Основната 
причина е изцяло грешното разпределение на средствата по отделните оси и мерки. В момента 
това води до ситуация, в която стотици отлични проекти стоят, без да има финансиране за тях. 
В същото време има мерки, за които никой не иска да кандидатства. Най-драстичните примери 
са в Програмата за развитие на селските райони и в Оперативна програма 
"Конкурентоспособност". По нея проблемите бяха ясни още в началото на годината. Тогава 
за една от най-добрите мерки - тази за развитие на иновациите, се получиха стотици проекти. 
Те покриваха изискванията, но огромната част от тях влязоха в резервен списък който да чака 
допълнителни средства. В началото на август най-сетне бе решено да се преразпределят 
около 35 млн. лв. свободни средства. Те се равняват на държавната субсидия за всички 
потенциално добри проекти. Това е 15% от финансирането на всеки европроект, като 
останалите 85% идват от Брюксел. Много бързо обаче се оказа, че и тези 35 млн. лв. няма да 
са достатъчни и сега стотици кандидат бенефициенти чакат повторните откази. По 
земеделската програма - ПРСР, бе подходено по-драстично, където бяха преместени близо 500 
млн. евро в три мерки от други, за които нямаше никакъв интерес. И тук обаче се оказва, че 
нещата не са сметнати добре. Така например по мярката за модернизиране на стопанства са 
подадени 702 проекта. Тяхната обща стойност надхвърля 300 млн. евро. Прехвърлените 
средства по тази мярка обаче са само 215 млн. евро. През тази година бяха прехвърлени 
средства и към една от двете големи публични мерки - за създаване на основни услуги в 
населените места. До август, когато е приключил приемът на проекти от общини, са подадени 
250 заявления от местни власти за около 500 млн. евро. Това надхвърля няколко пъти 
съществуващия бюджет от 121 млн. евро.  
По другата общинска мярка - за обновяване на населените места, са подадени 221 проекта за 
над 84 млн. евро.  
Разполагаемият бюджет пък е 21 млн. евро. Излиза, че и повечето кандидати за пари в 
земеделието ще останат с пръст в устата. А тук са две от най-уязвимите групи - малкият и 
среден бизнес и малките общини. Малките общински администрации са тотално 
пренебрегнати.  
Именно поради тази причина през следващия програмен период те ще готвят интегрирани 
проекти, за да могат наистина да получат някакви европейски средства.  
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Регионални печатни медии  
 
 
Дата: 04.09.2012  
Източник: в. 100 вести, Габрово  
Страница: 8  
Брой думи: 1446  
 
 
Резюме: В петък представителите на бизнеса от Габровска област обсъждаха детайлно 
възможностите на ОП "Конкурентоспособност" за подпомагане на българския бизнес. Но 
развитието на икономиката и В частност на бизнеса зависи и от други фактори, в т. ч. и от 
пътната инфраструктура. За тях репортер на "100 вести" разговаря с министър Томислав 
Дончев в присъствието на всички участници в срещата в зала "Възраждане".  
 
Заглавие: Министър Дончев: "Транспортната инфраструктура е един от Факторите къде 
ще бъде България на картата на Европа"  
Подзаглавие:  
Автор: Минка МИНЧЕВА  
Текст: В петък представителите на бизнеса от Габровска област обсъждаха детайлно 
възможностите на ОП "Конкурентоспособност" за подпомагане на българския бизнес. Но 
развитието на икономиката и В частност на бизнеса зависи и от други фактори, в т. ч. и от 
пътната инфраструктура. За тях репортер на "100 вести" разговаря с министър Томислав 
Дончев в присъствието на всички участници в срещата в зала "Възраждане".  
- Г-н Дончев, до момента се обсъждаха възможностите на ОП "Конкурентоспособност" да 
подпомогне бизнеса, но има и други фактори, от които зависи неговото развитие и икономиката. 
Кажете пред представителите на бизнеса в областта докъде стигнаха нещата по реализиране 
на проекта "Западен обход с тунел под Шипка"?  
- Единственият фактор за подпомагане на бизнеса не е само програма 
"Конкурентоспособност". Има държави, където държавното подпомагане с европейски и 
държави пари на бизнеса е по-малко, но икономическите показатели са чудесни. Такъв пример 
мога да дам със САЩ, където има подпомагане на бизнеса, но със спорадични механизми и в 
доста по-малки мащаби. Понеже имам преки отговорности с подготовка за следващия 
програмен период, освен всички анализи - писани от мъдри и не толкова мъдри експерти, освен 
всичко в сферата на очевидностите - липса на корупционен натиск, прогнозируема - 
предвидима среда, имиджът на съответната държава като място за правене на бизнес също не 
е без значение. От разговорите ми с предприемачи от всички краища на България разбрах, че 
те имат три големи болки, които категорично трябва да бъдат адресирани към по-ефективно 
използване на европейските пари.  
Първата е състоянието на работната сила. Не зная колко от присъстващите ще се съгласят, но 
голяма част от причините за българската икономика да е такава, каквато е, дължим на 
състоянието на работната сила. Това е тема, от която държава не може да бяга. Държавата 
може да не бъде винена пряко за това: колко е производителността на труда, колко 
конкурентоспособна е икономиката... Но по отношение на това каква е квалификацията на 
работната сила държавата има ангажимент и очевидно в дългосрочен план през последните 20 
години тя не го е изпълнила по най-добрия начин.  
Всички знаем колко добри и колко не дотам добри реформи са текли в образователната 
система. Всъщност модерният подход предполага да се мисли не само за образователната 
система.  
С втората може би ще ви изненадам. Когато говорим за проблеми, когато говорим за нужда, 
това е нивото на публичните администрации. И не обезателно кой чиновник е искал някой лев 
да свърши по-бързо дадена услуга, а по-скоро цялата логика на предоставяне на услуги в 
публичните администрации. Както на много места ми казват: "Това е данъкът административно 
обслужване".  
Времето, което губиш да си изведеш разрешително, да се опиташ да прогнозираш действията 
им, как точно ще реагират, това е пари! Това е време -най-ценната категория труд за един 
мениджмънт. Там има още какво да се направи. Чак на трето място идва инфраструктурата.  
Инфраструктурата, особено транспортната, може би не винаги е обект на драма на отделното 
предприятие, но в национални мащаби това е един от критичните фактори къде ще бъде 
България на картата на Европа. Нивото на транспортна достъпност определя и интереса на 
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инвеститори, и възможността да внасяш, да изнасяш стоки на ниска цена. Да не коментираме 
туризма - 12% от брутния вътрешен продукт се формират от туризма.  
И пряко на въпроса Ви - всеки голям инвестиционен проект поражда емоции. Това, което 
виждаме да се случва тук, с обходния път и със самия тунел, не е чак такова голямо 
изключение. Случвало се е и на други места. По причина, че това наистина е голям проект, 
който според мен има голяма обществена подкрепа, емоциите са по-силни. А иначе всичко, 
което се случва, следва един алгоритъм - не се сещам за друг голям инвестиционен проект, 
който да е избягал от него.  
Всъщност, ако има новина, тя е, че тази есен трябва да стартира процедурата за избор на 
изпълнител, дори по графика, който ми е даден от Агенция "Пътна инфраструктура", има 
избрана дата, която не смея да прочета. Но тази есен ще има процедура за избор на 
изпълнител, което означава, че път назад няма (в залата аплодираха тази информация от 
министър Дончев - б. а.).  
- Казахте "би трябвало", което означава, че има нещо, което може да попречи?  
- Това, което все още не е стартирало, са отчуждителните процедури - там, където са 
необходими. За щастие, те не са чак толкова много в този проект, но има известно задържане, 
предвид окончателно решаване на съдебните процедури. Въпреки че има решение на съда, с 
което се разрешава изпълнение, имаме обжалване на разрешението за предварително 
изпълнение. Нормално е колегите да са в някаква степен предпазливи. Но не конфронтацията е 
изходът от ситуацията. Макар че е изкусително някой да иска да се опита да натрие носа 
другиму и да му каже: "Ето, ти си душманин на такава хубава европейска инициатива с такива 
очевидни ползи!" Не конфронтацията е решението, особено когато говорим за еколозите! Там 
се работи на ниво аргументи. И това, за което аз съжалявам, е. че към момента голяма част от 
спора е изнесена в съда. А имаше възможност, ако някой беше питал някого - местната власт, 
МС, ресорните институции, да се предостави достатъчно информация, достатъчно аргументи, 
които показват, че екологичният ефект от едно подобно начинание е в положителна посока. И е 
по-добро от сега съществуващата ситуация. Защото е грозно да се коментира, че някой от нас 
не милее за околната среда, най-малкото за родното му място. Извинявайте, аз познавам тези 
места, за разлика от някои, които са ги виждали само на снимка. Аз милея не по-малко от 
еколозите. Това, за което съжалявам, е, че нямаше възможност предварително тези факти да 
бъдат представени. Мисля, че ако се беше случило това, нямаше да сме на етап съдебна 
процедура. И понеже има въвлечени организации на европейско ниво, аз мисля, че трябва да 
се търси диалог с тях, а не само с българско представителство.  
- В началото на разговора Вие изтъкнахте трите проблема, които са в основата на сегашното 
състояние на българската икономика, като на второ място поставихте нивото на публичните 
администрации. Всъщност не е ли това първа причина, за да ги има другите две и в частност да 
са тези проблеми с проекта за тунела под Шипка?  
- Много е изкусително всички тук, в залата, да излезем със заключение, че за всичко са виновни 
администрациите. Само че това не е конструктивен отговор.  
Администрациите не съществуват сами по себе си. Те не си дават сами задачите. 
Администрациите ги командват политици. А политиците ги избират граждани. Администрациите 
ни са толкова добри, колкото ни е зряло обществото, колкото са ни добри политиците. Точно 
толкова добри. Което не означава, че трябва да чакаме и политиците, и обществото ни да 
узреят, че да разчитаме това да подобри администрацията. Напротив! Има мерки, които не са 
чак толкова сложни, които не са чак толкова скъпи, които биха могли да накарат 
администрацията да работи по-добре.  
В момента ние оценяваме вътрешноведомствено отделния служител, който работи в една 
администрация. Кой оценява институциите? В редица държави има система за оценяване 
работата на ниво институции. От начина, по който е оценена институцията, може да зависи 
субсидията, която получава на годишна база. Просто казано, ако институцията не работи 
добре, следващата година може да получи по-малко субсидии. Или ако в поредица от години 
работи зле, могат да се помислят и по-радикални решения. Как искаме чиновниците да са 
добри? Едно дете, за да е добро, трябва да го възпитаваш, трябва да го поучаваш. Каква ни е 
системата за това обучение на администрацията? - Слаба! Основният инструмент да направиш 
чиновниците подобри е перманентно да се обучават. Аз бих стигнал до нещо по-тежко - да им 
се промиват мозъците със задачите, които имат. Ежемесечно да бъдат обект на целенасочена 
сугестика. Има държави, в които това нещо се прави и това са държави, които имат най-добре 
работещите администрации. Не е достатъчно само да знаеш как да попълваш документа или 
как да процедираш преписката. А как да бъдеш мениджър, как да общуваш с клиенти...За 
служителите от горно ниво -там се отива до протокол, отива се до дипломация, как се водят 
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преговори... И разбира се, желанието е в България да има по-малко чиновници и по-високи 
заплати. Това категорично е модел, който устройва всички, и вие ще бъдете щастливи да 
работите с чиновници с по-високи заплати. Това означава, че те ще бъдат по-мотивирани, ще ги 
е страх повече да не си загубят работата, най-важното е, че може да си избираме най-
качественото, което има на пазара на труда. Не забравяйте, че държавата, когато си набира 
служители, се конкурира с частния бизнес и понякога много неравно. Тази шепица хора, които  
командват европейските пари - те са по-малко от 2000 души, получават конкурентни заплати. 
Само че това е прашинка от останалите администрации. Да, те са с подходящо образование, 
говорещи езици, работят по 10-12 часа, не си тръгват в 17 часа. Нека да бъдат по-малко, но да 
бъдат с по-високи заплати!  
04.09.2012 г.  
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Дата: 05.09.2012  
Източник: в. Шуменска заря  
Страница: 2  
Брой думи: 328  
 
 
Резюме: Проектът "Усъвършенстване на организацията на трудовата дейност в "Комплексен 
онкологичен център - Шумен" ЕООД чрез въвеждане на системи за управление на 
здравословните и безопасни условия на труд" беше представен вчера от управителя на 
дружеството д-р Сотир Караниколов и членовете на ръководния екип на проекта главният 
счетоводител Иванка Ралева и експертът Николай Мадин. Проектът е по Оперативна програма 
"Развитие на човешките ресурси" и финансовата помощ по него, която е на стойност 168 242.25 
лева, е изцяло безвъзмездна. Периодът за реализация на проекта е за една календарна година 
и ще приключи на 7 август 2013 г.  
 
Заглавие: "Комплексен онкологичен център - Шумен" ЕООД реализира проект за 
безопасен труд  
Подзаглавие:  
Автор: Пламен ГЕОРГИЕВ  
Текст: Проектът "Усъвършенстване на организацията на трудовата дейност в "Комплексен 
онкологичен център - Шумен" ЕООД чрез въвеждане на системи за управление на 
здравословните и безопасни условия на труд" беше представен вчера от управителя на 
дружеството д-р Сотир Караниколов и членовете на ръководния екип на проекта главният 
счетоводител Иванка Ралева и експертът Николай Мадин. Проектът е по Оперативна програма 
"Развитие на човешките ресурси" и финансовата помощ по него, която е на стойност 168 242.25 
лева, е изцяло безвъзмездна. Периодът за реализация на проекта е за една календарна година 
и ще приключи на 7 август 2013 г.  
Ръководителят на проекта д-р Сотир Караниколов представи дейностите, които ще се изпълнят 
по него: провеждане на процедури за избор на изпълнители по дейностите по Закона за 
обществените поръчки, анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата 
дейност в "КОЦ-Шумен" ЕООД, изграждане на вентилационна система, свързана с безопасните 
и здравословните условия на труд, закупуване на предпазни средства и специално работно 
облекло за персонала на дружеството, който се състои от 181 души, въвеждане на система за 
управление на здравословни и безопасни условия на труд чрез разработване и внедравяне на 
системата "OHSAS 18 001", сертифициране на тази система, застраховане на изградената 
вентилационна система, извършване на независим финансов одит на изпълнението на проекта.  
Това е вторият проект, спечелен от "КОЦ-Шумен" ЕООД. Първият е съвместен с община Шумен 
по Оперативна програма "Регионално развитие" и е на стойност 6 475 354 лева. По него на 27 
октомври ще бъде открит първият етап от новата сграда за лъчетерапия. Дружеството очаква 
да се класира и по третия си проект, който е по Оперативна програма 
"Конкурентоспособност" и е на стойност 511 845 лева, свързан е с внедряване на модерно 
медицинско оборудване и апаратура.  
"Европейските проекти за нас са възможност да купуваме активи - заяви г-жа Иванка Ралева. - 
Това е инвестиция не само за персонала, но и възможност да се оборудваме с нова техника и 
апаратура. За съжаление, орязаният ни бюджет за тази година не ни позволява да инвестираме 
в активи."  
05.09.2012  
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Периодични печатни издания 
 
Няма намерена информация.  
 

  



 

 

12 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 9

/6
/2

0
1
2

 

Интернет издания и блогове 
 
 
Дата: 05.09.2012  
Източник: www.banks.dir.bg  
Връзка: http://banks.dir.bg/2012/09/05/news11929917.html  
Брой думи: 108  
 
 
Резюме: До 200 000 евро финансиране могат да получат стартиращи млади предприемачи с 
иновативни идеи.  
Това е възможно благодарение на фондове като LAUNCHub и Eleven, съобщава bTV.  
 
Заглавие: 200 хил. евро за млади предприемачи в IT и комуникациите  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: До 200 000 евро финансиране могат да получат стартиращи млади предприемачи с 
иновативни идеи.  
Това е възможно благодарение на фондове като LAUNCHub и Eleven, съобщава bTV.  
LAUNCHub свързва авторите на свежи идеи с външни инвеститори и бизнес ментори, като 
работи с финансовите инструменти на европейския фонд JEREMIE. Общо 9 млн. евро могат да 
си разпределят близо 100 стартиращи компании в следващите 4 г. Те ще са предимно от 
сектора информационните и комуникационни технологии у нас и региона.  
От юни млади предприемачи имат възможност да кандидатстват за финансиране на свой 
бизнес проект с до 30 000 евро, като при развитие на идеята помощта може да достигне до 200 
000 евро.  
 
 
 

file:///C:/Users/d.miteva/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/SIVN9VWD/3D%22http:/banks.dir.bg/2012/09/05/news11929917.html
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Дата: 05.09.2012  
Източник: www.mediapool.bg  
Връзка:  
http://www.mediapool.bg/%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE-
%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-
%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-
%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B5-
%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D0%B3%D  
Брой думи: 2996  
 
 
Резюме: Хибриден реактор в АЕЦ "Козлодуй" може да привлече най-вече фонд, зареден с 
руски пари, казва бившият министър на икономиката Трайчо Трайков  
 
Заглавие: Дано газовата отстъпка не е бонбонче срещу горчивини по "Южен поток"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Хибриден реактор в АЕЦ "Козлодуй" може да привлече най-вече фонд, зареден с руски 
пари, казва бившият министър на икономиката Трайчо Трайков  
Г-н Трайков, пренаредихме ли енергийните си карти с подписаните през миналата седмица 
документи за проучването за седми блок в АЕЦ "Козлодуй", за "Южен поток" и газпромовската 
отстъпка в цената на газа и за търсенето на нефт и газ в Черно море? Те изглеждат сякаш 
даваме малко на американците, малко на руснаците и малко на европейците.  
Нашият интерес поне на думи отдавна е дефиниран – диверсификация на източниците и 
трасетата за доставки на енергийни ресурси. Въпреки че събитията изглеждат по описания от 
вас начин , няма кой знае какви промени след миналата седмица. Такива бяха първоначално 
заявените интереси от компаниите. Безспорно добрият факт е приключването на конкурса за 
търсене и проучване на нефт и газ в дълбоките води на Черно море.  
Това е проект, по който започнахме работа в началото на 2011 г. и дори, когато си подавах 
оставката, вече течеше срокът за закупуване на документация за участие в него и подаване на 
оферти. Затова бях много изненадан да чуя, точно от устата на премиера, по време на 
правителствено заседание преди две седмици, че аз съм бавел този конкурс. Но, както всички 
виждаме, стилът е такъв – никога не е имало вчера – всичко започва от днес. А аз бих добавил 
– да се надяваме, че ще има утре.  
Значи сега някой друг жъне посетите от вас успехи?  
По-важното е, че привлякохме европейски фирми с ноу-хау в дълбочинното сондиране и 
наистина разчитам да се постигне добър резултат. Колкото до успехите, 99 процента от 
работата бе свършена още докато бях министър и Делян Добрев беше част от екипа, който 
работеше по проекта. Помните ли, какво ви казах, когато си тръгвах – поне една година след 
мен ще има да режат лентички.  
Според вас, какво България печели или губи от подписите за "Южен поток" срещу отстъпката в 
цената на газа, от която се оказа, че ще се възползва само "Булгаргаз", за да покрие 
досегашните загуби, но не и крайните клиенти?  
По принцип двете теми би трябвало да се разглеждат поотделно. При последното посещение 
на Алексей Милер (шефът на "Газпром" – бел. ред.) през февруари при премиера аз поставих 
въпроса за отстъпката в цената на газа по други причини, а не във връзка с "Южен поток“. Вече 
имаше прецеденти с други клиенти на "Газпром", ситуацията с доставките беше променена, а и 
страната ни макар и малък пазар, винаги е била коректен партньор. Винаги сме си плащали 
навреме, не сме искали специални привилегии, осигурявали сме сигурен транзит. Освен това 
имахме интензивен дебат с Европейската комисия по повод монополните практики на "Газпром" 
при ценообразуването и виждате, че днес ЕК започна разследване. Докато за "Южен поток" 
имахме редица отворени въпроси, повечето от които щеше да е грешно да се поставят в 
зависимост от поисканата отстъпка. Получената отстъпка от стотина милиона долара е 
приблизително равна на пропуснатите приходи от факта, че няма да се реализира защитавания 
от нас вариант едната от двете тръби до първата компресорна станция да се изгради и оперира 
от "Булгартрансгаз".  
Всякакви следващи отстъпки, свързани с "Южен поток", биха били със знак минус за нас.  
Под предлог, че преговорите по "Южен поток" продължават, не се казва в крайна сметка с какъв 
дял ще участва страната ни във финансирането, за какви транзитни такси става въпрос и др. 
Това нормално ли е?  
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Изглежда, че участието ни във финансирането със собствен капитал ще е около 10 процента, 
което по принцип е малко, но е оправдано при заложената ниска възвращаемост на собствения 
капитал. Притеснителна е наивността, с която част от преговарящите заявяват, че щом 
"Газпром" е партньор в проекта, той ще е печеливш. За "Газпром" основният интерес е да 
доставя на възможно най-ниска цена газа в Западна Европа, което означава максимално 
натискане надолу на транзитните такси, както и да укрепва стратегическите си позиции в 
транзитните страни.  
Тогава какъв е смисълът България да подкрепя проект, от който няма да печели, но ще укрепи 
значително геополитическото и стратегическото влияние на Русия в ЕС?  
Все пак има полза да се разнообразят трасетата, макар че Русия постига много с този проект, а 
България - сравнително малко за интересите си. Но параметрите на договора за "Южен поток" 
трябва да са публични, защото за пръв път се дава част от газовата мрежа на наша територия 
на чужденци. Доскоро идеята ни беше в преговорите за "Южен поток" да участват и 
представители на Европейската комисия, не знам дали това е още актуално.  
Ако от Брюксел не участват в тези преговори, как ще стои въпросът с отлагането на 
изискването на Европейския съюз до капацитета на тръбата да имат достъп и други страни, а 
не както "Газпром" настоява контролът над обемите да е само руски?  
Дерогация (отстъпка) от задължението капацитетът изцяло да се продава на търг се дава по 
правило на всички нови проекти, защото се оказва, че такива големи проекти са трудно 
банкируеми, ако няма фиксиран собствен капацитет – така е за "Набуко", интерконекторните 
връзки и др. Обикновено е за 50% от капацитета. "Газпром" искаха 100 процента, но аз съм 
присъствал на разговори когато от ЕК категорично са заявявали пред руския енергиен 
министър и "Газпром", че това не може да стане.  
Не би трябвало да има значение дали строителството на "Южен поток" ще започне преди или 
след влизането в сила на европейските правила за либерализация, защото те така или иначе 
ще трябва да се спазват. За по-сигурно обаче трябва да се поиска официално становище от ЕК, 
ако вече не е направено.  
Проблемът е, че в "Газпром" са свикнали да се възползват и от най-малките съмнения и 
пукнатини в позицията на отсрещната страна, за да вкарат нещата в задънена улица. Ние 
имахме големи проблеми със заварените клаузи в транзитните договори, противоречащи на 
европейското право, което и наложи европейската антимонополна служба да влезе с полиция в 
офисите на европейските партньори на "Газпром".  
В същото време страната ни ще загуби транзита на газ от румънската граница до трасето на 
"Южен Поток", по което вече ще се осигуряват доставките за Турция, Гърция и Македония. 
Става въпрос за над 60 км и ние винаги сме поставяли въпроса за компенсация на това трасе. 
Вариант за защита на нашия интерес беше едната от двете тръби на "Южен поток" от брега на 
Черно море до сегашната българска тръба към Турция да се построи от "Булгартрансгаз" и да е 
българска собственост. Винаги обаче когато поставяхме този въпрос, следваше разговор с г-н 
Борисов, от когото чувахме аргументите на руската страна. Той ги заяви и публично след 
оставката ми. При вземането на окончателното инвестиционно решение до 15 ноември трябва 
да се отчете всичко, защото страната ни има суверенното право да каже и "не" на проекта.  
А можем ли да си позволим да кажем "не", при положение, че договорът с "Газпром" за 
доставки изтича в края на тази година, а нов не е подписан, не се знае кога ще стане това и 
нямаме осигурени други количества?  
В това се състои сложността на преговорите, защото след това човек може да не е министър 
или премиер, но трябва да мисли в перспектива. Сегашната отстъпка от 100 млн. долара не 
трябва да се оказва само бонбонче, с което да преглътнем другите горчивини покрай "Южен 
поток" и новите договори за доставка.  
Бонбончето обаче ще го изяде "Булгаргаз", цената за потребителите няма да поевтинее от 1 
октомври.  
Именно затова не трябваше да се говори за намаление на цената на газа. Всъщност 
"Булгаргаз" ще плати по-малка сметка, която би могла и да доведе до намаление на крайната 
цена на газа, но може и просто да покрие дълговете на дружеството. Решението е негово и на 
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Такова намаление ние веднъж 
договорихме през лятото на 2010 г. "Булгаргаз" тогава плати с около 5 процента по-малко, 
отколкото трябваше според неизгодните за нас промени от времето на Румен Овчаров.  
А относно бъдещия договор с "Газпром" смятам, че трябва да отстояваме максимално гъвкави 
условия. Динамично ще се развива добива на газ в региона, у нас също има перспективи, 
внедряват се все по-безрискови технологии за добив на алтернативен газ. Развитието на 
кипърските и израелските находища, оптимистичните очаквания за проучванията в Гърция, 
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България, Румъния, износът на втечнен газ от САЩ – всичко това тотално ще промени 
позициите ни след няколко години. Затова и малко преди оставката ми подписахме 
меморандум за терминал за втечнен газ на гръцкото крайбрежие, който дава изцяло ново 
значение на гръцкия интерконектор, чиято подготовка е в заключителен етап и строежът трябва 
да започне до края на годината.  
Преди време министър Добрев каза, че от следващата година ще се разбие монопола на 
"Булгаргаз". Нормално ли принципал на държавна компания да прави подобни изказвания 
против интереса й и това може ли да се тълкува като подготовка на почвата за осигуряване на 
директен достъп на "Газпром" до българския пазар? Знаем, че контролираният от "Газпром" 
доставчик "Овергаз", който пък е монополист на вътрешния пазар, от миналата година иска 
директно да внася руски газ, но "Булгартрансгаз" му отказва достъп до преносната мрежа.  
Не само "Овергаз" може да разбие монопола на "Булгаргаз", това могат да направят и други 
руски компании. Ще видим кои са, някои няма да ни изненадат.  
По принцип свободният пазар няма алтернатива. Но докато има само една входна тръба, се 
приема, че либерализацията трудно може да се бъде осъществена. При пускане на други 
компании до тръбата най-потърпевш ще е "Булгаргаз". Новите играчи ще се насочат само към 
платежоспособните индустриални предприятия, а за "Булгаргаз" ще останат другите. Но пък ще 
бъде даден избор – поне докато "Булгаргаз" не е фалирал – на индустрията.  
Финансовото състояние на "Булгаргаз" въобще не е добро, както и това на НЕК, а скорошните 
отчети на дружествата от "България енергиен холдинг" показаха огромната им задлъжнялост 
помежду им. Оказват ли влияние и постоянните смени, които се правят в ръководствата на 
НЕК, на АЕЦ "Козлодуй", на Мини "Марица Изток" още от ваше време и продължават и при 
Добрев?  
Смените, които направих, бяха наложителни, защото политиката на БСП в енергетиката бе 
съвсем различна. После видях колко е трудно да изградиш и запазиш управленски екип. След 
моето оттегляне съществена промяна във философията на управление няма. Не искам да 
коментирам чужди кадрови решения, тъй като знам и мен как са ме коментирали, но по принцип 
не смятам за най-добро решението - да сложа мой човек, пък да видим какво ще стане.  
Тенденцията през 2010 и 2011 г. бе държавната енергетика да увеличава печалбите си с по над 
200 млн. лв. годишно.  
На фона на всички дългове, това не е ли куха счетоводна печалба?  
Въобще не е така. Не знам дали може да си представите колко лесно се харчат 200 млн. в 
енергетиката. Подобряването на финансовото състояние бе постигнато с промяна на 
правилата за обществени поръчки, въвеждане на търгове за продажба на електроенергия и 
други мерки за оптимизация, като изключение от добрата тенденция бяха НЕК и "Булгаргаз". 
НЕК заради обслужването на заемите за АЕЦ "Белене", а "Булгаргаз" заради това, че не 
можеше и продължава да не може да събира вземанията си, включително стотици милиони от 
фалирали предприятия като "Кремиковци" и “Химко“. Но в АЕЦ "Козлодуй", "Електроенергийния 
системен оператор", Мини "Марица Изток", ТЕЦ "Марица Изток 2", "Булгартрансгаз", БЕХ - 
нещата вървяха нагоре.  
Все пак да припомня, че няма друга стока или са много малко, освен електроенергията, която в 
България да струва едва 40 процента от средната цена за Европейския съюз. Ако например 
горивата у нас струваха 40 от средното за Европа, то литър бензин сега трябваше да е 1.10 лв.  
Премиерът ви обвини и в това, че сте спирали идеята да се разреши на търговците на гориво 
да ползват данъчни складове в чужди държави и то дни, след като вие сам повдигнахте този 
въпрос.  
Добре би било г-н Борисов да обясни на какво се основава неговото твърдение, че съм бил 
против такава идея, защото аз нямам спомен за това. Ако г-н Борисов стоеше зад тази идея, тя 
със сигурност щеше да получи публичност. Аз не знам чия е била идеята, която аз съм спрял. 
Не знам как съм я спрял. Но се радвам, че г-н Борисов нарежда по нея да се работи, защото 
това ще повиши конкуренцията.  
С какво проектът за един блок в АЕЦ "Козлодуй" с руски реактор, зареждан с американско 
ядрено гориво и японски технологии, е по-добър от два блока в АЕЦ "Белене" с руски реактори, 
възможност за смяна на горивото и френски и германски системи, за да успее той да привлече 
чужд инвеститор, което не успя да стори спряният проект за АЕЦ "Белене"?  
Не съм сигурен, че така е предпоставена хипотезата при проучването за нов блок в АЕЦ 
"Козлодуй", което ще направи американската "Уестингхаус". При всички положения за мен един 
нов блок в Козлодуй е по-добре от два в Белене.  
За мен въпросът не е проектът да се дели по държави, а да се прецени какво и дали въобще 
нещо от произведеното за АЕЦ "Белене" може да се използва. Тук вариантите са различни. От 
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проекта "Белене" неядрената част – говоря като турбина, генератор и т.н. - може да бъде 
значително подобрена и трябва да се прецени как може да стане това.  
Първоначалната идея бе да се даде възможност на заинтересованите да участват в този 
процес компании, сами и за своя сметка да си направят технико-икономическите анализи и 
затова и подписахме споразумения с "Уестингхаус" и "Арева".  
Но сега АЕЦ "Козлодуй" ще плати близо 2 млн. лв. за тези проучвания.  
Впоследствие обхватът на това проучване за седми блок се е разширил и се проведе конкурс 
за избор на изпълнител. Трябва да се види какви са аргументите за това да се опитаме да 
направим нещо от наличното с цел подобрен хибриден блок, или да се обявява нов търг. Не 
смятам, че задачата е новият блок да работи с американско гориво, трябва да може да работи с 
всякакво.  
Смятате ли, че такъв хибриден блок ще може да привлече чужд инвеститор?  
Честно казано не, не и стратегически инвеститор, освен ако за такъв не броим някой западен 
фонд, зареден с руски пари. Но това ще трябва да се провери отново на по-късен етап.  
А според вас изработеното досега за АЕЦ "Белене", площадката в АЕЦ "Козлодуй" и разходите, 
които тепърва ще се правят по проекта за VІІ блок достатъчни ли са да покрият дял от 51 
процента в него и всъщност не повтаря ли модела на АЕЦ "Белене"?  
Засега предпочитам да не коментирам възможните конструкции, това е задача на 
преговарящия екип, който ще бъде подпомогнат с резултатите от предпроектното проучване. 
Ядрения риск обаче, който по дефиниция поема държавата, със сигурност следва да бъде 
отчетен при разпределянето на дяловете. Особено след аварията в АЕЦ "Фукушима" това е 
кристално ясно.  
Доколко е подходящ моментът въобще за подобни проучвания, при положение, че неговите 
резултати ще излязат в изборна година, очаква се и референдум "за" или "против" АЕЦ 
"Белене"?  
Този референдум е странен, защото БСП можеха да го проведат докато бяха управляващи и то 
преди да подпишат заробващите споразумения. Друг е въпросът, че и ГЕРБ някак само с 
половин сърце е против АЕЦ "Белене", след като дълго време г-н Борисов твърдеше, че трябва 
да се строи независимо от цената. Ако има референдум, не мисля, че е добре да се прави с 
изборите, каквато идея бе коментирана.  
След като вече не сте министър, как ви изглежда работата на правителството и по-конкретно 
бившия ви ресор?  
С малки, макар и понякога важни нюанси в политиката на министерството има приемственост и 
дори сега да се правят опити за хвърляне на камъни в моята градина, много от нещата, които 
сега се случват, са плод на работата, която свършихме: Проектите в енергетиката, законът за 
енергетиката, законът за туризма, облекченията за инвеститорите - включително и 
привличането на някои обявени наскоро, сливането на междинното звено и управляващия 
орган на оперативната програма "Конкурентоспособност", подготовката на схемата за 
енергийна ефективност, подготовката на позициите за следващия програмен период. Сигурен 
съм, че до края на годината бюджетът от 800 млн. евро по програмата ще бъде договорен. 
Фондовите инструменти като ДЖЕРЕМИ, които ние разработихме вече се дават за пример от 
Европейската комисия в други страни и вече са налице първите инвестиции в стартиращи 
иновативни предприятия. Не случайно и програмите за регионално развитие и за развитие на 
селските райони започнаха да използват такива инструменти.  
Има и стъпки на министерството, с които със сигурност не бих се гордял. Това е местеното на 
12 души, които се занимават с туризма, в Пловдив. Безумие, откъдето и да се погледне! 
Навремето, като консултант по ефективност на операциите винаги съм убеждавал хората, 
които вършат обща работа, да са заедно, особено ако това така и така е завареното 
положение. Сега две дирекции са в Пловдив, а те постоянно трябва да са в контакт с 
останалите, със счетоводството, с юристите, с колегите си по проекти с матрична организация.  
Тук не става въпрос за отделна агенция, която може да си работи независимо. Например 
Агенцията за енергийна ефективност спокойно може да се измести извън София, но да 
откъснеш част от един екип е грешка. Когато присъединихме Агенцията по туризъм към 
министерството, съкратихме наполовина щата, защото махнахме техните юристи, 
счетоводство, човешки ресурси и инфраструктура и съвместихме някои функции. Така 
харчехме по-малко пари от бюджета. Сега чета, че и в София, и в Пловдив ще има деловодство 
на министерството. Не виждам каква е ползата, освен обратно да се увеличи администрацията, 
само че този път – в провинцията, ще се увеличат транспортните и логистични разходи и 
загубеното време. Едва ли тези няколко щатни бройки са от значение за моя любим град 
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Пловдив. Според мен е била дадена случайна команда и всички по веригата са я изпълнили 
без много много мисъл.  
Как гледате на новото хоби на правителството – археологическите проекти, и най-новата идея 
на Добрев с пари от концесионните такси за търсене и добив на природни богатства да се 
финансират разкопки?  
Като министър винаги съм бил привърженик на археологическите разкопки и подкрепям 
финансирането им - добре е и за туризма и за националната ни памет. По мое време 
културният туризъм беше заложен като приоритет. Но нали затова се прави държавен бюджет и 
в него се залагат политики и разходни пера.  
Иначе щом концесиите ще са за археология, може би глобите от КАТ трябва да са за Института 
по езикознание, приходите от Авиоотряд 28 за БНТ, а акцизите върху горивата – за 
пенсионерите, които да стискат палци за по-високи цени. Малко странно.  
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Дата: 05.09.2012  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=11929009  
Брой думи: 288  
 
 
Резюме: Актуални и предстоящи възможности за бизнеса за кандидатстване по оперативни 
програми бяха представени на информационна среща, организирана от Областен 
информационен център (ОИЦ) - Кюстендил съвместно с Кюстендилска търговско-промишлена 
палата.  
 
Заглавие: В Кюстендил представиха възможности за бизнеса за кандидатстване  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Актуални и предстоящи възможности за бизнеса за кандидатстване по оперативни 
програми бяха представени на информационна среща, организирана от Областен 
информационен център (ОИЦ) - Кюстендил съвместно с Кюстендилска търговско-промишлена 
палата.  
Основен акцент в рамките на събитието бе представяне на отворената за кандидатстване 
процедура за подбор на проекти „Енергийна ефективност и зелена икономика“ по Оперативна 
програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013“. 
Гост-лектор разясни на присъстващите представители на местния бизнес предоставяните от 
процедурата възможности, както и условията за кандидатстване.  
Процедура „Енергийна ефективност и зелена икономика“ основно цели да се предостави 
подкрепа на микро, малките и средните предприятия в България за осъществяване на прехода 
към „зелена икономика“ чрез насърчаване изпълнението на проекти, пряко свързани с 
прилагането на енергоспестяващи технологии и въвеждането на възобновяеми енергийни 
източници, прилагане на технологии за намаляване на енергоемкостта на производството, 
както и мерки за усъвършенстване на процесите в предприятията и енергийния мениджмънт.  
От презентацията на процедурата стана ясно и, че в зависимост от техния размер и сложност 
допустимите проекти се разделят на технологични (лесни и малки проекти с използване на 
оборудване от Списъка на допустими за финансиране материали и оборудване) и проекти с 
енергийно обследване (по-големи и по-сложни проекти, основаващи се на препоръките от 
извършен енергиен одит). Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за 
отделен проект е 2 млн. лв. Размерът на безвъзмездната финансова помощ зависи от вида на 
проекта, като максималния интензитет на безвъзмездната финансова помощ не може да 
надхвърля 50 % от общата допустима стойност на разходите по проекта.  
Проектни предложения по процедура „Енергийна ефективност и зелена икономика“ могат да се 
подават най-късно до 31 октомври 2013г.  
В дискусионната част на срещата представители на бизнеса се интересуваха най-вече от 
механизмите за кандидатстване, от списъка с допустимите материали и оборудване, както и от 
допустимостта на разходите.  
 
 
 

file:///C:/Users/d.miteva/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/SIVN9VWD/3D%22http:/novini.dir.bg/news.php%3fid=3D11929009
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Дата: 05.09.2012  
Източник: www.myvidin.com  
Връзка: http://news.myvidin.com/about-93655.html  
Брой думи: 108  
 
 
Резюме: До 200 000 евро финансиране могат да получат стартиращи млади предприемачи с 
иновативни идеи. Това е възможно благодарение на фондове като LAUNCHub и Eleven, 
съобщава БТВ.  
LAUNCHub свързва авторите на свежи идеи с външни инвеститори и бизнес ментори, като 
работи с финансовите инструменти на европейския фонд JEREMIE.  
 
Заглавие: 200 000 евро за старт на бизнес  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: До 200 000 евро финансиране могат да получат стартиращи млади предприемачи с 
иновативни идеи. Това е възможно благодарение на фондове като LAUNCHub и Eleven, 
съобщава БТВ.  
LAUNCHub свързва авторите на свежи идеи с външни инвеститори и бизнес ментори, като 
работи с финансовите инструменти на европейския фонд JEREMIE.  
Общо 9 млн. евро могат да си разпределят близо 100 стартиращи компании в следващите 4 г. 
Те ще са предимно от сектора информационните и комуникационни технологии у нас и региона.  
От юни млади предприемачи имат възможност да кандидатстват за финансиране на свой 
бизнес проект с до 30 000 евро, като при развитие на идеята помощта може да достигне до 200 
000 евро.  
 
 
 

file:///C:/Users/d.miteva/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/SIVN9VWD/3D%22http:/news.myvidin.com/about-93655.html
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Дата: 05.09.2012  
Източник: www.dariknews.bg  
Връзка: http://www.dariknews.bg/view_article.php?article_id=957592  
Брой думи: 288  
 
 
Резюме: Актуални и предстоящи възможности за бизнеса за кандидатстване по оперативни 
програми бяха представени на информационна среща, организирана от Областен 
информационен център (ОИЦ) - Кюстендил съвместно с Кюстендилска търговско-промишлена 
палата.  
 
Заглавие: В Кюстендил представиха възможности за бизнеса за кандидатстване  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Актуални и предстоящи възможности за бизнеса за кандидатстване по оперативни 
програми бяха представени на информационна среща, организирана от Областен 
информационен център (ОИЦ) - Кюстендил съвместно с Кюстендилска търговско-промишлена 
палата.  
Основен акцент в рамките на събитието бе представяне на отворената за кандидатстване 
процедура за подбор на проекти „Енергийна ефективност и зелена икономика" по Оперативна 
програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013". 
Гост-лектор разясни на присъстващите представители на местния бизнес предоставяните от 
процедурата възможности, както и условията за кандидатстване.  
Процедура „Енергийна ефективност и зелена икономика" основно цели да се предостави 
подкрепа на микро, малките и средните предприятия в България за осъществяване на прехода 
към „зелена икономика" чрез насърчаване изпълнението на проекти, пряко свързани с 
прилагането на енергоспестяващи технологии и въвеждането на възобновяеми енергийни 
източници, прилагане на технологии за намаляване на енергоемкостта на производството, 
както и мерки за усъвършенстване на процесите в предприятията и енергийния мениджмънт.  
От презентацията на процедурата стана ясно и, че в зависимост от техния размер и сложност 
допустимите проекти се разделят на технологични (лесни и малки проекти с използване на 
оборудване от Списъка на допустими за финансиране материали и оборудване) и проекти с 
енергийно обследване (по-големи и по-сложни проекти, основаващи се на препоръките от 
извършен енергиен одит). Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за 
отделен проект е 2 млн. лв. Размерът на безвъзмездната финансова помощ зависи от вида на 
проекта, като максималния интензитет на безвъзмездната финансова помощ не може да 
надхвърля 50 % от общата допустима стойност на разходите по проекта.  
Проектни предложения по процедура „Енергийна ефективност и зелена икономика" могат да се 
подават най-късно до 31 октомври 2013г.  
В дискусионната част на срещата представители на бизнеса се интересуваха най-вече от 
механизмите за кандидатстване, от списъка с допустимите материали и оборудване, както и от 
допустимостта на разходите.  
 
 
 

file:///C:/Users/d.miteva/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/SIVN9VWD/3D%22http:/www.dariknews.bg/view_article.php%3farticle_id=3D957592
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Дата: 05.09.2012  
Източник: www.168chasa.bg  
Връзка: http://www.168chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1532838  
Брой думи: 1240  
 
 
Резюме: - Кои програми изостават най-много към днешна дата и какви са основните причини?  
- За съжаление това са ОП “Конкурентоспособност” и ОП “Околна среда”.  
Пропуски са допуснати  
още в началото  
в процеса на програмиране. Всяка от оперативните програми си има своите особености и 
различен тип бенефициенти. При “Конкурентоспособност” основен проблем е трудният достъп 
до финансов ресурс за бенефициентите, които се отказват от спечелени проекти поради 
невъзможност да ги съфинансират. При “Околна среда” по-скоро проблемът е в тежките 
изисквания, присъщи за дейностите, които се изпълняват и липсата на достатъчно подготвени 
кадри по места. В интерес на истината обаче и по двете програми са предприети незабавни 
действия с цел преодоляване на натрупаното забавяне.  
 
Заглавие: Моника Панайотова, шеф на парламентарната комисия по европейските 
въпроси  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Родена - 19 август 1983 г. в София.  
Образование - висше, международник.  
Опит - депутат от ГЕРБ, от 2013 г. става член на Европарламента.  
- Г-жо Панайотова, към средата на годината има ли данни какъв е процентът на усвоените 
средства по оперативните програми, тъй като краят на програмния период е 2013 г.?  
- Към 31 юли 2012 г. по данни на Информационната система за управление и наблюдение на 
средствата от ЕС договорените средства са вече 6 571 984 544 евро или 81,95% от общия 
бюджет на 7-те оперативни програми, а разплатените са 1 998 275 990 евро или 24,92%. 
Безспорно темповете на разплащане се ускоряват значително - сравнете тези почти 25% 
разплатени средства днес с тези към 31 юли 2009 г. - под 2%.  
Към 31 юли 2010 г. са 7,28%, а към 31 юли 2011 г. - 13,75%. От данните е лесно да се направи 
изводът, че всяка следваща година разплатените еврофондове почти удвояват постигнатото 
разплащане в предходните.  
- Имате ли някакво обяснение защо сме на опашката сред страните членки в ЕС по усвояване 
на средствата?  
- Този въпрос изисква доста подробен отговор, с редица уговорки - все пак говорим за 27 
различни държави, всяка със своите системи за управление на средствата, със своите 
собствени показатели за брутния вътрешен продукт, територия, брой население, икономически, 
демографски, финансов профил, приоритети и т. н. В този смисъл механичното сравняване на 
процентите на усвояване на еврофондове между тях не би било коректно. Вместо това бих 
обобщила, че по официални данни, които Европейската комисия публикува на 1 юли 2012 г., 
към 27-те страни-членки са разплатени общо 101 милиарда евро. Същевременно страната ни е 
сред тези с най-нисък процент на грешки по своите оперативни програми (под 2%) и  
няма блокирани  
европейски средства  
Това показва, че имаме ефективни системи за управление и контрол на средствата от ЕС. 
Казвам го с уточнението, че на ниво целия ЕС има спрени по една или друга причина 154 
оперативни програми.  
- Какви са причините усвояването ни да е на това ниво?  
- Бих посочила 5 основни причини за настоящето ниво на усвояване на средствата, което 
предвид стартовата позиция за това правителство през 2009 г. е добро. Разбира се, от гледна 
точка на 100-те процента, има какво да се желае. Първо - липсата на проектна готовност в 
началото на програмния период, особено за големите инфраструктурни проекти. Второ - 
сериозното забавяне до 2009 г. на цялостния процес - по редица от програмите бяха усвоени 
едва 1-2% от средствата, същевременно имахме и спрени пари за България. Трето - 
административната тежест за бенефициентите се оказа голяма пречка при кандидатстване и се 
наложи да се правят множество промени в ход с цел нейното облекчаване. Четвърто - 
нормативната уредба - наличието на множество подзаконови нормативни актове и 

file:///C:/Users/d.miteva/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/SIVN9VWD/3D%22http:/www.168chasa.bg/Article.asp%3fArticleId=3D1532838
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разпокъсаност в отделни закони. Затова се надявам за следващия програмен период да имаме 
единен закон за управление на средствата от ЕС. Пето -  
липсата на доверие от страна на бенефициентите и ЕК  
към прозрачността и обективността на оценката на проектни предложения. На база тези 
констатирани слабости, в междинния доклад на парламентарната ни комисия, изведох 10 урока 
от настоящия програмен период, които да бъдат взети под внимание при участието на страната 
в процеса на програмиране за следващия период. Според мен те са ценно ноу-хау за страните 
от Югоизточна Европа. На първо място необходима е визия: яснота и кохерентност на 
приоритетите; 2. Приоритизация и целеполагане; 3. Стандартизация - типова документация и 
електронно управление; 4. Ясни правила и по-малко бюрокрация; 5. Прозрачност; 6. Доверие и 
постоянен диалог с всички заинтересовани страни на национално и европейско ниво; 7. 
Дисциплина при всички заинтересовани страни в процеса; 8. Вътрешен имунитет и устойчиви 
системи за управление и контрол; 9. Бърз старт на прилагането на програмите, предвид 
строгите времеви рамки за изпълнение на проектите. Достатъчен брой готови за финансиране 
големи инфраструктурни проекти (в секторите транспорт и околна среда); 10. Укрепване 
капацитета на администрацията и бенефициентите.  
- Какви са шансовете усвояването да се повиши до началото на следващия програмен период?  
- Добри, имайки предвид интензивната работа, която в момента тече във всички управляващи 
органи на оперативните програми. Постоянно се правят подобрения в целия процес от самото 
подаване на проектите за оценка, през тяхното по-бързо разглеждане и не на последно място - 
максимално скъсяване на сроковете за разплащане. Всичко това е с  
цел да се предотврати рискът от каквото и да е забавяне  
(защото вече просто не можем да си позволим такова), респективно от загуба на средства. 
Амбициозните цели, които си поставя правителството до края на 2012 г. са към 31 декември да 
има кумулативни разплащания на стойност над 3 милиарда евро, което би означавало че близо 
40% от общия им бюджет ще е достигнал до бенефициентите.  
- Какви мерки могат да се предприемат, за да се повиши усвояемостта?  
- Мерки вече се предприемат в съответствие с препоръките на Комисията ни (КЕВКЕФ) от 
предходни наши доклади за усвояването на еврофондовете, в насока пренасочване на 
средства към най-атрактивните мерки и приоритетни оси от такива, които констатират 
забавяне. Освен това, както вече посочих, значително са съкратени сроковете за оценка на 
проектните предложения; намалена е, доколкото и където е възможно, административната и 
чисто бюрократичната тежест за бенефициентите.  
- Кои програми изостават най-много към днешна дата и какви са основните причини?  
- За съжаление това са ОП “Конкурентоспособност” и ОП “Околна среда”.  
Пропуски са допуснати  
още в началото  
в процеса на програмиране. Всяка от оперативните програми си има своите особености и 
различен тип бенефициенти. При “Конкурентоспособност” основен проблем е трудният 
достъп до финансов ресурс за бенефициентите, които се отказват от спечелени проекти поради 
невъзможност да ги съфинансират. При “Околна среда” по-скоро проблемът е в тежките 
изисквания, присъщи за дейностите, които се изпълняват и липсата на достатъчно подготвени 
кадри по места. В интерес на истината обаче и по двете програми са предприети незабавни 
действия с цел преодоляване на натрупаното забавяне.  
- Има ли някакво обяснение защо общините не са активни с подготовката на проекти за 
пречиствателни станции?  
- Безспорно е така. Но както вече споменах, това са тежки и сложни инженерингови проекти, 
изискващи високо ниво на специфична експертиза, което за съжаление не навсякъде е факт. За 
целта според мен фокусът на местната администрация трябва да се насочи към допълнително 
увеличаване на нейния собствен капацитет и качество на експертизата вместо да се разчита 
изцяло на външни услуги в тази област. Вече има  
много положителни примери като София, Бургас, Габрово  
и др., които могат да се използват.  
- При кои оперативни програми се налага вътрешно преструктуриране, за да се повиши 
усвояването на средства?  
- Преди всичко, ОП “Конкурентоспособност” - в насока увеличаване на дела на 
револвиращите инструменти и различните форми на “финансов инженеринг” (доколкото е 
коректно да го наричаме така) по линия на инструмента ДЖЕРЕМИ. С това управляващият 
орган цели да разреши проблема със съфинансирането. В известна степен и ОП “Транспорт”, 
където бе решено речната навигационна система по р. Дунав да се финансира по-съществено 
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през 2014-2020 г., а за сметка на това се ускори усвояването на средства за изграждането на жп 
инфраструктура и Софийското метро, определяно от редица специалисти като един от най-
успешните проекти в целия ЕС.  
- Като бъдещ евродепутат какви приоритети имате?  
- На този етап до края на годината съм концентрирана върху работата ми в националния 
парламент и активното ни участие във финалния етап от дебата за Многогодишната финансова 
рамка. За в бъдеще и като евродепутат ще се стремя да продължа тесния контакт и 
взаимодействие между Европейския и националния парламент, съгласно Лисабонския договор, 
защото в крайна сметка всички ние, както от националната, така и от европейската сцена, 
трябва да отстояваме интересите на нашите граждани.  
 
 
 
 


