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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
04.11.2012 г. 
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 3 

 телевизии 1 

 радиостанции 2 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 5 

 вестници, от които: 1 

 - национални 0 

 - регионални 1 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 4 

Общо за деня 8 
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Телевизии и радиостанции  
 
Дата: 03.11.2012  
Източник: Дарик радио  
Предаване: Седмицата  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 40  
Брой думи: 6609  
 
 
Резюме: Тема: Състоянието на икономиката, енергийните проекти и перспективите пред 
туризма  
Гост: Делян Добрев, министър на икономиката, енергетиката и туризма  
 
Водещ: Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев е в студиото на 
„Седмицата”. Добро утро.  
Делян Добрев: Добро утро.  
Водещ: Нека караме подред на заглавието на министерството ни, защото от опит знам, че 
започнем ли с енергетиката няма да остане никакво време нито за икономиката, нито за 
туризма.  
Делян Добрев: Това ще е нещо ново, защото във всяко студио почваме с енергетиката, така че 
нека да опитаме сега с първия и най-важен според мен ресор на министерството.  
Водещ: Заглавията от последните два дни в специализирания вестник икономически „Класа” са 
икономиката ни близо до точката на замръзването вчера с данните на Центъра за 
икономическо развитие, че ръстът на Брутния вътрешен продукт (БВП) на България се движи 
около процент, промишлеността също е 1 % при 9% миналата година. А онзи ден пак същия 
вестник е със заглавие „Бизнес климатът се влошава през октомври”, според данните на 
Националния статистически институт. И не знам колко ще е ясно на слушателите какви са тези 
данни, но спадът бил 2,7 пункта, спрямо предходния месец. На зле ли отива икономиката на 
България?  
Делян Добрев: Не. Не бих казал. Това не е нещо ново, което сега се е случило. Знаете, че за 
първото и второто тримесечие ние имахме 0.5% ръст на икономиката, така че погледнато може 
да се счете за развитие дори, защото ще завършим годината с повече от 1%, който не е 
достатъчен за съжаление и ние правим всички опити да постигнем по-висок икономически 
растеж. Защото само по този начин ще го почувстват и хората, които сега не правят разлика от 
тази година, например от 2009 година.  
 
Текст: Тема: Състоянието на икономиката, енергийните проекти и перспективите пред туризма  
Гост: Делян Добрев, министър на икономиката, енергетиката и туризма  
 
Водещ: Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев е в студиото на 
„Седмицата”. Добро утро.  
Делян Добрев: Добро утро.  
Водещ: Нека караме подред на заглавието на министерството ни, защото от опит знам, че 
започнем ли с енергетиката няма да остане никакво време нито за икономиката, нито за 
туризма.  
Делян Добрев: Това ще е нещо ново, защото във всяко студио почваме с енергетиката, така че 
нека да опитаме сега с първия и най-важен според мен ресор на министерството.  
Водещ: Заглавията от последните два дни в специализирания вестник икономически „Класа” са 
икономиката ни близо до точката на замръзването вчера с данните на Центъра за 
икономическо развитие, че ръстът на Брутния вътрешен продукт (БВП) на България се движи 
около процент, промишлеността също е 1 % при 9% миналата година. А онзи ден пак същия 
вестник е със заглавие „Бизнес климатът се влошава през октомври”, според данните на 
Националния статистически институт. И не знам колко ще е ясно на слушателите какви са тези 
данни, но спадът бил 2,7 пункта, спрямо предходния месец. На зле ли отива икономиката на 
България?  
Делян Добрев: Не. Не бих казал. Това не е нещо ново, което сега се е случило. Знаете, че за 
първото и второто тримесечие ние имахме 0.5% ръст на икономиката, така че погледнато може 
да се счете за развитие дори, защото ще завършим годината с повече от 1%, който не е 
достатъчен за съжаление и ние правим всички опити да постигнем по-висок икономически 
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растеж. Защото само по този начин ще го почувстват и хората, които сега не правят разлика от 
тази година, например от 2009 година. Те живеят по един и същ начин, защото ниският 
икономически растеж не повишава доходите. Но пък трябва да се има предвид в каква 
икономическа ситуация живеем в Европейския съюз, защото половината държави от ЕС са 
обратно в рецесия. Малко държави бележат с този ръст. Не е достатъчен, но ние правим 
необходимото, за да го увеличим. Знаете, че по Оперативна програма 
„Конкурентоспособност” работи много активно. Това са едни средства, които ние имаме на 
разположение, които трябва по най-бързия начин да стигнат до фирмите.  
Водещ: Тази седмица подписахте новите 85 договора за технологична модернизация на малки 
и средни предприятия?  
Делян Добрев: От май месец досега сме подписали над 700 договора. В следващите две 
седмици ще подпишем още около 100-150 договора. Те са на сума от над 500 млн. 
безвъзмездна помощ, която обикновено е около 50%, което означава, че тези фирми ще 
инвестират още средства при изпълнението на тези проекти. Инвестициите само по 
Оперативна програма „Конкурентоспособност” ще надхвърлят 1 млрд. лв. със сигурност 
само от новите договори, които са сключени. Така че това е начинът да стимулираме 
икономиката, използвайки тези средства и разбира се, създавайки благоприятната среда със 
Закона за насърчаване на инвестициите. Знаете, че и там правим промени в Народното 
събрание, които да стимулират допълнително инвестициите и третата мярка, по която работим 
е намаляване на административната тежест, защото това спестява на бизнеса не само 
средства, но и пари.  
Водещ: Връщане всъщност на колко осигуровки на инвеститори са предвидени в бюджет 2013? 
Някъде срещнах сумата 2.5 млн. лв., които били предвидени за тази работа. Това всъщност 
колко работни места са на фона на 12.5 почти процента ниво на безработицата в България, с 
почти 2% по-високо според Евростат от средното за целия ЕС?  
Делян Добрев: Тези 2.5 млн. са обичайната субсидия, която ние получаваме всяка година по 
Закона за насърчаване на инвестициите. Новата насърчителна мярка за възстановяване на 
осигуровките от страна на работодателя ще започнат, след като бъдат приети промените в 
закона, което означава малко преди края на годината, може би. А първото връщане на такива 
средства ще се случи 1 година след това, защото такъв е отчетният период. Което означава, че 
ние през следващата година фактически няма да връщаме пари, няма да ни трябват пари, ще 
ни трябват през 2014 г. И това, което сме се разбрали с Министерството на финансите е 
колкото средства са необходими, толкова да бъдат отпуснати по тази мярка. Защото ние с 
финансовия анализ, който направихме доказахме, че в крайна сметка и бюджета ще спечели от 
тази мярка, няма да загуби, защото в първите 2 години държавата ще възстановява 
осигуровките, но в следващите 3 години ще получи осигуровки.  
Водещ: Може ли да обясните всъщност кой ще има право да получава обратни осигуровки, по 
които е платил на своите работници?  
Делян Добрев: Всеки инвеститор клас А и клас Б в България, което означава всеки инвеститор, 
който инвестира повече от между 2 и 10 млн. лв. в зависимост от дейността, която развива...  
Водещ: Няма значение дали е българска фирмата или чужда?  
Делян Добрев: Да. Никакво значение няма дали е българска или чужда фирмата. Тази година 
сме издали 7 сертификата за клас А и Б инвеститори, 3 от които са на български компании. 
Така че това е доказателство, че този закон третира по еднакъв начин всички компании. Това 
между другото е и ръст в сравнение с миналата година, защото миналата година имаме само 4 
сертификата и на много по-малка стойност и с много по-малко работни места. Така че броя на 
сертифицираните проекти и размера на инвестициите доказват, че имаме повишена 
икономическа инвестиционна активност в страната ни през тази година. Но, ако ми позволите 
да довърша с анализа на финансовия ефект от тази мярка. Две години държавата връща 
осигуровки, следващите 3 години получава осигуровки. Спестява си обаче, 9 месеца плащане 
за безработица, което в противен случай ще направи. Това е от едната страна бюджетът на 
ДОО, който излиза с положителен резултат. Ако върнем например 1.5 млн., получаваме 2.5 
млн. разгледано комплексно....  
Водещ: Имате предвид получавате ги заради това, че не плащате обезщетения за 
безработица.  
Делян Добрев: Първо затова и второ, защото в първите 2 години се връщат осигуровките. От 
следващите 3 години те се внасят от страна на работодателя. Това е облекчение само за 
първите 2 години.  
Водещ: Продължавате ли да държите, въпреки всичките гласове, които се чуха срещу това да 
си купуваш както преведоха. Впрочем терминът беше на Меглена Кунева от тази седмица 
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прочетох, купуване на паспорти с 200 хил. лв. инвестиция. Впрочем тази възможност я има и 
сега в законодателството, но там правят доста по-високи - 1 млн. лв.  
Делян Добрев: В законодателството има разписани текстове. Текстът, който не е разписан е за 
получаване на гражданство. Разписани са текстовете за получаване на постоянно пребиваване. 
Проблемът е с гражданството, защото там казват, че има право да получи български паспорт 
единствено инвеститор с особени заслуги за българската икономика. Но какво означава 
особени заслуги за българската икономика, 10 млн. евро инвестиции, 50 млн. евро или 500 млн. 
евро инвестиции. Аз по тази клауза на закона съм подписал един единствен документ за 
издаване на паспорт на най-големия италиански инвеститор в България, който е инвестирал в 
различни сфери повече от 500 млн. лв. Защото според мен това е особена икономическа 
полза...  
Водещ: Сега 200 хил. лв. стигат ли да станеш българин?  
Делян Добрев: Не. Според мен не стигат 200 хил., прагът трябва да е по-голям. Но ние трябва 
да имаме обективни критерии, по които да казваме – да, ако си изпълнил тези критерии, а 
съответно и инвеститорите да знаят. Ако си покрил тези критерии да имаш шанс да получиш 
гражданство, а не субективна оценка за това колко е голяма ползата.  
Водещ: Вие за какъв праг, лично вие, мислите че е разумен?  
Делян Добрев: С получаването на постоянното пребиваване също е 1 млн. лв., в примерно 
Българска фондова борса или 6 млн. лв. в предприятие. Според мен тези, които се 
сертифицират като клас А и като клас Б проекти, което е между 2 и 10 млн. според зависимост 
от дейността...  
Водещ: Вече да носим и гражданство.  
Делян Добрев: Трябва да бъдат с възможност след постоянното пребиваване да получат и 
гражданство, след като докажат своята инвестиция, защото това са хора, които са трайно заети 
в България и създават работни места. Разбира се ще има най-вероятно изискване за броя на 
работните места, минимум 2 млн. или 5 млн. инвестиция, така че в общи линии това е посоката, 
в която....  
Водещ: Този проект за 200 хил. не беше ли на вашето министерство?  
Делян Добрев: 200 хил. нашето министерство предлагаше срещу 200 хил. лв. дарени във 
фонд за иновации, да се получава постоянно пребиваване, статут за постоянно пребиваване, 
но не и гражданство.  
Водещ: А как се превърна в проект изведнъж гражданство?  
Делян Добрев: Има два различни законопроекта. Този, за който вие говорите внесе в 
Министерството на финансите през лятото. За тези 200 хил. за гражданство. А този, за който 
ние предлагаме промени в Закона за насърчаване на инвестициите, то касае Министерството 
на икономиката и касае клас А и клас Б инвеститори и касае уточняване на кои са критериите, 
обективните критерии за получаване на гражданство, за да няма субективна оценка.  
Водещ: Тези 200 хил. китайци, за които пише министъра тази седмица, не – тези китайци 
хиляда, поне хиляда китайци с 200 хил. лв., които били готови на границата на България като 
влезе такъв закон за гражданство, за да станат граждани на страна от ЕС няма да се случи, 
това според вас?  
Делян Добрев: С по 200 хил. според мен няма да се случи, защото този праг е много нисък. Но, 
ако говорим за инвеститори, които инвестират в предприятие, инвестират повече от 1, 2, 3 млн. 
лв. в българската икономика аз не виждам проблем, на тези инвеститори да бъде давано 
гражданство. След разбира се, проверка от компетентните власти....  
Водещ: А очаквате ли в България...  
Делян Добрев: Защото, след като те получат гражданство разбирате, че те ще започнат да 
плащат и данъци в България. Те ще имат много по-голям мотив да продължат своите 
инвестиции в страната. В момента законодателството за гражданството казва, че трябва да 
научиш български, трябва да стоиш тук 5 години и трябва да имаш особени заслуги към 
икономиката. Което значи да инвестираш 500 млн. лв. например, за да получиш гражданство. И 
също тази седмица Унгария например, прие подобна мярка в своето законодателство – срещу 
закупуване на държавни облигации, защото не могат да си финансират бюджетните дефицити, 
срещу закупуване на държавни ценни книжа да се дават права за постоянно пребиваване. И в 
последствие за гражданство.  
Водещ: Очаквате ли сега заради облагането на лихвите по депозитите да навлязат много 
фирми, които се занимават с управляване на активи с различни финансови схеми /.../ за 
британската „Шрьодерс”? Която всъщност щяла да предложи на българите същата доходност, 
която българите имат, без Симеон Дянков да може да ни взима данък върху доходът, който 
изкарваме.  
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Делян Добрев: Със сигурност ще се появят такива управляващи дружества, пенсионни 
фондове, застрахователни дружества, които по някакъв начин ще се опитат да гарантират 
същата доходност, но под друга форма. Аз не мисля обаче, че те ще бъдат много широко 
разпространени, защото българският спестител е консервативно настроен по отношение на 
тези финансови инструменти. Депозитът е нещо, в което всеки един от нас вярва, защото то е 
гарантирано и от БНБ до определен размер. А докато финансовите инструменти са все пак 
рискови инструменти. Така че аз не мисля, че това ще се случи. Ще има със сигурност 
прехвърляне на определени средства, но те няма да бъдат в особен размер.  
Водещ: Подкрепяте ли, смятате ли, че е добро за икономиката това решение да се обложат 
лихвите? Защото това веднага беше свързано с идеите, че хората биха дърпали пари от 
банките. Или пък, че това неименуемо би повлияло на кредитите, или че най-малкото пък не е 
честно лихвата, която ти плащаш да не ти бъде приспадана по един кредит, който имаш и 
държавата да взема данък и върху лихвата по кредитите. А пък да ти облагат лихвата от 
депозита?  
Делян Добрев: Аз не мисля, че ще има особен ефект от тази мярка в икономиката, защото 
първо тя няма да принуди хората да си изтеглят парите и да ги похарчат. Да потребят с тях, за 
да стимулират икономиката. Второ тези средства няма да бъдат прехвърляни в голямата си 
част от 95, 99% в такива взаимни фондове или управляващи фондове. Защото хората нямат 
доверие в тези фондове, което означава, че те ще продължат да стоят в банковата система и 
да се връщат под формата на кредит. Опасно би било, ако например навлязат тези фондове – 
всички депозити или половината депозити се прехвърлят в тези фондове. Тези фондове знаете 
инвестират във финансови инструменти. Те инвестират в държавни ценни книжа, в облигации, 
в акции на фондовите борси, което не е много добре за икономиката, защото парите не се 
връщат в икономиката, отиват във финансови инструменти. Не се връщат от банковата система 
под формата на кредити, а биват инвестирани в други инструменти. Но такава опасност не 
виждам, защото пак ви казвам – хората са консервативно настроени и не вярват на такива 
управляващи дружества и фондове.  
Водещ: /.../ това политическо решение сега? Добре ли беше за икономиката сега да се вземе?  
Делян Добрев: Аз ви казах, че особен ефект върху икономиката няма да доведе това решение. 
Дали бе най-правилният момент не мога да коментирам и не искам да коментирам, защото не е 
в ресора на моето министерство, а е в ресора на Министерството на финансите.  
Водещ: Съгласни ли сте, заради неплатени други данъци фирмите да се дерегистрират 
служебно по Закона за ДДС. Става дума, че с единната сметка на НАП първо ще се погасяват 
старите задължения. Така може една фирма, която дължи примерно осигуровки, но честно си 
плаща ДДС – на принципа най-старите задължения се погасяват първо, изведнъж да се окаже, 
че дължи за 3 месеца ДДС и да бъде дерегистрирана. Впрочем това са опасения на 
работодателски организации при дебата около тази тема?  
Делян Добрев: Не знам колко са тези случаи. Трябва да се провери в НАП и в Министерството 
на финансите колко са случаите, в които една компания е изрядна от към плащане на ДДС, а не 
е изрядна от към плащане осигуровки и евентуално би застрашена от дерегистрация. Според 
мен не са много тези случаи. Ако са много случаите тогава трябва да се мисли върху тази тема 
наистина, но това отново е политика на финансите, а не политика на....  
Водещ: Да. Но всичко това са неща, които рефлектират върху сектора, за който вие отговаряте 
– икономика. Че се взимат много смели по някой път екстравагантни финансови решения, 
сигурно имат някакви обяснения?  
Делян Добрев: Данъци и задължения към държавата трябва да се плащат и всеки трябва да 
свикне, че данъците в България са достатъчно ниски и трябва да си ги плаща, а не да се опитва 
да ги крие или да отлага тяхното плащане. Оттам нататък според мен това, което е в моя 
ресор, е по-скоро административната тежест дали тези проблеми биха затруднили компаниите 
или биха ги облекчили. Според мен по-скоро биха ги облекчили с единна сметка, отколкото да 
ги затруднят, защото ще правят по-малко административни документи, за да си подадат 
отчетите.  
Водещ: И това е по третата точка, с която вие смятате да насърчите бизнесът в България.  
Делян Добрев: Това е третата тема, по която работим и трябва да работим, за да насърчим 
бизнесът. Знаете, че имаме програма за намаляване на административната тежест до 2014 г., 
която е свързана с облекчаване на разрешителните режими и е изчислено, че има капацитет да 
спести до 314 млн. лв. годишно на тези компании, след като бъдат премахнати изискванията за 
подаване на документи, за пререгистрации и така нататък. Това е наистина важно, защото той 
не само спестява пари на компаниите, но и спестява много време. Спестява усилия да се отиде 
в определена администрация, да се подаде определен документ. Но според мен трябва да се 
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работи не само в тази посока, но и в посока електронно правителство, това, което прави 
Министерството на транспорта. Те следващата година март или април месец ще пуснат 
пилотно така нареченото българско електронно правителство. Доколкото знам от колегата 
Московски с 5 000 първоначални електронни карти, с които всеки един ще може да ползва 
услугата от единен портал на правителството, който ще предоставя тези услуги.  
Водещ: Как ще се раздадат тези карти?  
Делян Добрев: Точно това е интересният въпрос. Според мен не знам какъв е принципът, на 
който ще бъдат раздавани, но аз говорих с министър Московски, че аз много ще настоявам и 
той разбра какви са моите мотиви. Голяма част от тези първи карти пилотни да ги получи 
бизнесът в България, защото той най-често работи в администрацията. Най-голям смисъл и 
най-голям ефект ще има....  
Водещ: А те тези карти ще са за всички, и за гражданите?  
Делян Добрев: Те са първите пилотни така да се каже 5 000 карти. После предполагам ще има 
още други карти, ще се разширят услугите, които се предоставят. Но в самото начало още ние 
трябва да се опитаме с голям процент от тези първи пилотни карти да облекчим бизнесът, 
който да спре да ходи по администрацията.  
Водещ: А как ще разберете кои 5 000 фирми да им ги дадете? На томбола ли ще ги раздадете?  
Делян Добрев: Не, не мисля. По-скоро трябва да имаме критерии за това кой най-често ползва 
администрацията. Защото, ако си компания, която знаете.. в България има стотици хиляди 
компании много, от които са само регистрирани и не извършват никаква дейност. Какъв е 
смисълът ние да губим карта за една такава компания. По-скоро тези, които най-активно 
работят с администрацията, най-често ползват услугите на администрацията.  
Водещ: Такива статистики има ли?  
Делян Добрев: Със сигурност има такива статистики и могат да бъдат направени, събрани с 
помощта и на Българската търговско-промишлена палата, /.../ Българската стопанска камара. 
Така че ще намерим правилният механизъм, по което това да се случи.  
Водещ: Да отидем сега към енергетиката. Темата за поскъпването на ток. Ангел Семерджиев 
първо каза, че щял да поскъпне поне 3-4%. „Труд” го даже преведе под глава с 14% като се 
направиха различни сметки. След това вие опровергахте. Даже Ангел Семерджиев почна за 
поевтиняване да говори след това. Всъщност вие от къде знаете какво ще стане следващата 
година? Както няма особена логика шефът на ДКЕВР отсега да знае какви ще са условията от 1 
юли следващата година, за да поскъпне тока. Така че вие със същите аргументи не можете да 
кажете пък, че няма да поскъпне, което го направихте.  
Делян Добрев: Тези 14% цитирани от вас в „Труд” бяха голяма изненада, защото никой никога 
не е споменавал тази цифра. Регулаторът спомена 3-4%, от което аз бях изненадан наистина в 
първия момент, защото вие самият казахте, че е много рано да се знае какво ще е 
увеличението и затова...  
Водещ: В цената на тока влиза и инфлацията, която не се знае...  
Делян Добрев: И затова го поканих на следващия ден в Министерството на икономиката и го 
изслушахме заедно с народните представители, които участват в Комисията за наблюдение 
дейността на регулатора. И това, което той обясни пред мен и след това аз заедно с него 
обяснихме пред журналисти на свикан брифинг е, че това е била хипотеза в случай, че съдът 
например реши, че таксата за достъп, която плащат зелените централи трябва да отпадне. Ако 
отпадне тази цена за достъп разходите, които самите централи предизвикват, и които тази цена 
за достъп покрива – трябва да бъдат платени от някой друг. И хипотезата, която той разви е, че 
този някой друг няма кой друг да бъде – трябва да е пак крайния клиент, което ще натовари 
крайният клиент с едно 3-4%. Но ние нямаме основание на този етап да смятаме, че цената за 
достъп на този етап ще престане да съществува, ще бъде отменено това решение. Единствено 
тя може да бъде коригирана, тя е временна в момента. Може да бъде коригирана след 
определен период от време, ако се установят разминавания между реалните разходи, които 
предизвикват тези централи и определените цени. Така че предпоставки за такова увеличаване 
на цената на електроенергията на този етап няма. Сега да се каже, че ще поевтинее 
електроенергията това отново е много смело изказване, защото аз не виждам и такива 
предпоставки.  
Водещ: Вие получихте ли писмо от 15-те посланици срещу въвеждането на такса за достъп до 
електропреносната мрежа на слънчеви, вятърни и водни централи. Поне държавите изглеждат 
доста сериозни, които не са съгласни с това – Белгия, Германия, Франция, Италия, Финландия, 
Китай, Турция. Това не е ЕС...  
Делян Добрев: Мисля, че бяха 12 посланиците, не 15. А може и 15 да са били. Имах една 
среща при мен в Министерство на икономиката, на която дойдоха посланиците, връчиха ми 
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писмото и се поинтересуваха от темата. И аз им обясних, че цената за достъп е въведена, 
защото тези централи в момента, в който те станаха хиляди, започнаха да предизвикват 
разходи за електроенергийната система. Тези разходи някой трябва да ги плати и не е голям 
изборът от юридически лица и субекти, които могат да ги платят. От една страна могат да ги 
платят хората, което би било нечестно, хората да плащат сметката на някой друг. От друга 
страна, могат да ги платят НЕК и ЕРП-тата, които първо нямат финансовите възможности, 
второ също не е честно да плащат сметката на някой друг. И трето, могат да я платят самите 
централи, които предизвикват разхода, да си го платят. Сега, в тяхното писмо пишеше, че тази 
мярка е ретроактивна. Тя действа със задна дата, което не е така, защото цената за достъп е 
част от българското законодателство от 2007 година в Закона за енергетиката. Единствено не е 
била определена до този момент.  
Водещ: Т. е., няма да има отстъпление заради това, че толкова мощни държави протестират?  
Делян Добрев: Не. Според нас, това е справедливото решение. И аз мисля, че и посланиците 
на тази среща разбраха, че българската политика е правилна. Посланиците изразиха опасения 
за това, че по този начин би се влошил инвестиционният климат в страната, което аз не 
приемам. Защото такъв тип мерки бяха предприети и от редица други държави в ЕС. Чехия, 
например, въведе 20-процентен данък върху тези централи, допълнителен данък, специален 
данък върху ВЕИ-централите. Унгария въведе такси, подобни на българските. Гърция, 
миналата седмица гласува подобни промени. Преди около месец говорих с министъра на 
енергетиката на Германия. Те обсъждат подобни мерки. Единствените държави, които не 
въвеждат подобни мерки в своето законодателство са тези, които не са инвестирали до 
момента в такива възобновяеми проекти. Защото има и такива. Има държави, които са 
подходили много прагматично по тази тема и са казали – ние ще направим насърчително 
законодателство за този тип енергия тогава, когато тя стане достатъчно евтина.  
Водещ: Вие лично, как ще отговорите на въпроса на референдума: „Да се развива ли ядрена 
енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена централа?”?  
Делян Добрев: По тази тема сме говорили много. Държавата ...  
Водещ: Не, аз Ви питам, Вие лично ще гласувате ли на референдума?  
Делян Добрев: Държавата няма финансови възможности да финансира един такъв проект. Ако 
темата е „Белене”, темата е „с държавни пари”, няма как да стане това нещо. Така, че ...  
Водещ: Не, аз Ви питам ..., в смисъл, на хората трябва да им стане ясно. Нали сега започва и 
разяснителната кампания? Ако лидерите в обществото не кажат те самите как ще гласуват? Аз 
Ви питам – „да” или „не”, кое от двете ще задраскате на така поставения от Вашите колеги в 
парламента въпрос?  
Делян Добрев: Хората сами трябва да преценят. Аз не искам да влияя на хората. Моето 
мнение е много ясно изразено и в общественото пространство. И още март месец, с внасянето 
на доклада, от мое име и от името на министър Дянков в Министерски съвет и в последствие с 
решението на Народното събрание. Но хората трябва наистина да слушат много добре 
разяснителната кампания.  
Водещ: Т. е., това, което току-що казахте, Вие казвате – аз вече съм казал „не” по този въпрос.  
Делян Добрев: Да, казал съм „не”, защото държавата не може да си позволи такъв проект.  
Водещ: Понеже пък започват ..., т. е., и Вие разбирате под този въпрос „Белене”, така го 
разбирате?  
Делян Добрев: Да, разбира се, единствено и само „Белене” по този въпрос, да.  
Водещ: Нищо, че не се споменава вътре. Защото пък основните протести от опозицията, БСП, 
които събраха подписите за референдума, е това, че няма думата „Белене”. Вие казвате – аз 
разбирам „Белене” под този въпрос и затова ще гласувам с „не”.  
Делян Добрев: Няма думата „Белене”, защото е противоконституционно, доколкото разбрах. 
Това е тълкуванието на Народното събрание, на президента и на Конституционния съд. 
Интересно защо е зададен въпросът с „Белене”, освен, ако умишлено не се е целяло да не се 
стигне въобще до референдум, а просто да се постави управляващата партия в ситуация, в 
която да отхвърли провеждането на референдума или да се опита да го проведе със зададения 
въпрос, при което Конституционният съд да каже – не, не може с този въпрос.  
Водещ: Впрочем, точно решението, което Вие предложихте на парламента е основният 
аргумент на БСП да казва – как така да е противоконституционен въпросът за „Белене”, защото 
не бил от компетенциите на Народното събрание, когато Народното събрание прие решение 
точно за „Белене”.  
Делян Добрев: Народното събрание прие решение да подкрепи действията на 
правителството. И той не е отговарял на въпроса – да се развива ли ядрената енергетика в 
България чрез строителството на атомна, по техните думи, електроцентрала „Белене”.  
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Водещ: Ако хората гласуват, че не искат нова ядрена централа, това ще означава изобщо 
всякаква ядрена, т. е., ако трябва да направим в южна България една централа, но пак няма да 
бъде вече възможно при така зададен въпрос, нали?  
Делян Добрев: В южна България няма да бъде възможно, но това не изключва, обаче, 
допълнителните мощности в съществуващи ядрени централи. Например, седми блок на АЕЦ 
„Козлодуй”.  
Водещ: Впрочем, президентът предлагаше, ако ще се питат хората наистина искат ли ядрена 
енергетика, да няма думата електроцентрала, а да бъде „нови ядрени мощности” и така щеше 
да бъде ясно искаме ли изобщо ...?  
Делян Добрев: Тогава въпросът би касаел и АЕЦ „Козлодуй”. В момента зададения въпрос не 
касае новите мощности в АЕЦ „Козлодуй”, а касае единствено „Белене” и хипотетична друга 
централа, някаква.  
Водещ: А, според Вас, не беше ли разумно да се допълни този въпрос, като бъде даден 
отговор на още по-важната страна, за което и Вие говорите – кой плаща, и България да каже 
дали българският народ е съгласен частници да имат ядрени централи, като в Щатите?  
Делян Добрев: Това би било най-добре. Но, за съжаление, не е допустимо по Закона за 
референдумите и според Българската конституция. Защото, колкото по-конкретен е въпросът, 
толкова по-добре. Но, за съжаление, ние можем да задаваме само такива общи въпроси, 
несвързани с финанси. Този въпрос е най-добрият, който може да се зададе, така да се каже.  
Водещ: И Вие ще отговорите с „не”. Стана интересно, между другото, защото преди две 
седмици, председателят на Народното събрание, пък, категорично каза, че тя ще гласува с 
„да”. Т. е., във Вашата партия няма да има единни становища, да излезете и да кажете – ГЕРБ 
... Или пък ще стане интересно, ако ГЕРБ каже – искаме с „да” да се отговори. Ще стигнете ли 
до политическо решение за единна позиция в ГЕРБ по въпроса за този референдум?  
Делян Добрев: Аз мисля, че ние трябва да направим добра информационна кампания. И 
според тази информационна кампания, хората да преценят как да гласуват.  
Водещ: Да, въпросът е, какво ще искате да информирате. Ако питаме Цецка Цачева, тя ще 
иска да информирате колко е хубаво да се построи „Белене”.  
Делян Добрев: Ето това е демокрация. Всеки може да гласува така, както реши.  
Водещ: „Южен поток”, той ще бъде подписан на 9 ноември, нали, другият петък?  
Делян Добрев: Тогава, евентуално, ще се вземе окончателното инвестиционно решение. Това 
не означава подписване на някакъв нов договор или на някакъв нов проект. Това означава, че 
вече сме извършили необходимите технически стъпки, за да кажем, че този проект може да 
стартира, така да се каже. Но това не е подписване на договор за проекта. Защото 
подписването е било 2008 година, с междуправителствено споразумение, което е 
ратифицирано в Народното събрание. Извън това междуправителствено споразумение, има 
акционерно споразумение, през 2010 година, съгласно което е създадена проектната компания 
и тя е започнала да извършва редица технически стъпки, например ОВОС, трасета, 
предпроектни проучвания, проектиране и т. н. Тези дейности, в етапа, в който част от тези 
дейности бъдат изпълнени и няма проблем, според анализите по проекта, може да се вземе 
окончателно инвестиционно решение. Ние сме на този етап, на който казахме – извършихме 
необходимите стъпки, в момента сме на фаза окончателно инвестиционно решение.  
Водещ: Т. е., това се подписва от всички акционери?  
Делян Добрев: Това е решение, което се взема от акционерите в проекта – Български 
енергиен холдинг и „Газпром”. Съответно, те упълномощават борда на „Южен поток – 
България” да вземе решение за окончателно инвестиционно решение.  
Водещ: Т. е., на 9 ноември ще има общо събрание на акционерното дружество? Това ли ще 
има на 9 ноември?  
Делян Добрев: Да, ще има борд на директорите, който ще вземе решение за окончателно 
инвестиционно решение.  
Водещ: Т. е., идването на руския президент, което се представяше, едва ли не, че ще се 
подпишат някакви договори във връзка с „Южен поток” ...  
Делян Добрев: Символично подписване на решението пак може да има. Това не е нещо 
невъзможно. Но това, което на 9-и ще се случи не е някакъв нов договор или някакви нови 
договорки. Всички параметри са фиксирани още 2008 година.  
Водещ: Ще обявите ли, както иска опозицията, предварително следващата седмица, публично, 
всички подробности около това инвестиционно решение?  
Делян Добрев: Да, мисля че е хубаво да има повече информация за извършените дейности до 
момента по проекта. Защото няма договорености. Аз вчера разбрах, че г-н Костов ни е 
обвинявал за някакви тайни договорености. Такива нови договорености няма. Нови 
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договорености не са водени. Изпълнявани са определени технически стъпки по изпълнението 
на този проект. Направени са две трасета, които минават през територията на северна 
България. Направени са почти на финална фаза ОВОС по проекта.  
Водещ: Защо две трасета?  
Делян Добрев: Защото обикновено се правят две, за да има алтернатива, за да се избере по-
доброто трасе.  
Водещ: Т. е., до другия петък ще си останат двете или ще се избере алтернатива, кое ще е 
едното?  
Делян Добрев: Не, мисля че не избираме на този етап кое да е конкретно трасето. Защото 
това трябва да покажат и икономическите модели, и редица други ...  
Водещ: А ОВОС направен ли е?  
Делян Добрев: ОВОС-ът е почти завършен. Мисля, че вървят обществени обсъждания в 
момента.  
Водещ: Къде са тези обществени обсъждания, понеже ...?  
Делян Добрев: По общините, те вървят от месеци по общините, обществените обсъждания по 
ОВОС.  
Водещ: Така ли? Понеже и опозицията това казват – къде се случват, има ли?  
Делян Добрев: Да, може би компанията „Южен поток – България” не дава достатъчно 
публичност на дейностите, които извършва и затова е хубаво следващата седмица да има по-
голяма публичност. Но всички стъпки, които са направени до момента и които ни дават правото 
ние да кажем – да, готови сме да вземем окончателно инвестиционно решение.  
Водещ: Засега – да. Въпросът е, тези обществени обсъждания, ако вече са приключили, и да 
има публичност, и да няма ... Въпросът е – приключили ли са?  
Делян Добрев: Не, то публичност е имало. В общините, в които е минавала тръбата и където е 
уведомявано обществото.  
Водещ: Защото, общо-взето, инвеститорите във всичко гледат – ако може да не се вдигне 
особен шум точно покрай тези обществени обсъждания, защото това после им създава 
евентуални проблеми, свързани с обжалванията. Гледат между капките да минават. Но за 
такъв важен проект ... То и за „Набуко” стана ясно, че там също ОВОС-ът се бил вече случил.  
Делян Добрев: По същия начин. И с гръцката връзка ОВОС-ът е пред приключване и другата 
година се надяваме да стартираме с първа копка, март месец. Румънската връзка вече я 
изграждаме. Никой не пита къде е ОВОС-ът и къде са ... Това са си процедури, които вървят. 
Нито, пък, с който и да е от тези ВЕИ-проекти, защото някои от тях и те правят ОВОС. Има 
хиляди проекти в тази държава, за които се прави ОВОС и които не виждат тази публичност, 
която се иска. Но, аз в случая съм съгласен, че трябва да има по-голяма публичност. Вчера г-н 
Костов е споменал, че еколозите трябва да се самосезират и да видят тук за какво става 
въпрос. Това, според мен, е един опит, тъй като няма други аргументи, с аргумента еколози и 
екологичен натиск, така, както се случи няколко пъти до сега, да се промени един проект или да 
се спре един проект. Това е проект, който е същият като интерконекторите, например. Това е 
една тръба, която ние заравяме под земята. Това е проект, като всеки ВиК-проект в тази 
държава. И такива имаме хиляди.  
Водещ: Ключов въпрос на опозицията – ще бъде ли гарантирана възможността по същата 
тръба да се пренася и неруски газ и то от трети страни, каквото е изискването на 
еврозаконодателството?  
Делян Добрев: Аз бях в понеделник на среща с комисаря Йотингер и с всички енергийни 
министри, които участват по проекта „Южен поток”. Там бе заявено много ясно от всеки един от 
тях, че те подкрепят този проект и ще вземат окончателно инвестиционно решение за проекта. 
И всички се обединихме около позицията, че този проект трябва да спазва на 100 процента 
европейското законодателство, но това не е тема, индивидуална за всяка една държава, а това 
е тема, в която трябва да се включи и ЕК. Точно тази тема касае и Вашия въпрос – дали по тази 
тръба ще бъдат транзитирани и други количества или този проект ще бъде изключен, ще има 
процедура, по която проектът може да бъде изключен.  
Водещ: България „за” изключването ли е, или, като казахте – обединихме се около това да 
действат всички правила, ние казваме на руснаците, че по тази тръба, ако си намерим друг газ, 
трябва да може да си го пренасяме по нея?  
Делян Добрев: Но възможността за изключения пак съществува. Така, че това пак е съгласно 
европейското законодателство и не нарушава европейското законодателство.  
Водещ: Ние за кое от двете законодателства сме?3  
Делян Добрев: Ние със сигурност искаме, ако е възможно, по тази тръба да достига и то газ до 
България. А това не е само разговорът между България и българския акционер и „Газпром”, 
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това е тема на всички останали акционери. На тази среща беше италианският министър, 
австрийският министър, унгарският министър, румънският, гръцкият. Така, че виждате, 
България не е водеща в този проект. България е една от държавите по този проект и тя е 
сравнително малка държава ...  
Водещ: Но пък на много важно място.  
Делян Добрев: ... от изброените от мен. И останалите държави ..., Сърбия, например, още 
преди 10-15 дни взе своето окончателно инвестиционно решение. Но, хайде, тя не е член на 
ЕС. Унгария, обаче, го взе в сряда, тази седмица, своето окончателно инвестиционно решение.  
Водещ: И то какво е? Да остане ли правилото за допускане на трети лица ...?  
Делян Добрев: Тук се смесват темите. Окончателното инвестиционно решение няма нищо 
общо с това, дали проектът ще получи изключение от европейските правила или не? Това е 
тема, която ще се развива следващата година.  
Водещ: Т. е., към момента няма изключение?  
Делян Добрев: Няма изключение, не е кандидатствано за изключение. Както е и спекулация, 
че ние ако сега подпишем, нямало да са в сила някакви европейски правила. Това е пълна 
спекулация. И аз повдигнах дори въпроса, на срещата с енергийните министри. И от комисията 
изразиха огромно учудване – каква е тази регулация, която Синята коалиция в България 
твърди, че ще има, която комисията дори не знае за нея. Защото третият либерализационен 
проект, на който те се позовават, той е в сила от няколко години. Включително в българското 
законодателство. Така, че все едно дали сега ще се вземе окончателното решение, март месец 
догодина или декември месец, следващата година.  
Водещ: Защо България не искаше руски пари като кредит за „Белене”, а ги иска за „Южен 
поток”?  
Делян Добрев: Не искаме руски пари. Това, което искаме е проектът да се финансира на 
проектен принцип, което означава да не даваме собствени средства така, както беше записано 
в акционерното споразумение. Ще има финансираща институция, ще има конкурс, на който ще 
се избере финансираща институция, някоя банка, която да финансира. Не руското 
правителство, не „Газпром”, а някоя банка, която да финансира този проект. Това е проект, 
който е с отделна проектна компания, в който са извършени определени дейности. След 6 
месеца или след 1 година ще сме готови да започнем строителството. На този етап ние ще 
кажем – обявяваме процедури за строителство, за доставка на тръби, за компресорни станции, 
за финансираща институция.  
Водещ: Чие строителство ще започне първо, на „Набуко” или на „Южен поток”? Защото, ако се 
съди по новините от седмицата, че „Набуко” вече е бил внесъл доклада за оценка за 
въздействие на околната среда, излиза, че са малко по-напред?  
Делян Добрев: По-напред е. „Набуко” наистина е по-напред, като проект. Проблемът с 
„Набуко” е, че ...  
Водещ: Няма газ.  
Делян Добрев: ... че газът за „Набуко” ще дойде 2018-2019 година, защото зависи от 
развитието на едно находище в Каспийско море, т. нар. „Шах Дениз 2”, консорциумът, който 
участва в него. Което означава, че „Набуко” може да е готов да направи първа копка още март 
месец следващата година.  
Водещ: Т. е., по-рано от „Южен поток”?  
Делян Добрев:По-рано от „Южен поток”. Но дали ще я направи е друг въпрос. Защото, ако 
нямаш количества, няма особена логика да започваш толкова рано изграждането му. Знаете, че 
ние подкрепяме проекта „Южен поток” и той е по-важен за България, отколкото проектът южен 
газов коридор, проектът „Набуко”. Защото той е по-важен за България, понеже ще ни …  
Водещ: Даде алтернатива.  
Делян Добрев:… ще допринесе за диверсификация, ще даде алтернатива на източника на газ и 
ще създаде конкуренция на пазара на газ в България.  
Водещ: За да завършим с енергийните теми, да не забравя да Ми питам - ще забраните ли 
трафопостовете в жилищни сгради? Понеже преди две седмици това беше голяма тема и сега 
вече, като минаха две седмици, този въпрос потъна?  
Делян Добрев:Това е практика в целия Европейски съюз. България не е единствената държава, 
в която има трафопостове в сгради. Тези трафопостове, технически е невъзможно, според 
експертите, да се случи това, което се случи в Бургас. Явно, обаче, колкото и да е невъзможно, 
има случаи, в които това може да се случи.  
Водещ: Т.е., Вие казвате „не” на вашия иначе съпартиец, кметът на Бургас, който каза - искам 
да ги забранят във всички жилищни сгради.  
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Делян Добрев: Това, което аз съм направил, веднага след инцидента разпоредих проверка на 
всички трафопостове в жилищни сгради в страната, която трябваше да приключи на 1 ноември. 
Очаквам резултатите от тази проверка от всеки един трафопост в сграда.  
Водещ: Т.е., тя онзи ден приключила, но не са Ви ги дали още.  
Делян Добрев: Да, приключила е и очаквам доклада, да видя доклада от тази проверка. В 
сградите, в които живеещите желаят този трафопост да бъде изместен, трябва да се търси 
възможност и да бъде изместен. Но трябва да се има предвид, че изместване на един 
трафопост струва 70 000-80 000 лева, например. При хиляди трафопостове в жилищни сгради в 
страната това ще натовари електроенергийната система и тези средства в крайна сметка ще са 
един допълнителен натиск.  
Водещ: За туризма този път не остана време. Но доста весел казус от седмицата с българите, 
като най-много пътуващите в Европейския съюз, харчейки и най-много. Не, наистина 
Люксембург, Дания и Норвегия ни водят по похарчени пари на едно пътуване. 50 дни средно в 
чужбина 2 100 евро на човек, българин. Но „Евростат” вчера свалил тази информация, защото 
се оказало, че вътре смятат студентите, гурбетчиите, че нашата статистика я е подала без …  
Делян Добрев:Да, възможно да е така, защото едва ли българите почиват по 50 дни в чужбина.  
Водещ: В чужбина, да, с по 2 100 евро на човек.  
Делян Добрев:Със сигурност не е така. Една седмица, 10 дни, както всички останали туристи, 
по-мога да повярвам. Но за туризма можем да кажем, че имаме ръст за тази година, малко по-
нисък от очаквания ръст, но все пак ръст над 5 процента, на броя на туристите.  
Водещ: За летните туристи.  
Делян Добрев: Не, за летния сезон е повече от това. За летния сезон е 7, 3 процента, по данни 
на летищата в Бургас и Варна. Очакваме ръст на туристите и през зимния сезон. И, може би, 
среден ръст на броя на туристите над 5 процента за годината и същият процент ръст на 
приходите от тази дейност.  
Водещ: Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев, специален гост на 
„Седмицата”.  
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Дата: 03.11.2012  
Източник: тв. ТВ7  
Предаване: Уикенд с Миа Сантова  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 10  
Брой думи: 1479  
 
 
Резюме: Тема: Репортаж за проект на фирма Гидо по ОП „Конкурентоспособност”  
 
Водещ: Град Пещера е известен като обувната столица на България. Тук е концентрирано 
производството на обувки. В тази фабрика 90% от производството е предназначено за 
конкурентния европейски пазар. Правят се предимно мъжки обувки, изработени от естествена 
кожа по европейски стандарт за качество и технологични изисквания, както и дамски обувки и 
ботуши. Пътят на производство за един чифт обувки е сложен и трудоемък.  
Стоянка Цветанова: Пътят за производство на един чифт обувки е най-вече неговата 
разработка като дизайн, като модели, получаването на заявка от клиентите и вече след това 
започва разработката на всеки един модел като градация, ножове, за да могат да бъдат 
пуснати в производство.  
Фирма Гидо е спечелила и изпълнила проект по ОП Конкурентоспособност към МИЕТ. 
Стойността на проекта е 1 666 666 лв. С европейските пари са закупени 39 нови машини за 
производство на обувки.  
Яков Джаров: По тази мярка решихме да кандидатстваме, след като спечелихме някои други 
мерки и видяхме, че те дават голямо предимство пред почти невъзможното инвестиране в нови 
машини, в смяна на парка, машинния парк, с който разполагаме. Преди това по други мерки 
имаме усвоени европари. И видяхме, че това е единственият начин, с който може да преминем 
към закупуването на иначе невъзможните машини, които не можем да си позволим с нормална 
работа.  
Една обувка има между 90 и 100 детайла. За всеки от тях е необходима различна машина. 
Доставените по проекта машини спомагат отделните етапи на производство.  
 
Текст: Тема: Репортаж за проект на фирма Гидо по ОП „Конкурентоспособност”  
 
Водещ: Град Пещера е известен като обувната столица на България. Тук е концентрирано 
производството на обувки. В тази фабрика 90% от производството е предназначено за 
конкурентния европейски пазар. Правят се предимно мъжки обувки, изработени от естествена 
кожа по европейски стандарт за качество и технологични изисквания, както и дамски обувки и 
ботуши. Пътят на производство за един чифт обувки е сложен и трудоемък.  
Стоянка Цветанова: Пътят за производство на един чифт обувки е най-вече неговата 
разработка като дизайн, като модели, получаването на заявка от клиентите и вече след това 
започва разработката на всеки един модел като градация, ножове, за да могат да бъдат 
пуснати в производство.  
Фирма Гидо е спечелила и изпълнила проект по ОП Конкурентоспособност към МИЕТ. 
Стойността на проекта е 1 666 666 лв. С европейските пари са закупени 39 нови машини за 
производство на обувки.  
Яков Джаров: По тази мярка решихме да кандидатстваме, след като спечелихме някои други 
мерки и видяхме, че те дават голямо предимство пред почти невъзможното инвестиране в нови 
машини, в смяна на парка, машинния парк, с който разполагаме. Преди това по други мерки 
имаме усвоени европари. И видяхме, че това е единственият начин, с който може да преминем 
към закупуването на иначе невъзможните машини, които не можем да си позволим с нормална 
работа.  
Една обувка има между 90 и 100 детайла. За всеки от тях е необходима различна машина. 
Доставените по проекта машини спомагат отделните етапи на производство.  
Стоянка Цветанова: Тези нови машини допринесоха много за улеснение на тяхната работа, 
тъй като всяка една машина е компютъризирана, модерна, съвременна, улеснява и като процес 
на работа, и повишава капацитета на производство и количеството съответно.  
Яков Джаров: В много посоки спомагат. Първо, аз ви казах, подмяна на стария машинен парк с 
нов, второ, повишаване качеството, ефективността, точната дума конкурентоспособността и 
имаме машини, които наистина заместват човешкия фактор, има машини, които ако трябва да 
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се произведе даден артикул, без тези машини е невъзможно да се произведе. И във всяко едно 
отношение те могат да бъдат само от полза.  
След като моделиерите изработят проекта на нови обувки, започва разкрояването на 
материала. Самото кроене и отнемане на дебелината на обувките вече се осъществява с 
новите машини, купени със средства от ОП Конкурентоспособност. Имаш щанцово и ръчно 
кроене за малки серии. Важна е и валк-машината.  
Антоанета Карагьозова: Създаването на един нов модел е един сравнително дълъг процес, 
който го изпълняваме за много кратко време, за да можем да сме в крак с модните тенденции и 
да излязат на пазара преди да са излезли всички други модели. В момента има много 
разнообразие в модата – има от високи токове платформи до ниски. Вече кой както си го 
избира. Младите са много либерални в това отношение и ходят и на ниско, ходят и на много 
високо, както си изберат те, според тоалета. Така че ние трябва да сме в час с техните 
изисквания и претенции. Моделирането на обувки става, нали, чрез калъпа. Вади се един 
шаблон, който се рисува върху него, самият модел, както трябва да изглежда и се разкроя на 
детайли. Нали, стават шаблони, с които след това се кроят всички лице, хастар, гарнитури и се 
зашива, вече се пробва на калъпа как ще изглежда, качваш си ходилото и стига до клиента, 
пазара, който, нали, одобрява се. Някои иска да е на по-високо, на по-ниско. Оттам-нататък ние 
удовлетворяваме всички изисквания на клиентите.  
Важен етап в производството на обувките е процесът шиене. И за него е закупена машина със 
средствата, отпуснати за технологична модернизация на малки и средни предприятия по ОП 
Конкурентоспособност.  
Експерт: В момента се намираме в участък шивалня. Една от първите дейности, които се 
изпълняват, това е трашенето на детайлите. Тук се отнема дебелината на кобата, за да може 
снаждането да стане по-равномерно. Машината е компютъризирана и работи много точно и 
изпълнява операцията съобразно технологичния процес.  
Машините са компютъризирани и това допълнително улеснява процеса на производство.  
Експерт: Друга машина, която трябва да обърнем внимание в този участък, това е 
подгъвачката, която подгъва детайлите, всичко, пак чрез компютър е. Програми, има 99 
програми, които операторът набира програмата, която е въвела и след това автоматично се 
работи.  
С част от новите машини за първи път се работи в България. Една от тях разрязва естествена 
кожа с помощта на лазер.  
Експерт: Трябва да спомена и за машината СУ – която крои детайлите, пак чрез програма, 
компютърно, на въведени гравирани модели от моделиерите от проектантското бюро, което е 
собствено, фирмата разполага. След това автоматично крои самите детайли, които при това 
изпълнение на самите манипулации не се допуска голям брак, отпада технологичен и се 
получава много голяма икономия на материалите. А материалът, защото ние работим 
предимно с естествена кожа напа, е твърде скъп. Той може би е 20% от цената на обувката. С 
тази машина допринасяме за икономия и по-евтини обувки да се пуснат на пазара.  
След етапите кроене и шиене, идва ред и на последния етап – комуникиране на изделието. В 
монтажната има нова машина, която прави четири дейности едновременно.  
Експерт: В момента сме в участък монтажно, където 90% от машините са закупени чрез 
проекта по ОП Конкурентоспособност. Наблюдаваме процеса на работния център, която 
изпълнява машина с четири манипулации – шлайфа, очуква, разрошва и маже, с което се 
спестява човешки труд и в същото време се изпълняват много прецизно самите дейности. Не 
се наранява кожата и лепилото се нанася много равномерно, с което се постига икономия на 
материали и качество на изпълнение. Машината е пригодена и за работа с лепило на водна 
основа, което е съобразено с европейските регламенти за въвеждане на такова лепило от 2014 
г. Всички машини, които имат такива опция, сме се съобразили във връзка с тези регламенти, 
за да може да се икономисат средства за допълнителни, вземания на допълнителни части.  
Машините шпиц и пат-автомат също са важни за процеса на сглобяване на обувката. С тях 
фирмата успява да повиши качеството на продуктите.  
Експерт: В този участък не, така, по-маловажни са и машините шпиц и пат автомат, които са 
производство на фирма Чирим. Всичко е компютъризирано. Въвеждат се програмите и 
автоматично след това се работи. За работния център, шпица и пат автомата са първите 
машини, които са внесени в България. Това са машини от най-висок клас, с всички екстри, които 
има.  
Инвестираните средства по оперативна програма в новите машини са направили 
производството по-малко вредно за околната среда.  
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Експерт: Другата машина, на която бих желала да обърна внимание, това е кабината за 
боядисване, с две работни места, която е с водна риза от неръждаема ламарина, където се 
поемат всичките емисии и със специални филтри. Тези филтри спомагат да не се замърсява 
околната среда и химически елементи да не излизат в нея. Това чрез тях ние допринасяме за 
спазване на законите за екологично чисто производство.  
Високото качество на обувките позволява на фабриката да изнася 80% от продукцията, 
произведена в Пещера, зад граница.  
Яков Джаров: Машините са предимно италиански. Знаем, че Италия е световен производител 
на обувки. Разбира се, всичките са чисто нови, последно поколение, с електроники. Както ви 
казах, че Италия е световен производител, ние изнасяме основно за Италия – над 80% от 
продукцията на нас ни е за Италия. Защото Италия се води производител номер 1, а реално тя 
прави обувките си в Източна Европа и Азия. И ние изнасяме предимно за Италия. За 
съжаление, вътрешният, българският пазар е силно свит, вътрешното потребление и затова 
сме принудени да работим за износ.  
Ръководството на фирмата научава за ОП Конкурентоспособност чрез интернет. Веднага 
решава да подаде документи.  
Експерт: Това е една много трудна процедура. Чрез интернет разбрахме, че програмата е 
отворена. Тогава започнахме да подготвяме своите документи. Предимно нашата фирма, 
фирма Гидо има разработена дългосрочна стратегия и на база на нея направихме анализ от 
необходимостта на машините, които ще бъдат необходими за производствено-технологичния 
процес, от това, от което имаме нужда за подобряване на производството и така набелязахме 
машините, които да заложим като идеен проект в разработката.  
Проектът за отпускането на 1, 666 млн. лв., с които са закупени всички 39 нови машини, е 
разработен от специалисти на фирмата с малко помощ от външни консултанти.  
Експерт: Малко фирми могат да си позволят сами да изработят проект, да го осъществят и да 
го изпълнят.  
Ръководството на модернизираното предприятие за производство на обувки дава ценни съвети 
на други фирми, които искат да се възползват от възможностите на ОП 
Конкурентоспособност.  
Експерт: Колеги, които биха желали да кандидатстват и да изпълнят такива проекти, бих ги 
посъветвала да рискуват, много прецизно да преценят своите финансови възможности, от това, 
което имат нужда да заложат, за да могат да получат ефекта, а не след това да бъдат 
разочаровани. Защото риск, който не рискува – той не печели. Така и ние, с първите стъпки 
така направихме. Но това са средства, които помагат за обновление на машините, които са 
основните в технологичния процес и допринасят за повишаване качеството и ефективността на 
производството.  
Собствениците на фабриката за обувки в Пещера подготвят следващия проект, с който ще 
кандидатстват за финансиране от Европа и националния ни бюджет.  
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Дата: 03.11.2012  
Източник: ТВ7  
Предаване: Факторът Кошлуков  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 29  
Брой думи: 4576  
 
 
Резюме: Тема: Европарите за България  
Гост: Томислав Дончев, министър по управлението на еврофондовете  
 
Текст: Тема: Европарите за България  
Гост: Томислав Дончев, министър по управлението на еврофондовете  
 
Водещ: Добро утро казвам и на министър Томислав Дончев, който вече е тук при нас.  
Томислав Дончев: Здравейте.  
Водещ: Благодаря, че приехте поканата. Разбира се, искам да започнем с Перник. Вие 
постоянно бяхте там в тези месеци след земетресението.  
Томислав Дончев: Аз продължавам да ходя в Перник. Макар, че двумесечният срок изрече, 
там още работа има да се свърши не само през следващите две или три седмици, а през 
следващите месеци. Но фокусът на посещението ми там и задачите, които имах, са най-най-
тежко пострадалите.  
Водещ: Колко са те?  
Томислав Дончев: До момента са получили подпомагане не по-малко от 450 домакинства. Не 
говоря за хора, говоря за домакинства. Това са жилищни сгради, в които живеят по двама-
трима, имаме и многофамилни жилищни сгради. Според нашите изчисления, според данните, 
най-тежко пострадали, такива, на които жилищата им са разрушени или трябва да бъдат 
разрушени са между 50 и 75 души общо.  
Водещ: Семейства или души? Домакинства.  
Томислав Дончев: Домакинства.  
Водещ: Вижте какво казва обаче кметицата на Перник – Росица Янакиева. Нека да я чуем 
заедно.  
Росица Янакиева: В конкретния случай за Перник става дума и за още нещо. На бюджета на 
междуведомствената комисия показва, че от 70 млн. бюджет за цялата година, на полугодието 
са изразходвани 60,5 млн. Тоест парите са се свършили, не може да се подпомогне Перник.  
Томислав Дончев: Извинете, миналата седмица взехме решение за още 1 млн. По отношение 
на Перник, сумата, която е отделена за област Перник, това включва и община Радомир, до 
момента от всички източници е не по-малка от 15 млн. лв. И това не включва всички средства, 
които са ...  
Водещ: Това обаче, което казва тя, не е ли опасно? Ние имаме 70 – 80 млн. за бедствия и 
аварии. Ако половината година сме похарчили 90% от парите, а сега стане нещо, не дай си 
Боже?  
Томислав Дончев: На мен ми е трудно да коментирам разходването на средствата по месеци 
в междуведомствената комисия, защото до преди Перник аз не съм имал ангажимент към 
нейната работа. Но непрекъснато се случват бедствия, произшествия. Нека да напомня, че в 
началото на годината имахме бедствието в село Бисер. Във всеки един момент, за нещастие, в 
различните точки на страната се случва нещо. И тази комисия трябва да реагира.  
Водещ: Има ли достатъчно бюджет? Стигат ли й парите?  
Томислав Дончев: Факт е. Казах, че преди седмица, точно миналата седмица отпуснахме още 
1 млн. Ще продължим с темпото, където комисията заседава един път седмично или в най-
лошия случай – веднъж на десет дни. Както казах, никой от най-тежко пострадалите случаи, 
тези, които са със заповеди за събаряне, тези, които се нуждаят от конструктивно укрепване, 
няма да бъде оставен без помощ. Освен това, парите от междуведомствената комисия не са 
единственият начин за подкрепа. До момента от дарения, чрез кампанията на БЧК знаете, че 
има много голямо дарение от ГЕРБ сумарно за 1 млн., първо 300 хил., после още 700 хил. Там 
ще бъдат изградени не по-малко от 25 сглобяеми къщи. Вече са поръчани първите десет. Още 
пет ще бъдат ...  
Водещ: Министър Дончев, аз ви вярвам, че парите са отпуснати. Въпросът е, че идва зима. 
Имат ли всички семейства, които бяха пострадали домове, в които да прекарат зимата? 
Настанени ли са, дори и да е в други жилища временно, всички пострадали семейства?  
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Томислав Дончев: Отпуснати са още 196 хил. лв. на община Перник, които са за ремонт на 
общински жилища. Това е за т. нар. кризисно настаняване. Тези лица, които не подлежат на 
подпомагане, това са например тези, които никога не са притежавали жилища и няма как да 
бъдат подпомагани. Подпомага се собственикът на пострадалото жилище. Те могат да бъдат 
настанявани през зимата в общински жилища.  
Водещ: А къде са живели те до преди земетресението – на квартира?  
Томислав Дончев: Имаме различни случаи. Някои са живели на квартира, под наем, някои са 
живели и без наем. Имаме и такива случаи. Тук вече не говорим за подпомагане или дори за 
обезщетяване на собственика, тук говорим за чисто хуманитарна операция. Кризисно 
настаняване.  
Водещ: Четох някъде, че дори в изтрезвителя на Перник ги настаняват в момента.  
Томислав Дончев: Не, не ги настаняват в момента. Това е сграда, която също е опция да бъде 
използвана за кризисно настаняване, ако има такава нужда, разбира се.  
Водещ: Вие казвате, че взимате, никой няма да бъде оставен на палатка...  
Томислав Дончев: От най-тежко пострадалите всички ще бъдат подпомогнати по един или по 
друг начин.  
Водещ: Имаше съмнения...  
Томислав Дончев: Редно е да си дадем сметка, че бедствия с такива мащаби, пълното 
отстраняване на щетите няма как да стане за няколко месеца.  
Водещ: Разбира се, при такива мащаби ще отнеме повече време.  
Томислав Дончев: Нека да ви напомня, във времето на зрелия социализъм при таква силна 
държава, която можеше да мобилизира както си поиска ресурс, колко време отне примерно 
възстановяването на Стражица.  
Водещ: Защо хората в Перник протестираха? Защо твърдяха, че парите не стигат до тях, че 
парите не се разпределят справедливо?  
Томислав Дончев: Е, всеки има право да протестира, всеки има право да е недоволен. Освен 
всичко друго, недоволство поражда, може да си представите един е взел, друг не е взел, 
другият е взел повече, другият е взел по-малко. Освен това, нека да си дадем сметка, че става 
дума за хора, преживели наистина тежко бедствие. Нормално е да са по-емоционални или по-
тревожни. Аз нямам право да бъда емоционален, за разлика от тях. обръщам внимание на 
всяка молба, всеки стон, всеки вопъл.  
Водещ: Обявихте, че има още злоупотреби с тези помощи.  
Томислав Дончев: Не съм обявявал нищо.  
Водещ: Не вие, но излязоха информации в пресата. Каза се, че доста хора са кандидатствали, 
не са имали право, имало е злоупотреби.  
Томислав Дончев: Факт е, че и ние засичаме средства, използвани не по предназначение, 
хора, които не са имали право, примерно да получат помощ чрез декларация, по същество 
документ с невярно съдържание, са подали молба, някои от тях са получили. Има кой да се 
занимава с тях. Не е моята задача това.  
Водещ: Има ли политически спор в Перник? Кметицата е от БСП, вие сте от ГЕРБ. Има ли 
напрежение заради политически пристрастия покрай справянето с бедствието?  
Томислав Дончев: Естествено, че има. Политиката в Перник дойде в повече и категорично 
попречи на адекватните действия за справяне със ситуацията. А пък пострадалите хора, те 
нямат цвят. И да имат политически емоции, мен не ме интересуват. Добре беше още в 
началото всички институции – държава и местна власт, без каквито и да било политически 
емоции и нюанси да работят заедно. За съжаление, това не се случи. И към момента има 
политически припламвания и политически коментари. Аз съм се зарекъл, че докато имам 
ангажимент към Перник, за политика няма да говоря, няма да употребявам партийни 
абревиатури. Необходимо е да мобилизираме цялото си хладнокръвие понякога, за да се случи 
така, но ще си изпълня ангажимента. Като дойде време да се прави анализ кой какво е свърши, 
кой какво не е свършил, мога да го направя като приключа ангажимента си към Перник.  
Водещ: А защо вие поехте ангажимента? Бяхте назначен така да се каже от Бойко Борисов с 
работата, докато вицепремиерът Цветан Цветанов е отговорен като ресор за тези бедствия.  
Томислав Дончев: Защо премиерът е посочил мен, е редно да попитате него.  
Водещ: Не го ли обсъждахте, когато ...  
Томислав Дончев: Разбира се, че го обсъждахме. Има различни обяснения. Нека не 
забравяме, че аз имам и теренен опит. Бил съм и кмет преди това. Освен това съм 
универсален войник.  
Водещ: Универсален войник. Добре. Да се върнем на това, което обаче работите в момента - ... 
на оперативните програми и усвояването на фондовете.  
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Томислав Дончев: Точно така.  
Водещ: Тук ще бъде Юлиана Колева малко по-късно, новия член на ВСС. С нея ще 
разговаряме за евентуалния нов мониторинг на България и нали упрека от ЕК от сряда за 
съдебната система. Не е ваш ресор. Но това заплашва ли договарянето за парите? Такива 
сигнали от Брюксел, които казват – а бе, не се реформирате, отново не ви вярваме, пак ще ви 
правим мониторинг, ще ви наблюдаваме, може ли да окаже влияние върху договореностите 
оттук-нататък?  
Томислав Дончев: Пряко не. Пряко не. Цялата система за управление на европейските пари, 
там има един ред, който успяхме да постигнем още преди две години – тази система, особено 
контролната система работи отлично. Като казвам отлично, тук няма никакъв елемент на 
пресилване. Имаме жестока система, с предварителен, с последващ контрол. Не случайно по 
такъв индикатор като нивото грешки, държи се сметка какъв е процентът грешки на всяка 
държава. България е с най-доброто ниво може би сред държавите-членки или при всички 
случаи сред най-добрите. Но нека да си дадем сметка, че разходването на европейските пари, 
то не се случва в една паралелна реалност, то се случва в този свят, в тази държава и всички 
институции, включително съдебната система имат отношение към него. Давам ви един 
конкретен пример – при обжалване на една процедура по реда Закона за обществените 
поръчки.  
Водещ: Има такъв въпрос и от зрителка. Винаги пускам наш зрител от Фейсбук страницата. 
Маргарита Георгиева. Ето го там. Попитайте го защо 90% от парите се крадат, при обществени 
поръчки се усвояват само 10%. Има проблем с тези обществени поръчки и хората го чувстват.  
Томислав Дончев: Е, това 90.  
Водещ: Да, разбира се. Не казвам...  
Томислав Дончев: ... Съвършено несериозно. Вижте, няма държава, в която няма опит някой 
да открадне, както беше казала дамата или да използва пари от ЕС не по предназначение. И 
във всяка държава в света. Това се случва дори в развити общества, като в Германия или в 
Швеция. Това не е важно. Важно е как реагира държавата. А пък претендирам, че системата, 
която някои не без основание наричат жестока, хваща сигурно почти всеки опит. Ние имаме 
една проста система, която действа горе-долу така – ако направиш грешка, ти ще си платиш. 
Имаш процедура, в която има нарушения, трябва да върнеш част от парите обратно. Така 
наречените финансови корекции. Това го въведохме още през 2010 г. и мога да кажа, че дава 
отличен резултат.  
Водещ: Тоест хората, които кандидатстват по тези проекти и пари знаят вече, дисциплинираха 
се, знаят, че ...  
Томислав Дончев: Всички знаят много добре, че ако...  
Водещ: А колко са случаите, в които си плащат обратно – тези финансови корекции колко пъти 
са били нанесени?  
Томислав Дончев: Като брой пъти ми е трудно да кажа. Но финансови корекции на стойност 
към момента са около 46 – 47 млн. лв., нанесени финансови корекции.  
Водещ: Има интерес към вашето гостуване. Още един въпрос...  
Томислав Дончев: Само да обърна внимание. Това може да изглежда голяма сума, но на 
фона на 4,8 млрд. разплатени, това е нищо.  
Водещ: Още един въпрос от Фейсбук страницата ни към вас. Светла Стоянова. Кога ще има 
отговор по програмата за насърчаване предприемчивите българи. Подала съм проекта преди 
четири месеца, срокът за отговор беше месец и никой нищо не знае.  
Томислав Дончев: Трудно ми е да отговоря. Но поемам ангажимента да проверя. Нека дамата 
се свърже с мен, още в понеделник ще проучва, ще получи отговор веднага.  
Водещ: Не казвайте това, защото ще завалят още въпроси. Ще ви покажа две графики – за 
изпълнените на оперативните програми. Едната е от периода януари 2007 – декември 2009. 
Разбира се, това е управлението на г-н Станишев. Общият бюджет на оперативните програми е 
15,684 млрд. евро. Националното съфинансиране – 2,631 млрд. Финансирането е 13,052 млрд., 
договорените са 3 млн. Тоест изплатените от ЕС, 340 са изплатени от ЕС. Това са цифрите, 
така сме направили тази таблица за началото на европейското ни членство и управлението на 
г-н Станишев. Ето и вашата част, вашето изпълнение по оперативните програми до 30 
септември 2012 г. Договорените средства са 9, 237 млрд. Това са 80% от възможните. Реално 
изплатените са 3,310 млрд. 29, близо 30%. Правилно ли сме отчели усвоеното през 2007 – 2009 
и сега, до 2012? Това ли са цифрите?  
Томислав Дончев: Има някои леки разминавания, може би не са чак толкова съществени. 
Освен това, данните, които посочихте, са малко стари. Те са от, има месец разлика спрямо 
днешната дата.  
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Водещ: Да, до 30 септември.  
Томислав Дончев: А системата е динамична. Там всеки ден се случва нещо. Към момента 
изпълняваме проекти на 95% от стойността на цялата финансова рамка. Което означава, че 
огромната част от ресурса е вкаран в изпълнение. Това са договорени средства. Това са 
проекти, които се изпълняват. А сме платили, става дума за плащания към институциите-
бенефициенти вече над 30%, 31% от ресуъса.  
Водещ: Тук са 30.  
Томислав Дончев: Това са 4,8 млрд. лв.  
Водещ: Искам да ви попитам – защо Станишев ви атакува. Ако това са цифтите, аз съм ги взел 
от официалния сайт, от страницата, където всеки може да ги види. Ако това са цифрите на 
договорени и разплатени реално, защо Станишев ви атакува, че усвояемостта по европейските 
фондове е много ниска?  
Томислав Дончев: А вие какво искате – да ми ръкопляска ли.  
Водещ: Не вярвам при такива цифри... Очевидно има някакво разминаване при тази статистика 
някъде, която аз не разбирам. Или той е просто абсолютно пристрастен.  
Томислав Дончев: Разминаване в статистиката няма. Може, освен това може да добавим и 
други сурови факти – кога България получи право, освен да плаща по оперативните програми 
вътре в страната, да реимбурсира, тоест да възстановява пари от Европа, тоест да получава 
обратни плащания. Това се случи едва в началото на 2010 г., когато за първи път получихме 
оценка на съответствието по всичките оперативни програми. Да не коментирам споменатото 
преди малко ниво на грешки, да не коментирам каква е репутацията на България като страна, 
която използва европейските пари тогава и сега. Всички тези и данни, и факти не се нуждаят от 
коментар.  
Водещ: Много от разплащателните агенции тогава им беше отнета акредитацията. Имаше и 
спирания, забрани. Това го помня.  
Томислав Дончев: Имаше в пътния сектор, както и в програмата САПАРД. Това не беше чак 
толкова отдавна.  
Водещ: Искам да ви попитам няколко актуални неща. Твърдят в ЕС, че ще намаляват с 15% 
средствата за извеждане от експлоатация на блоковете от АЕЦ Козлодуй. Как се бори с това 
решение ЕК? Искат да ни намалят парите за атомната централа.  
Томислав Дончев: Това е част от големия дебат за средствата, които ще се ползват след 2014 
г. Както може да предположите...  
Водещ: Тя вече идва. Затова говорим.  
Томислав Дончев: Как може да предположите, там е много турбулентно, защото става дума за 
пари, става дума за много пари.  
Водещ: Добре, но нали поехме ангажимента да затворим блоковете, да ги изведем от 
експлоатация срещу финансова компенсация, защото реално губим.  
Томислав Дончев: Вижте, има много предложения, включително имаше от тази седмица 
предложение на кипърското председателство за намалява не бюджета с 50 млрд. евро. Имаше 
от началото на годината предложение за намаляване на бюджета със 100 млрд. евро, което е 
близо 1% от цялата финансова рамка, която е горе-долу 1 трлн. евро, ако използваме, така, по-
груби цифри. Нормално е тези държави, особено държавите-донори, които пълнят бюджета на 
ЕС да се опитват да броят всеки евроцент. Ние пък, особено когато става дума за политиката 
за сближаване, ние трябва да даваме аргументи и го правим непрекъснато.  
Водещ: Добре, защо кипърците, казвате, че кипърското председателство го предлага това, 
особено фонда за сближаване. Защо го предлагат? Какъв е замисълът? Какво ги интересува 
Кипър, че страни като България и Румъния ще се сближат повече по тези сближаващи средства 
и ще вдигнат стандарта на гражданите? Какво ги бърка?  
Томислав Дончев: Просто е. Тези пари трябва да дойдат отнякъде. Те трябва да дойдат от 
вноските, които правят държавите-донори.  
Водещ: Едва ли Кипър внася най-големите...  
Томислав Дончев: О, не. Кипър е в ролята на ротационно председателство.  
Водещ: Защо от тях идва това предложение?  
Томислав Дончев: Защото имат ангажимент към председателството. Те обединяват 
интересите на всички държави-членки и е направено такова предложение. Което разбира се не 
беше прието от комисията. България също възрази, че едно подобно редуциране е 
неприемливо. Аргументът ни обаче не е консумативен. Ние никога не казваме и няма да кажем, 
защото това не е добър аргумент, ние все още сме бедни, ние все още имаме нужди в този и 
този сектор. Дайте ни още пари. Напротив, ние ползваме други аргументи – проектите, които се 
правят в България, те безспорно носят полза за българските граждани. Само че те носят полза 
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и за вас, същите държави, които правят вноските в бюджета на ЕС, така наречените нетни 
донори. Нито по българските железници, които трасетата се ремонтират с европейски пари ще 
пътуват само български граждани...  
Водещ: Така, нито по пътищата.  
Томислав Дончев: Ще пътуват стоките, които внасяме и изнасяме. Същото е и по 
магистралите. Когато България вкарва милиарди да пази чистотата на въздуха и чистотата на 
водите. Нима въздуха и водите знаят национални граници. Да не коментираме, че една 
примерно иновация, направена в България...  
Водещ: Защо обаче, позволете ми да ви прекъсна, защо е най-лошо числото тогава по тази ОП 
Околна среда – 14,87%? Какво куца там?  
Томислав Дончев: Това е така. Освен това трябва да добавя, че тази програма е шампион по 
договорени средства. Тя дори е в режим на наддоговаряне. Тя изпълнява проекти на 120% от 
финансовата рамка. Това са най-тежките и най-трудните проекти.  
Водещ: А защо разплатените са толкова малко?  
Томислав Дончев: Защото проектите се движат бавно. Проектите във водния сектор са може 
би, като изключим проекта за софийското метро, са най-сложните. Става дума за скъпи, сложни 
пречиствателни съоръжения и за питейни, и за отпадни води. Освен това да не забравяме, че 
тези проекти се изпълняват от българските общини.  
Водещ: Не показа ли прегледът на междинния доклад от юни, че и Конкурентоспособност 
има проблеми? Нямахме ли драми и в тази програма?  
Томислав Дончев: Факт е, че тази програма години наред е била в задължение към 
българския бизнес. наред с това е факт, че последните седем или осем месеца има осезаемо 
раздвижване.  
Водещ: Вие разплатихте доста пари по тази програма и има много хора, които получиха от 
българския бизнес...  
Томислав Дончев: Така е.  
Водещ: Усеща ли се това? При всички тези средства, които получаваме от Европа, при всички 
тези магистрали, които строим, БВП не расте. Предполагам, че икономиката трябва да живне 
като инвестираме толкова много пари – влиза в селско стопанство, околна среда, 
конкурентоспособност. Но няма растеж на икономиката. Къде се къса връзката?  
Томислав Дончев: Не се къса никъде. Да не забравяме, че ...  
Водещ: Дори Дянков заложи растежът в бюджета, който е разчетен на 1,2%.  
Томислав Дончев: Да не забравяме, че сме във времена на криза. Не искам да си представям 
как би изглеждала България, ако не ползваше европейските пари.  
Водещ: Да, това са единствените свежи пари.  
Томислав Дончев: Колкото и скромен да е растежът, всичките анализи, които са правени, ние 
имаме математически инструменти, с които може да правим подобни изчисления. Колкото и 
скромен да е растежът на БВП, една голяма част от него се дължи на европейските пари. Нека 
ви кажа и нещо друго..  
Водещ: Това ли е основният двигател в момента на растежа?  
Томислав Дончев: Един от основните двигатели. Освен това, нека не гледаме само данните 
на годишна база. В момента се създават предпоставки за растеж през следващото 
десетилетие. Когато изградим всичко, което трябва да се изгради, това ще промени България, 
ще промени регионите. Само да отбележа още нещо, реално половината от публичните 
инвестиции, половината от публичните инвестиции и за 2011, така ще бъде и за 2012 г., се 
правят с европейски пари. Което означава, че ако България, както някои други държави, 
нямаше възможността да ползва европейски пари, ние щяхме да инвестираме наполовина.  
Водещ: Добре. Защо тогава решихте парите от Програмата за развитие на селските райони да 
се пренасочат към общините?  
Томислав Дончев: Българските общини, особено тези, които са отвъд големите 
агломерационни ареали също имат нужда да инвестират в общинска инфраструктура. Освен 
това, в конкретния случай това е гаранция за по-бързо използване на средствата.  
Водещ: Не са активни фермерите, програмите за млади земеделци. Всички тези хора, които 
трябваше по Развитие на селските райони да усвояват пари, нямат ли интерес към тази 
програма?  
Томислав Дончев: Разнопосочен е интересът. Примерно за млад фермер винаги интересът е 
бил много висок. Не така е ситуацията с мерките в сферата на агро-екологията. Там интересът 
е скромен.  
Водещ: Може би неправилно са били заложени тези пари от самото начало?  
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Томислав Дончев: Това е един задължителен процент от средствата, който трябва да бъде 
разходван за агро-екология. Може би по-скоро мярката е правилно адекватно информиране, 
може би и мотивиране на хората да се интересуват от подобни мерки. Това между впрочем е 
дългосрочна задача и това между впрочем не е проблем, който стои само в България.  
Водещ: Да дадем думата и на зрителите. Нека да погледнем въпросите, които са задали към 
вас. Имаме няколко такива. Юлиян Димитров пита „За новия програмен период – на кои 
направления ще се набляга?”. На това ще отговорим. Имаме ли следващите? След малко ще ги 
пуснем и тях. Да отговорим на този.  
Томислав Дончев: Много хубав въпрос. И аз съм много горд, че когато обикалям България, аз 
го правя непрекъснато, хората ме разпитват не само за злободневни проблеми – моята фирма 
може ли да получи финансиране или пък защо, имам някакъв проблем с проекта, който 
изпълнявам. Хората се научиха да мислят в перспектива. Непрекъснато ме питат – следващият 
програмен период кога ще тръгне, още от началото на 2014 или както този програмен период – 
две години по-късно, какви ще са акцентите – този и този проект или този и този тип разход ще 
могат ли да бъдат финансирани. Редно е да тръгнем от Европа. Защото всичко, което се 
финансира с европейски пари, в крайна сметка гони на първо място европейските приоритети. 
Всичко ще е насочено към целите на стратегията Европа 2020, където се акцентира върху 
интелигентния растеж, върху социално отговорната икономика и т.н. зелен растеж, който пази 
околната среда. Ние приемаме тези цели, те не са ни спуснати от Брюксел, те са и наши 
български цели. Но наред с това трябва да си дадем сметка, че освен тези цели, България има 
и други нужди. На първо място, ще продължат инвестициите в тежка или базисна 
инфраструктура, което означава пътища и магистрали, железници и воден сектор. Няма как, 
предвид целите на Европа 2020, и ние да не поставим основен акцент върху науката, 
иновациите, образованието и новите технологии. Със сигурност средствата и за наука, и за 
малки и средни предприятия, особено такива, които са базирани на високи технологии, особено 
тези, които разработват заедно с университетите нови продукти, налагат ги на пазара, те ще 
бъдат абсолютен приоритет. Няма как да подминем в същото време всички интервенции, 
всички проекти в социалната сфера. Не става дума само за подпомагане на най-нуждаещите 
се, става дума за по-масирани проекти, свързани с квалификация на работната сила – една 
болка, която категорично трябва да кажем, че съществува през последните години.  
Водещ: Добре. Това са приоритетите в програмата до 2020 г.  
Томислав Дончев: Точно така.  
Водещ: В тази програма, кога отчитаме този период 2014? Кога свършва този период?  
Томислав Дончев: Този програмен период приключва до края на 2013, като краен срок, в който 
имаме право да договаряме, а ние имаме право да плащаме до края на 2015 г. Отчитането е 
двугодишен процес, който вероятно ще продължи до 2017 г.  
Водещ: По ваши преценки, колко ще успеем да усвоим от европейските фондове до края?  
Томислав Дончев: Ами, при условия, че към момента сме вкарали в изпълнение близо 95% от 
ресурса, още преди средата на следващата година ние ще сме договорили всичко. Дори ще 
държим един лек процент над договаряне, така наречения overbooking. Това е техника, която се 
използва, когато в изпълнението на проекти в бъдеще има икономии, за да не падне 
усвояването. Примерно в една процедура може да се направи икономия от 5-6 млн., ние не 
искаме впоследствие да губим тези пари, затова поддържаме, така, един лек темп на 
свръхдоговаряне. И оттук-нататък въпросът е колко мобилизирани ще бъдат и политиците, 
администрациите и колко от тези договорени до 100-те процента средства ще успеят да 
разплатят. Аз обикновено отказвам отговор на този въпрос и казвам, че аз не мога да поставям 
други цели, освен максималните. Как да кажа примерно – няма да гоним 100%, нека примерно 
да се задоволим с 98%, 97%. Това веднага ще бъде сигнал за всички – е, хубаво, няма смисъл 
да гоним максимума, можем да не бъдем толкова трескаво активни, може да не разпиляваме 
всички усилия. Гоним максимума,  
Водещ: Още един коментар от Фейсбук. Марин някакъв лимонов човек. Браво на министър 
Томислав Дончев за работата му и усърдието му. Все така да продължава да помага на нашата 
родина България. Една похвала за вас.  
Томислав Дончев: Благодаря.  
Водещ: Между другото, не се срещат много често похвали за министри тук в това студио от 
Фейсбук страницата ни. Имахте спорове, включително и с Дянков, за експертите, които са 
нужни, за да усвоим тези средства. Всички си даваме сметка, че ни трябват добри специалисти 
по европейските програми, а мрънкаме, когато началниците плащаме, това пък дразни 
избирателя. Как решаваме този казус? Успявате ли да задържите в държавната администрация 
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качествени хора? Защото този, който разбира от европейски програми, ще отиде в частна 
фирма и ще ги пише там.  
Томислав Дончев: Факт. Цялата система всъщност лежи на плещите на не чак толкова много 
хора. Тук говорим за милиарди. Сигурно хората си представят някакви десетки хиляди 
администрации. Няма такова нещо. Цялата система на национални ниво е върху плещите на 1 
500 до 2 000 души, плюс още малко хора, които се намират в общините. Да кажем 
институциите-бенефициенти. 1 500 – 2 000 души. Това са хората, които управляват тези пари, 
които коментирахме преди малко. Огромни усилия се полагат да бъде привлечено най-
качественото като ресурс, най-подготвените млади момичета и момчета с езици, с добра 
административна култура.  
Водещ: За тези пари и заплати. Колко е заплатата сред тези експерти, средно?  
Томислав Дончев: Заплатите са по-високо, отколкото в останалите държавни администрации, 
поне с 60-70% по-високи. Това са най-атрактивните.  
Водещ: Мотивира ли ги това, привлича ли ги?  
Томислав Дончев: Ами, до момента успяваме да съхраним добрите експерти, които сме 
отгледали. Нека да напомня, тези пари се управляват от българи, от български момичета и 
момчета, не от експерти от Брюксел. Това е ресурсът, който България е успяла да отгледа в 
последните години. Нямаме тежко текучество на персонала. Но тези хора трябва да бъдат 
пазени, първо, за да останат на служба в държавната администрация, не както казахте вие да 
избягат в консултантските фирми. И на второ място, тези хора трябва да бъдат пазени, да 
бъдат с висок морал. Тези хора имат огромни отговорности, някои от тези служители с подписа 
си всяка седмица нареждат десетки милиони.  
Водещ: Абсолютно вярно.  
Томислав Дончев: И тук едно кривване по лоши пътища би могло...  
Водещ: ... Очевидно, когато един чиновник получава, ако ще и 5 000 лв. да е заплатата, но 
подписва...  
Томислав Дончев: Не, 5 000 лв. заплата няма.  
Водещ: То няма и такива. Но подписва чек за 5 млн. или 50 млн. Изкушението е налице. Как се 
борите с това?  
Томислав Дончев: Факт е. При всички случаи не е само въпрос на, как се казва, емоционална 
вяра по отношение на служителите. Всичко се проверява. Системата е такава – проверява се 
предварително, проверява се няколко пъти, след като нещо е направено, след като е 
извършено плащане, след като нещо е построено. Не е само един контролният орган. Няколко 
контролни органа дори се състезават кой ще открие първи грешката примерно или някаква 
нередност. Което безспорно идва малко нагорно на тези, които изпълняват проекти. Но 
гарантира, че няма да остане неоткрит дефект или грешка.  
Водещ: Благодаря ви за това гостуване. Ще си позволим да ви поканим пак малко по-натам, за 
да видим какво договаряме наистина и какво ще постигнем. Но перспективите, които 
очертавате, са доста оптимистични.  
Томислав Дончев: Според мен, България вече има силата и като администрация, и като 
политическа воля да играе в друг отбор. Със сигурност, хайде да кажем, ще се борим да бъдем 
в първа лига.  
Водещ: Така да завършим. Благодаря ви за това участие.  
9.15 часа, 03.11.2012 г.  
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Национални печатни медии 
 
Няма намерена информация. 
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Регионални печатни медии  
 
Дата: 02.11.2012  
Източник: в. Бряг, Русе  
Страница: 8  
Брой думи: 152  
 
 
Резюме: Експерти представиха вчера актуалните възможности за финансиране по 
оперативните програми "Развитие на човешките ресурси" и "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика", форумът, който бе организиран от 
Областния информационен център, бе официално открит от зам. областния управител д-р 
Андриан Райков.  
 
Заглавие: Експерти обясниха възможностите за финансиране по проекти на бизнеса  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Експерти представиха вчера актуалните възможности за финансиране по оперативните 
програми "Развитие на човешките ресурси" и "Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика", форумът, който бе организиран от Областния информационен център, 
бе официално открит от зам. областния управител д-р Андриан Райков.  
На срещата екипът на ОИЦ-Русе, представляван от ръководителката си Камелия Златанова и 
експертите Марина Билчева, Диана Григорова и Гергана Илиева, предоставиха основна 
информация по отворените процедури: "Безопасен труд", "Ново работно място", "Енергийна 
ефективност и зелена икономика", "Развитие на професионалното образование". Златанова 
запозна присъстващите с инициативата "JEREMIE" и нейното развитие в България, както и с 
хода на програмиране на следващия програмен период 2014-2020 г.  
На информационната дискусия подробно бяха разяснени схемите, основните цели, 
допустимите кандидати, дейностите, акцентите, подходите, механизмите на изпълнение, 
сроковете, очакваните резултати, кандидатстването и контактите за актуалните процедури по 
оперативните програми. В края на срещата бе посетен информационният портал с актуална 
информация и разгледани възможностите за финансиране на европейски проекти.  
02.11.2012 г.  
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Периодични печатни издания 
 
Няма намерена информация. 
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Интернет издания и блогове  
 
Дата: 03.11.2012  
Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/?id=f22690  
Брой думи: 2151  
 
 
Резюме: Делян Добрев, министър на енергетика, икономиката и туризма, в интервю за 
предаването „Седмицата” на Дарик радио  
 
Заглавие: Делян Добрев: Хората живеят по един и същ начин, защото ниският 
икономически растеж не повишава доходите  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Делян Добрев, министър на енергетика, икономиката и туризма, в интервю за 
предаването „Седмицата” на Дарик радио  
Водещ: Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев е в студиото на 
„Седмицата”. Добро утро.  
Делян Добрев: Добро утро.  
Водещ: Нека караме подред на заглавието на министерството ни, защото от опит знам, че 
започнем ли с енергетиката няма да остане никакво време нито за икономиката, нито за 
туризма.  
Делян Добрев: Това ще е нещо ново, защото във всяко студио почваме с енергетиката, така че 
нека да опитаме сега с първия и най-важен според мен ресор на министерството.  
Водещ: Заглавията от последните два дни в специализирания вестник икономически „Класа” са 
икономиката ни близо до точката на замръзването вчера с данните на Центъра за 
икономическо развитие, че ръстът на Брутния вътрешен продукт (БВП) на България се движи 
около процент, промишлеността също е 1 % при 9% миналата година. А онзи ден пак същия 
вестник е със заглавие „Бизнес климатът се влошава през октомври”, според данните на 
Националния статистически институт. И не знам колко ще е ясно на слушателите какви са тези 
данни, но спадът бил 2,7 пункта, спрямо предходния месец. На зле ли отива икономиката на 
България?  
Делян Добрев: Не. Не бих казал. Това не е нещо ново, което сега се е случило. Знаете, че за 
първото и второто тримесечие ние имахме 0.5% ръст на икономиката, така че погледнато може 
да се счете за развитие дори, защото ще завършим годината с повече от 1%, който не е 
достатъчен за съжаление и ние правим всички опити да постигнем по-висок икономически 
растеж. Защото само по този начин ще го почувстват и хората, които сега не правят разлика от 
тази година, например от 2009 година. Те живеят по един и същ начин, защото ниският 
икономически растеж не повишава доходите. Но пък трябва да се има предвид в каква 
икономическа ситуация живеем в Европейския съюз (ЕС), защото половината държави от ЕС са 
обратно в рецесия. Малко държави бележат с този ръст. Не е достатъчен, но ние правим 
необходимото, за да го увеличим. Знаете, че по Оперативна програма 
„Конкурентоспособност” работи много активно. Това са едни средства, които ние имаме на 
разположение, които трябва по най-бързия начин да стигнат до фирмите.  
Водещ: Тази седмица подписахте новите 85 договора за технологична модернизация на малки 
и средни предприятия?  
Делян Добрев: От май месец досега сме подписали над 700 договора. В следващите две 
седмици ще подпишем още около 100-150 договора. Те са на сума от над 500 млн. 
безвъзмездна помощ, която обикновено е около 50%, което означава, че тези фирми ще 
инвестират още средства при изпълнението на тези проекти. Инвестициите само по 
Оперативна програма „Конкурентоспособност” ще надхвърлят 1 млрд. лв. със сигурност 
само от новите договори, които са сключени. Така че това е начинът да стимулираме 
икономиката, използвайки тези средства и разбира се, създавайки благоприятната среда със 
Закона за насърчаване на инвестициите. Знаете, че и там правим промени в Народното 
събрание, които да стимулират допълнително инвестициите и третата мярка, по която работим 
е намаляване на административната тежест, защото това спестява на бизнеса не само 
средства, но и пари.  

http://www.focus-news.net/?id=f22690
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Водещ: Връщане всъщност на колко осигуровки на инвеститори са предвидени в бюджет 2013? 
Някъде срещнах сумата 2.5 млн. лв., които били предвидени за тази работа. Това всъщност 
колко работни места са на фона на 12.5 почти процента ниво на безработицата в България, с 
почти 2% по-високо според Евростат от средното за целия ЕС?  
Делян Добрев: Тези 2.5 млн. са обичайната субсидия, която ние получаваме всяка година по 
Закона за насърчаване на инвестициите. Новата насърчителна мярка за възстановяване на 
осигуровките от страна на работодателя ще започнат, след като бъдат приети промените в 
закона, което означава малко преди края на годината, може би. А първото връщане на такива 
средства ще се случи 1 година след това, защото такъв е отчетният период. Което означава, че 
ние през следващата година фактически няма да връщаме пари, няма да ни трябват пари, ще 
ни трябват през 2014 г. И това, което сме се разбрали с Министерството на финансите е 
колкото средства са необходими, толкова да бъдат отпуснати по тази мярка. Защото ние с 
финансовия анализ, който направихме доказахме, че в крайна сметка и бюджета ще спечели от 
тази мярка, няма да загуби, защото в първите 2 години държавата ще възстановява 
осигуровките, но в следващите 3 години ще получи осигуровки.  
Водещ: Може ли да обясните всъщност кой ще има право да получава обратни осигуровки, по 
които е платил на своите работници?  
Делян Добрев: Всеки инвеститор клас А и клас Б в България, което означава всеки инвеститор, 
който инвестира повече от между 2 и 10 млн. лв. в зависимост от дейността, която развива...  
Водещ: Няма значение дали е българска фирмата или чужда?  
Делян Добрев: Да. Никакво значение няма дали е българска или чужда фирмата. Тази година 
сме издали 7 сертификата за клас А и Б инвеститори, 3 от които са на български компании. 
Така че това е доказателство, че този закон третира по еднакъв начин всички компании. Това 
между другото е и ръст в сравнение с миналата година, защото миналата година имаме само 4 
сертификата и на много по-малка стойност и с много по-малко работни места. Така че броя на 
сертифицираните проекти и размера на инвестициите доказват, че имаме повишена 
икономическа инвестиционна активност в страната ни през тази година. Но, ако ми позволите 
да довърша с анализа на финансовия ефект от тази мярка. Две години държавата връща 
осигуровки, следващите 3 години получава осигуровки. Спестява си обаче, 9 месеца плащане 
за безработица, което в противен случай ще направи. Това е от едната страна бюджетът на 
ДОО, който излиза с положителен резултат. Ако върнем например 1.5 млн., получаваме 2.5 
млн. разгледано комплексно....  
Водещ: Имате предвид получавате ги заради това, че не плащате обезщетения за безработица.  
Делян Добрев: Първо затова и второ, защото в първите 2 години се връщат осигуровките. От 
следващите 3 години те се внасят от страна на работодателя. Това е облекчение само за 
първите 2 години.  
Водещ: Продължавате ли да държите, въпреки всичките гласове, които се чуха срещу това да 
си купуваш както преведоха. Впрочем терминът беше на Меглена Кунева от тази седмица 
прочетох, купуване на паспорти с 200 хил. лв. инвестиция. Впрочем тази възможност я има и 
сега в законодателството, но там правят доста по-високи - 1 млн. лв.  
Делян Добрев: В законодателството има разписани текстове. Текстът, който не е разписан е за 
получаване на гражданство. Разписани са текстовете за получаване на постоянно пребиваване. 
Проблемът е с гражданството, защото там казват, че има право да получи български паспорт 
единствено инвеститор с особени заслуги за българската икономика. Но какво означава 
особени заслуги за българската икономика, 10 млн. евро инвестиции, 50 млн. евро или 500 млн. 
евро инвестиции. Аз по тази клауза на закона съм подписал един единствен документ за 
издаване на паспорт на най-големия италиански инвеститор в България, който е инвестирал в 
различни сфери повече от 500 млн. лв. Защото според мен това е особена икономическа 
полза...  
Водещ: Сега 200 хил. лв. стигат ли да станеш българин?  
Делян Добрев: Не. Според мен не стигат 200 хил., прагът трябва да е по-голям. Но ние трябва 
да имаме обективни критерии, по които да казваме – да, ако си изпълнил тези критерии, а 
съответно и инвеститорите да знаят. Ако си покрил тези критерии да имаш шанс да получиш 
гражданство, а не субективна оценка за това колко е голяма ползата.  
Водещ: Вие за какъв праг, лично вие, мислите че е разумен?  
Делян Добрев: С получаването на постоянното пребиваване също е 1 млн. лв., в примерно 
Българска фондова борса или 6 млн. лв. в предприятие. Според мен тези, които се 
сертифицират като клас А и като клас Б проекти, което е между 2 и 10 млн. според зависимост 
от дейността...  
Водещ: Вече да носим и гражданство.  
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Делян Добрев: Трябва да бъдат с възможност след постоянното пребиваване да получат и 
гражданство, след като докажат своята инвестиция, защото това са хора, които са трайно заети 
в България и създават работни места. Разбира се ще има най-вероятно изискване за броя на 
работните места, минимум 2 млн. или 5 млн. инвестиция, така че в общи линии това е посоката, 
в която....  
Водещ: Този проект за 200 хил. не беше ли на вашето министерство?  
Делян Добрев: 200 хил. нашето министерство предлагаше срещу 200 хил. лв. дарени във фонд 
за иновации, да се получава постоянно пребиваване, статут за постоянно пребиваване, но не и 
гражданство.  
Водещ: А как се превърна в проект изведнъж гражданство?  
Делян Добрев: Има два различни законопроекта. Този, за който вие говорите внесе в 
Министерството на финансите през лятото. За тези 200 хил. за гражданство. А този, за който 
ние предлагаме промени в Закона за насърчаване на инвестициите, то касае Министерството 
на икономиката и касае клас А и клас Б инвеститори и касае уточняване на кои са критериите, 
обективните критерии за получаване на гражданство, за да няма субективна оценка.  
Водещ: Тези 200 хил. китайци, за които пише министъра тази седмица, не – тези китайци 
хиляда, поне хиляда китайци с 200 хил. лв., които били готови на границата на България като 
влезе такъв закон за гражданство, за да станат граждани на страна от ЕС няма да се случи, 
това според вас?  
Делян Добрев: С по 200 хил. според мен няма да се случи, защото този праг е много нисък. Но, 
ако говорим за инвеститори, които инвестират в предприятие, инвестират повече от 1, 2, 3 млн. 
лв. в българската икономика аз не виждам проблем, на тези инвеститори да бъде давано 
гражданство. След разбира се, проверка от компетентните власти....  
Водещ: А очаквате ли в България...  
Делян Добрев: Защото, след като те получат гражданство разбирате, че те ще започнат да 
плащат и данъци в България. Те ще имат много по-голям мотив да продължат своите 
инвестиции в страната. В момента законодателството за гражданството казва, че трябва да 
научиш български, трябва да стоиш тук 5 години и трябва да имаш особени заслуги към 
икономиката. Което значи да инвестираш 500 млн. лв. например, за да получиш гражданство. И 
също тази седмица Унгария например, прие подобна мярка в своето законодателство – срещу 
закупуване на държавни облигации, защото не могат да си финансират бюджетните дефицити, 
срещу закупуване на държавни ценни книжа да се дават права за постоянно пребиваване. И в 
последствие за гражданство.  
Водещ: Очаквате ли сега заради облагането на лихвите по депозитите да навлязат много 
фирми, които се занимават с управляване на активи с различни финансови схеми /.../ за 
британската „Шрьодерс”? Която всъщност щяла да предложи на българите същата доходност, 
която българите имат, без Симеон Дянков да може да ни взима данък върху доходът, който 
изкарваме.  
Делян Добрев: Със сигурност ще се появят такива управляващи дружества, пенсионни 
фондове, застрахователни дружества, които по някакъв начин ще се опитат да гарантират 
същата доходност, но под друга форма. Аз не мисля обаче, че те ще бъдат много широко 
разпространени, защото българският спестител е консервативно настроен по отношение на 
тези финансови инструменти. Депозитът е нещо, в което всеки един от нас вярва, защото то е 
гарантирано и от БНБ до определен размер. А докато финансовите инструменти са все пак 
рискови инструменти. Така че аз не мисля, че това ще се случи. Ще има със сигурност 
прехвърляне на определени средства, но те няма да бъдат в особен размер.  
Водещ: Подкрепяте ли, смятате ли, че е добро за икономиката това решение да се обложат 
лихвите? Защото това веднага беше свързано с идеите, че хората биха дърпали пари от 
банките. Или пък, че това неименуемо би повлияло на кредитите, или че най-малкото пък не е 
честно лихвата, която ти плащаш да не ти бъде приспадана по един кредит, който имаш и 
държавата да взема данък и върху лихвата по кредитите. А пък да ти облагат лихвата от 
депозита?  
Делян Добрев: Аз не мисля, че ще има особен ефект от тази мярка в икономиката, защото 
първо тя няма да принуди хората да си изтеглят парите и да ги похарчат. Да потребят с тях, за 
да стимулират икономиката. Второ тези средства няма да бъдат прехвърляни в голямата си 
част от 95, 99% в такива взаимни фондове или управляващи фондове. Защото хората нямат 
доверие в тези фондове, което означава, че те ще продължат да стоят в банковата система и 
да се връщат под формата на кредит. Опасно би било, ако например навлязат тези фондове – 
всички депозити или половината депозити се прехвърлят в тези фондове. Тези фондове знаете 
инвестират във финансови инструменти. Те инвестират в държавни ценни книжа, в облигации, 
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в акции на фондовите борси, което не е много добре за икономиката, защото парите не се 
връщат в икономиката, отиват във финансови инструменти. Не се връщат от банковата система 
под формата на кредити, а биват инвестирани в други инструменти. Но такава опасност не 
виждам, защото пак ви казвам – хората са консервативно настроени и не вярват на такива 
управляващи дружества и фондове.  
Водещ: /.../ това политическо решение сега? Добре ли беше за икономиката сега да се вземе?  
Делян Добрев: Аз ви казах, че особен ефект върху икономиката няма да доведе това решение. 
Дали бе най-правилният момент не мога да коментирам и не искам да коментирам, защото не е 
в ресора на моето министерство, а е в ресора на Министерството на финансите.  
Следва продължение...  
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Резюме: Нека караме поред на заглавието на министерството ви, защото от опит знам, че 
започнем ли с енергетиката, няма да остане никакво време нито за икономиката, нито за 
туризма.  
 
Заглавие: Държавата не може да си позволи строежа на „Белене”  
Подзаглавие: Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев в 
„Седмицата” на Дарик:  
Автор:  
Текст: Нека караме поред на заглавието на министерството ви, защото от опит знам, че 
започнем ли с енергетиката, няма да остане никакво време нито за икономиката, нито за 
туризма.  
Това ще е нещо ново, защото във всяко студио първо започваме с енергетиката, така че нека 
да опитаме сега с първия и най-важен според мен ресор на министерството - икономиката.  
Заглавията от последните два дни в специализирания вестник, икономически, „Класа” са: 
„Икономиката ни близо до точката на замръзването”, вчера, с данните на Центъра за 
икономическо развитие, че ръстът на БВП на България се движи около процент, в 
промишлеността също е 1%, при 9% миналата година. А онзи ден пак същият вестник е със 
заглавие „Бизнесклиматът се влошава през октомври според данните на Националния 
статистически институт” и не знам колко ще е ясно на слушателите какви са тези данни, но 
спадът бил 2,7 пункта спрямо предходния месец. На зле ли отива икономиката на България?  
Не, не бих казал, това не е нещо ново, което сега се е случило. Знаете, че за първото и второто 
тримесечие ние имахме 0,5% ръст на икономиката, така че погледнато може да се счете за 
развитие дори, защото ще завършим годината с повече от 1%, който не е достатъчен за 
съжаление и ние правим всички опити да постигнем по-висок икономически растеж, защото 
само по този начин ще го почувстват и хората, които сега не правят разлика от тази година 
например от 2009 г., те живеят по един и същ начин, защото ниският икономически растеж не 
повишава доходите. Но пък трябва да се има предвид в каква икономическа ситуация живеем в 
Европейския съюз, защото половината държави от Европейския съюз са обратно - в рецесия. 
Малко, малко държави бележат ръст. Този ръст не е достатъчен, но ние правим необходимото, 
за да го увеличим. Знаете, че по ОП „Конкурентоспособност” работим много активно. Това са 
едни средства, които ние имаме на разположение, които трябва по най-бързия начин да стигнат 
до фирмите…  
Впрочем тази седмица подписахте нови 85 договора за технологична модернизация на малки и 
средни предприятия.  
От май месец досега сме подписали над 700 договора. Следващите две седмици ще подпишем 
още около 100-150 договора и те са на сума от над 500 милиона безвъзмездна помощ, която 
обикновено е около 50%, което означава, че тези фирми ще инвестират още средства. При 
изпълнението на тези проекти инвестициите само по ОП „Конкурентоспособност” ще 
надхвърлят 1 млрд. лева със сигурност, само от новите договори, които са сключени. Така че 
това е начинът да стимулираме икономиката, използвайки тези средства и, разбира се, 
създавайки благоприятната среда със Закона за насърчаване на инвестициите. Знаете, че и 
там правим промени в Народното събрание, които да стимулират допълнително инвестициите. 
И третата мярка, по която работим, е намаляване на административната тежест, защото това 
спестява на бизнеса не само средства, но и пари.  
Връщане всъщност на колко осигуровки на инвеститори са предвидени в бюджет 2013 г.? 
Някъде срещнах сумата 2,5 млн. лева, които били предвидени за тази работа. Това всъщност 
колко работни места са? На фона на 12,5 почти процента ниво на безработицата в България с 
почти 2% по-високо според Евростат от средното за целия Европейски съюз.  
Тези 2,5 милиона са обичайната субсидия, която ние получаваме всяка година по Закона за 
насърчаване на инвестициите. Новата насърчителна мярка за възстановяване на осигуровките 
от страна на работодателя ще започне след като бъдат приети промените в закона, което 
означава малко преди края на годината може би. А първото връщане на такива средства ще се 
случи една година след това, защото такъв е отчетният период. Което означава, че ние през 
следващата година фактически няма да връщаме пари и няма да ни трябват пари, ще ни 
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трябват през 2014 г. И това, което сме се разбрали с Министерство на финансите, е колкото 
средства са необходими, толкова да бъдат отпуснати по тази мярка, защото ние с финансовия 
анализ, който направихме, доказахме, че в крайна сметка и бюджетът ще спечели от тази 
мярка, а няма да загуби, защото в първите две години държавата ще възстановява 
осигуровките, но в следващите три години ще получи осигуровки.  
Може ли да обясните всъщност кой ще има право да получава обратно осигуровките, които е 
платил на своите работници?  
Всеки инвеститор клас „А” и клас „Б” в България, което означава всеки инвеститор, който 
инвестира между 2 и 10 млн. лв. в зависимост от дейността, която развива в зависимост от 
района.  
Няма значение дали е българската фирмата или чужда фирма?  
Да, никакво значение няма дали е българска или чужда фирмата. Тази година сме издали 
седем сертификата за клас „А” и „Б” инвеститори, три от които са на български компании, така 
че това е доказателство, че този закон третира по еднакъв начин всички компании. Това между 
другото е и ръст в сравнение с миналата година, защото миналата година имаме само четири 
сертификата на много по-малка стойност и с много по-малко работни места, така че броят на 
сертифицираните проекти и размерът на инвестициите доказват, че имаме повишена 
икономическа инвестиционна активност в страната през тази година. Но, ако ми позволите, да 
довърша с анализа на финансовия ефект от тази мярка. Две години държавата връща 
осигуровки, следващите три години получава осигуровки, спестява си обаче девет месеца 
плащане за безработица, което в противен случай ще направи. Това е от едната страна 
бюджетът на ДОО, който излиза с положителен резултат. Ако върнем например 1,5 млн., 
получаваме 2,5, разгледано комплексно за този петгодишен период.  
Имате предвид получавате ги заради това, че не плащате обезщетение за безработица?  
Първо за това, и, второ, защото в първите две години се връщат осигуровките, а в следващите 
три години те се внасят от страна на работодателя. Това е облекчение само за първите две 
години.  
А продължавате ли да държите въпреки много гласове, които се чуха, срещу това да си 
купуваш, както го преведоха, впрочем терминът беше на Меглена Кунева от тази седмица, 
прочетох купуване на паспорти с 200 000 лв. инвестиция. Впрочем тази възможност я има и 
сега в законодателството, но там прагът е доста по-висок - 1 млн. лв.  
В законодателството има разписани текстове. Текстът, който не е разписан, е за получаване на 
гражданство, разписани са текстовете за получаване на постоянно пребиваване. Проблемът е с 
гражданството, защото там казват, че има право да получи български паспорт единствено 
инвеститор с особени заслуги за българската икономика. Но какво означават особени заслуги 
за българската икономика - 10 млн. евро инвестиции, 50 млн. или 500 млн. евро инвестиции? Аз 
по тази клауза на закона съм подписал само един-единствен документ за издаване на паспорт 
на най-големия италиански инвеститор в България, който е инвестирал в различни сфери 
повече от 500 млн. лв., защото според мен това е особена икономическа полза…  
Да, ама сега 200 000 стигат ли да станеш българин?  
Не, според мен не стигат 200 000. Прагът трябва да е по-голям, но ние трябва да имаме 
обективни критерии, по които да казваме - да, ако си изпълнил тези критерии, а съответно и 
инвеститорите да знаят: ако си покрил тези критерии, имаш право да получиш гражданство, а 
не субективна оценка за това колко е голяма ползата.  
И вие за какъв праг, лично вие, мислите, че е разумен?  
Получаването на постоянното пребиваване също е 1 млн. лв. в примерно Българска фондова 
борса или 6 млн. лв. в предприятие. Според мен тези, които се сертифицират като клас „А” и 
клас „Б” проекти, което е между 2 и 10 млн. в зависимост от дейността…  
Вече да носи и гражданство?  
…трябва да бъдат с възможност след постоянното пребиваване да получат и гражданство, 
след като докажат своята инвестиция, защото това са хора, които са трайно заети в България и 
създават работни места. Разбира се, ще има най-вероятно изискване за броя на работните 
места, минимум 50 работни места, минимум 2 млн. или 5 млн. инвестиция, така че в общи 
линии това е посоката, в която…  
Този проект за 200-те хиляди не беше ли на вашето министерство?  
200 000, нашето министерство предлагаше срещу 200 000 лв., дарени във фонд за иновации, 
да се получава постоянно пребиваване, статут за постоянно пребиваване, а не гражданство.  
И как се превърна в проект?  
Но не и гражданство. Има…  
А как се превърна в проектите изведнъж в гражданство?  
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Има два различни законопроекта - този, за който вие говорите, е внесен от Министерството на 
финансите през лятото, за тези 200 000 за гражданство, а този, за който ние предлагаме 
промени в Закона за насърчаване на инвестициите, то касае Министерството на икономиката и 
касае клас „А” и клас „Б” инвеститор, и касае уточняване кои са критериите, обективните 
критерии за получаване на гражданство, за да няма субективна оценка.  
Т.е. тези 200 000 китайци, за които пише „Монитор” тази седмица… не, тези китайци 1000, поне 
1000 китайци с 200 000 лв., които били готови на границата на България като влезе такъв закон 
за гражданство, за да станат граждани на страна от Европейския съюз, няма да се случи това 
според вас в този вид?  
С по 200 000 според мен няма да се случи, защото този праг е много нисък. Но ако говорим за 
инвеститори, които инвестират в предприятия, инвестират повече от 1-2-3 млн. лева в 
българската икономика, аз не виждам проблем на тези инвеститори да бъде давано 
гражданство след, разбира се, проверка от компетентните власти. Защо? Защото след като те 
получат гражданство, разбирате, че те ще започнат да плащат и данъци в България, те ще 
имат много по-голям мотив да продължат своите инвестиции в страната. В момента 
законодателството за гражданството казва, че трябва да научиш български, трябва да стоиш 
тук пет години, трябва да имаш особени заслуги към икономиката, което значи да инвестираш 
500 млн. лева например, за да получиш гражданство. И също тази седмица Унгария например 
прие подобна мярка в своето законодателство - срещу закупуване на държавни облигации, 
защото не могат да си финансират бюджетните дефицити, срещу закупуване на държавни 
ценни книжа да се дават права за постоянно пребиваване и впоследствие за гражданство.  
Очаквате ли сега заради облагането на лихвите по депозитите да навлязат много фирми, които 
се занимават с управляване на активи в различни финансови схеми? „Преса” пише за 
британската „Шрьодерс”, която всъщност щяла да предложи на българите същата доходност, 
каквато имат, без Симеон Дянков да може да им взима данък върху дохода, който изкарват.  
Със сигурност ще се появят такива управляващи дружества, пенсионни фондове, 
застрахователни дружества, които по някакъв начин ще се опитат да гарантират същата 
доходност, но под друга форма. Аз не мисля обаче, че те ще бъдат много широко 
разпространени, защото българският спестител е консервативно настроен по отношение на 
тези финансови инструменти. Депозитът е нещо, в който всеки един от нас вярва, защото той е 
гарантиран и от БНБ до определен размер, докато финансовите инструменти са все пак 
рискови инструменти. Така че аз не мисля, че това ще се случи. Ще има със сигурност 
прехвърляне на определени средства, но те няма да бъдат в тоя размер.  
А вие подкрепяте ли, смятате ли, че е добре за икономиката това решение да се обложат 
лихвите? Защото това веднага беше свързано с идеите, че хората биха дърпали парите от 
банките или пък че това неминуемо би повлияло на кредитите, или че най-малкото пък не е 
честно лихвата, която ти плащаш, да не ти бъде приспадната по един кредит, който имаш, и 
държавата да взима данък и върху лихвата по кредитите, а пък да ти облагат лихвата от 
депозита.  
Аз не мисля, че ще има особен ефект от тази мярка в икономиката, защото, първо, тя няма да 
принуди хората да си изтеглят парите и да ги похарчат, да потребят с тях, за да стимулират 
икономиката. Второ, тези средства няма да бъдат прехвърлени в голямата си част, от 95-99%, в 
такива взаимни управляващи фондове, защото хората нямат доверие в тези фондове, което 
означава, че те ще продължат да стоят в банковата система и да се връщат под формата на 
кредити. Опасно би било, ако например навлязат тези фондове, всички депозити или 
половината депозити се прехвърлят в тези фондове и тези фондове, знаете, инвестират във 
финансови инструменти. Те инвестират в държавни ценни книжа, в облигации, в акции на 
фондовите борси, което не е много добре за икономиката, защото парите не се връщат в 
икономиката, а отиват във финансови инструменти. Не се връщат от банковата система под 
форма на кредити, а биват инвестирани в други инструменти. Но такава опасност не виждам, 
защото, пак ви казвам, хората са консервативно настроени и не вярват на такива управляващи 
дружества и фондове.  
А разумно ли беше политически това решение сега да се вземе? Добре ли беше за 
икономиката сега да се вземе?  
Аз ви казах, че особен ефект върху икономиката няма да доведе това решение. Дали бе най-
правилният момент не мога да коментирам и не искам да коментирам, защото не е в ресора на 
моето министерство, а в ресора на Министерството на финансите.  
Съгласен ли сте заради неплатени други данъци фирмите да се дерегистрират служебно по 
Закона за данъка върху добавената стойност? Става дума, че с единната сметка на 
националната агенция по приходите първо ще се погасяват старите задължения и така може 
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една фирма, която дължи примерно осигуровки, но честно си плаща ДДС, на принципа най-
старите задължения се погасяват първо, изведнъж да се окаже, че дължи за три месеца ДДС и 
да бъде дерегистрирана. Впрочем това са опасения на работодателски организации при дебата 
около тази тема.  
Не знам колко са тези случаи, трябва да се провери в НАП и в Министерството на финансите 
колко са случаите, в които една компания е изрядна откъм плащане на ДДС, а не е изрядна 
откъм плащане на осигуровки и евентуално би била застрашена от дерегистрация. Според мен 
не са много тези случаи. Ако са много случаите, тогава трябва да се мисли върху тази тема 
наистина, но това отново е политика на финансите, а не политика на министерство на 
икономиката.  
Да, опита се, всичко това са неща, които рефлектират върху сектора, за който вие отговаряте - 
икономиката, че се взимат много смели, по някой път екстравагантни финансови решения… те 
сигурно имат някакви обяснения, нали?  
Данъци и задължения към държавата трябва да се плащат и всеки трябва да свикне, че 
данъците в България са достатъчно ниски и трябва да си ги плаща, а не да се опитва да ги крие 
или да отлага тяхното плащане. Оттам нататък според мен това, което е в моя ресор, е по-
скоро административната тежест - дали тези промени биха затруднили компаниите или биха ги 
облекчили. Според мен по-скоро биха ги облекчили с единна сметка, отколкото да ги затруднят, 
защото ще правят по-малко административни документи, за да си подадат отчетите…  
И това е по третата точка, с която вие смятате да насърчите бизнеса в България.  
Това е третата тема, по която работим и трябва да работим, за да насърчим бизнеса. Знаете, 
че имаме програма за намаляване на административната тежест до 2014-а година, която е 
свързана с облекчаване на разрешителните режими и е изчислено, че има капацитет да спести 
до 314 млн. лева годишно на тези компании, след като бъдат премахнати изискванията за 
подаване на документи, за пререгистрации и така нататък. Това е наистина важно, защото той 
не само спестява пари на компаниите, но и спестява много време, спестява усилия да се отиде 
в определена администрация, да се подаде определен документ. Но според мен трябва да се 
работи не само в тази посока, но и в посока електронно правителство, това, което прави 
Министерството на транспорта. Те следващата година, март и април месец, ще пуснат пуснат 
пилотно така нареченото българско електронно правителство, доколкото знам от колегата 
Московски, с 5000 първоначални електронни карти, с които всеки един ще може да ползва 
услугата от единен портал на правителството, който ще предоставя тези услуги.  
Как ще се раздадат тези карти?  
Точно това е интересният въпрос.  
Колко пари ще струват?  
Според мен… не знам какъв е принципът, на който ще бъдат раздавани, но аз говорих с 
министър Московски, че аз много ще настоявам, и той разбра какви са моите мотиви, голяма 
част от тези първи карти, пилотни, да ги получи бизнесът в България, защото той най-често 
работи в администрацията, най-голям смисъл и най-голям ефект ще има по…  
А те тези карти ще са всички, и за гражданите?  
Те са първите пилотни, така да се каже, пет хиляди карти, после предполагам ще има и други 
карти, ще се разширят услугите, които ще се предоставят, но в самото начало още ние трябва 
по най-бързия начин да се опитаме тези, с тези първи, с голям процент от тези първи пилотни 
карти да облекчим бизнеса, който да спре да ходи по администрациите…  
А как ще изберете кои пет хиляди фирми да им ги дадете? На томбола ли ще ги раздадете?  
Това е интересен въпрос. Не, не мисля, по-скоро трябва да имаме критерий за това кой най-
често ползва администрацията, защото, ако си компания, която, знаете в България има стотици 
хиляди компании, много от които са само регистрирани и не извършват никаква дейност. Какъв 
е смисълът ние да губим карта за една такава компания. По-скоро тези, които най-активно 
работят с администрацията, най-често ползват услугите на администрацията.  
А такива статистики има ли?  
Със сигурност има такива статистики и могат да бъдат направени и събрани с помощта и на 
Българската търговско-промишлена палата например, Българска стопанска камара, така че ще 
намерим правилния механизъм, по който това да се случи.  
Да отидем сега към енергетиката. Темата за поскъпването на тока. Ангел Семерджиев първо 
каза, че щял да поскъпне поне 3-4%, „Труд” го даже преведе под глава 14%, като се направиха 
различни сметки, след това вие опровергахте, даже Ангел Семерджиев почна за поевтиняване 
да говори след това. Всъщност вие откъде знаете какво ще стане догодина? Както няма 
особена логика шефът на ДКЕВР отсега да знае какви ще са условията от първи юли 
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следващата година, за да поскъпне токът, така че вие със същите аргументи не можете да 
кажете пък, че няма да поскъпне, което го направихте.  
Тези 14%, цитирани от вас, в „Труд” бяха голяма изненада, защото никой никога не е 
споменавал тази цифра. Регулаторът спомена 3-4%, от което аз бях изненадан наистина в 
първия момент, защото вие самият казахте, че е много рано да се знае какво ще е 
увеличението, и затова…  
В цената на тока влиза инфлацията, която не се знае колко ще е.  
Да, и затова го поканих на следващия ден в Министерството на икономиката и го изслушахме 
заедно с народните представители, които участват в комисията за наблюдение дейността на 
регулатора. И това, което той обясни пред мен и след това аз… заедно с него обяснихме пред 
журналисти на свикан брифинг, е, че това е била хипотеза, в случай че съдът например реши, 
че цената за достъп, която плащат зелените централи, трябва да отпадне. Ако отпадне тази 
цена за достъп, разходите, които самите централи предизвикват и които тази цена за достъп 
покрива, трябва да бъдат платени от някой друг. И хипотезата, която той разви, е, че този някой 
друг няма кой друг да бъде, а трябва да е пак крайният клиент, което ще натовари крайния 
клиент с едни 3-4%. Но ние нямаме основание на този етап да смятаме, че цената за достъп ще 
престане да съществува, ще бъде отменено това решение, единствено тя може да бъде 
коригирана след… тя е временна в момента, може да бъде коригирана след определен период 
от време, ако се установят размивания между реалните разходи, които предизвикват тези 
централи, и определените цени. Така че предпоставки за такова увеличаване на цената на 
електроенергията на този етап няма. Сега да се каже, че ще поевтинее електроенергията, това 
отново е, така, много смело изказване, защото аз не виждам и такива предпоставки.  
Вие получихте ли писмо от 15-те посланици срещу въвеждането на такса за достъп до 
електропреносната мрежа на слънчеви, вятърни, водни централи? Поне държавите изглеждат 
доста сериозни, които не са съгласни с това - Белгия, Германия, Франция, Италия, Финландия, 
Китай, Турция. Значи, това не е Европейският съюз, ами така…  
Мисля, че бяха 12 посланиците…  
12 ли!?  
… а не 15. А може и 15 да са били. Имах една среща при мен в Министерството на 
икономиката, на която дойдоха посланиците, връчиха ни писмото и се поинтересуваха от 
темата, и аз им обясних, че цената за достъп е въведена, защото тези централи в момента, в 
който те станаха хиляди, започнаха да предизвикват разходи за електроенергийната система. 
Тези разходи някои трябва да ги плати и не е голям изборът от юридически лица и субекти, 
които могат да ги платят. От една страна, могат да ги платят хората, което би било нечестно, 
хората да плащат сметка на някой друг, от друга страна, могат да ги платят НЕК и ЕРП-тата, 
които, първо, нямат финансовите възможности, второ, също не е честно да плащат сметката на 
някой друг, и, трето, могат да я платят самите централи, които предизвикват разхода, да си го 
платят. Сега, в тяхното писмо пишеше, че тази мярка е ретроактивна, тя действа със задна 
датата, което не е така, защото цената за достъп е част от българското законодателство от 
2007 г., в Закона за енергетиката. Единствено не е била определена до този момент.  
Т.е. няма да има отстъпление заради това, че толкова мощни държави протестират.  
Не, ние… според нас това е справедливото решение и аз мисля, че и посланиците на тази 
среща разбраха, че българската политика е правилна и българската… нали, посланиците 
изразиха опасения за това, че по този начин би се влошил инвестиционният климат в страната, 
което аз не приемам, защото такъв тип мерки бяха предприети от редица други държави в 
Европейския съюз, Чехия например въведе 20% данък върху тези централи, допълнителен 
данък, специален данък върху ВЕИ централи. Унгария въведе такси, подобни на българските, 
Гърция миналата седмица гласува подобни промени, преди около месец говорих с министъра 
на енергетиката на Германия - и те обсъждат подобни мерки. Единствените държави, които не 
въвеждат подобни мерки в своето законодателство, са тези, които не са инвестирали до 
момента в такива възобновяеми проекти. Защото има и такива, има държави, които са 
подходили много прагматично по тази тема и са казали: ние ще направим насърчително 
законодателство за този тип енергия тогава, когато тя стане достатъчно евтина.  
Вие лично как ще отговорите на въпроса на референдума - „Да се развива ли ядрена 
енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала”?  
По тази тема сме говорили много. Държавата…  
Не, аз ви питам вие лично ще гласувате ли на референдума?  
Държавата няма финансови възможности да финансира един такъв проект. Ако темата е 
„Белене” и темата е с държавни пари, няма как да стане това нещо. Така че…  
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Не, аз ви питам… в смисъл, на хората трябва да им стане ясно. Нали, сега започва и 
разяснителната кампания. Ако лидерите в обществото не кажат те самите как ще гласуват… Аз 
ви питам - „да” или „не”, кое от двете ще задраскате на така поставения от вашите колеги в 
парламента въпрос?  
Хората сами трябва да преценят. Аз не искам да влияя на хората. Моето мнение е много ясно, 
така, изразено и в общественото пространство… и още март месец с внасянето на доклада от 
мое име, от името на министър Дянков в Министерски съвет и впоследствие с решението на 
Народното събрание. Но хората наистина трябва да слушат много добре разяснителната 
кампания…  
Т.е. с това, което току-що казахте, вие казвате - аз вече съм казал „не” на този въпрос.  
Да, казал съм „не”, защото държавата не може да си позволи такъв проект.  
Понеже пък започват… Т.е. и вие разбирате под този въпрос „Белене”?  
Да, разбира се, единствено и само „Белене” под този въпрос, да.  
Така го разбирате… нищо, че не се споменава вътре? Тъй като пък основните протести от 
опозицията, от БСП, които събраха подписите за референдума, е това, че няма думата 
„Белене”. Но и вие казвате - аз разбирам „Белене” под този въпрос и затова ще гласувам с „не”?  
Няма думата „Белене”, защото е противоконституционно, доколкото разбрах. Това е 
тълкуванието на Народното събрание и на президента, и на Конституционния съд. Интересно 
защо е зададен въпросът с „Белене”. Освен ако умишлено не се е целяло да не се стигне 
въобще до референдум, а просто да се постави управляващата партия в ситуация, в която да 
отхвърли провеждането на референдума или да се опита да го проведе със зададения въпрос, 
при което Конституционният съд да каже - не, не, не може с този въпрос…  
Впрочем точно решението, което вие предложихте на парламента, е основният аргумент на 
БСП да казва - как така да е противоконституционнен въпросът за „Белене”, защо не бил от 
компетенциите на Народното събрание, когато Народното събрание прие решение точно за 
„Белене”.  
Народното събрание прие решение да подкрепи действията на правителството и той не е 
отговарял на въпроса да се развива ли ядрената енергетика в България чрез строителството на 
атомна, по техните думи, електроцентрала „Белене”.  
Ако хората гласуват, че не искат нова ядрена централа, това ще означава и изобщо всякакви 
ядрени… т.е. примерно да направим в Южна България една централа пак няма да бъде вече 
възможно при така зададен въпрос, нали?  
В Южна България няма да бъде възможно, но това не изключва…  
Никъде няма.  
…обаче допълнителните мощности в съществуващи ядрени централи, например седми блок на 
АЕЦ „Козлодуй”.  
Впрочем президентът предлагаше, ако ще се питат хората наистина искат ли ядрена 
енергетика, да няма думата електроцентрала, а да бъде нови ядрени мощности. И така щеше 
да бъде ясно искаме ли изобщо…  
Тогава въпросът би касаел и АЕЦ „Козлодуй"”. В момента зададеният въпрос не касае новите 
мощности в АЕЦ „Козлодуй”, а касае единствено „Белене” и хипотетична друга централа 
някъде.  
А според вас не беше ли разумно да се допълни този въпрос като бъде даден отговор на още 
по-важната страна, за която и вие говорите - кой плаща, и България да каже дали българският 
народ е съгласен частници да имат ядрени централи като в Щатите?  
Това би било най-добре, но за съжаление не е допустимо по Закона за референдумите и 
според българската конституция… Защото колкото по-конкретен…  
Имате предвид, че промени…  
…е въпросът, толкова по-добре. Но за съжаление ние можем да задаваме само такива общи 
въпроси, несвързани с финанси. Този въпрос е най-добрият, който може да се зададе, така да 
се каже.  
И вие ще отговорите с „не”. Стана интересно, между другото, защото преди две седмици 
председателят на Народното събрание пък категорично каза, че тя ще гласува с „да”. Т.е. във 
вашата партия няма да има единно становище, да излезете и да кажете - ГЕРБ… или пък ще 
стане интересно, ако ГЕРБ каже - искаме с „да” да се отговори. Ще стигнете ли до политическо 
решение за единна позиция в ГЕРБ по въпроса за този референдум?  
Аз мисля, че ние трябва да направим добра информационна кампания и според тази 
информационна кампания хората да преценят как да гласуват.  
Да, въпросът е какво ще искате да информирате. Ако питаме Цецка Цачева, тя ще иска да 
информирате колко е хубаво да се построи „Белене”.  
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Ето това е демокрация - всеки може да гласува така, както реши.  
„Южен поток”, той ще бъде подписан на 9 ноември, нали, другия петък?  
Тогава евентуално ще се вземе окончателното инвестиционно решение, но това не означава 
подписване на някакъв нов договор или на някакъв нов…  
А какво означава окончателно инвестиционно решение?  
Това означава, че вече сме извършили необходимите технически стъпки, за да кажем, че този 
проект може да стартира, така да се каже. Но това не е подписване на договор за проекта, 
защото подписването е било 2008 г. с междуправителствено споразумение, което е 
ратифицирано в Народното събрание. Извън това междуправителствено споразумение има 
акционерно споразумение през 2010 г., съгласно което е създадена проектната компания и тя е 
започнала да извършва редица технически стъпки, например ОВОС, трасета, предпроектни 
проучвания, проектиране и т.н. Тези дейности в етапа, в който… част от тези дейности бъдат 
изпълнени и няма проблеми според, нали, анализите по проекта, може да се вземе 
окончателно инвестиционно решение. Ние сме на този етап, на който казваме - извършихме 
необходимите стъпки, в момента сме на фаза окончателно инвестиционно решение…  
Т.е. това се подписва от всички акционери?  
Това е решение, което се взема от акционерите в проекта, Българския енергиен холдинг и 
„Газпром”. Съответно те упълномощават борда на „Южен поток България” да вземе решение за 
окончателно инвестиционно решение.  
Т.е. на 9 ноември ще има общо събрание на акционерното дружество, това ли ще има на 9 
ноември?  
Да, ще има борд на директорите, който ще вземе решение за окончателно инвестиционно 
решение.  
Т.е. идването на руския президент, който се представяше едва ли не, че ще се подпишат 
някакви договори във връзка с „Южен поток”…  
Символично подписване на решението пак може да има, това не е нещо невъзможно, но това, 
което на 9-и ще се случи, не е някакъв нов договор или някакви нови договорки. Всички 
параметри са фиксирани още 2008 г.  
Ще обявите ли, както иска опозицията, предварително следващата седмица публично всички 
подробности около това инвестиционно решение?  
Да, мисля, че е хубаво да има повече информация за извършените дейности до момента по 
проекта, защото няма договорености. Аз вчера разбрах, че г-н Костов ни е обвинявал за 
някакви тайни договорености. Такива нови договорености няма, нови договорености не са 
водени. Изпълнявани са определени технически стъпки по изпълнението на този проект. 
Направени са две трасета, които минават през територията на Северна България. Направени 
са, почти на финална фаза, ОВОС-а по проекта…  
Защо две?  
Ами, защото обикновено се правят две, за да има алтернатива и да се избере по-доброто 
трасе. С интерконектора с…  
Т.е. сега, до другия петък, ще си останат двете като алтернатива или ще се избере кое ще е 
едното?  
Не, мисля, че не избираме на този етап кое да е конкретно трасето, защото това трябва да 
покажат и икономическите модели, и различните фактори…  
Така, а ОВОС направен ли е?  
ОВОС-ът е почти завършен, мисля, че вървят обществени обсъждания в момента…  
Къде са тези обществени обсъждания? Понеже…  
По общините, те вървят от месец по общините, обществените обсъждания…  
Така ли, понеже точно и опозицията това каза - къде се случва…  
Ами, да, може би по този… компанията „Южен поток България” явно, така, не дава достатъчна 
публичност на дейностите, които извършва. И затова е хубаво следващата седмица да има по-
голяма публичност на всички стъпки, които са направени до момента и които ни дават правото 
ние да кажем - да, готови сме да вземем окончателно инвестиционно решение.  
Да, въпросът е тези обществени обсъждания, ако вече са приключили, и да има публичност, и 
да няма… Въпросът е - приключили ли са?  
Не, то публичност е имало в общините, в които е минавала тръбата и където са уведомявани… 
където е уведомявано...  
Защото, общо взето, инвеститорите по принцип във всичко гледат, ако може, да не се вдигне 
особен шум точно покрай тези обществени обсъждания, защото това после им създава 
евентуални проблеми, свързани с обжалванията, гледат между капките да минават. Но за такъв 
важен проект… то и за „Набуко” стана ясно, че там също ОВОС-ът бил вече…  
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По същия начин. И с гръцката връзка ОВОС-ът е пред приключване и другата година се 
надяваме да стартираме с първа копка март месец, румънската връзка вече я изграждаме, 
никой не пита къде е ОВОС-ът и къде са… нали, това са си процедури, които вървят, нито пък с 
който и да е от тези ВЕИ проекти, защото някои от тях… и те правят ОВОС. Има хиляди проекти 
в тази държава, за които се прави ОВОС и които не виждат тази публичност, която се иска. Но 
аз в случая съм съгласен, че трябва да има по-голяма публичност. Вчера г-н Костов е 
споменал, че еколозите трябва да се самосезират и да видят тук за какво става въпрос. Това 
според мен е един опит, тъй като няма други аргументи, с аргумента еколози и екологичен 
натиск, така, както се случи няколко пъти досега, да се промени един проект или да се спре 
един проект. Това е проект, който е същият като интерконекторите ни например. Това е една 
тръба, която ние заравяме под земята. Това е проект, който е същия като всеки ВиК проект в 
тази държава, и такива имаме хиляди…  
Ключов въпрос на опозицията - ще бъде ли гарантирана възможността по същата тръба да се 
пренася и не руски газ, и то от трети страни, каквото е и изискването на 
еврозаконодателството?  
Аз бях в понеделник на среща с комисаря Йотингер и с всички енергийни министри, които 
участват по проекта „Южен поток”. Там бе заявено много ясно от всеки един от тях, че те 
подкрепят този проект и ще вземат окончателно инвестиционно решение за проекта. И всички 
се обединихме около позицията, че този проект трябва да спазва на сто процента европейското 
законодателство. Но това не е тема индивидуална за всяка една държава, а това е тема, в 
която трябва да се включи и Европейската комисия. Точно тази тема касае и вашия въпрос - 
дали по тази тръба ще бъдат транзитирани и други количества, или този проект ще бъде 
изключен, има процедура, по която проектът може да бъде изключен…  
България за изключването ли е, или, като казахте обединихме се около това да действат всички 
правила, ние казваме на руснаците, че по тази тръба, ако си намерим друг газ, трябва да 
можем да си го пренасяме по нея?  
Но възможността за изключение също съществува, така че това пак е съгласно европейското 
законодателство не нарушава европейското законодателство…  
Ние за кое от двете сме, г-н Добрев?  
Ние със сигурност искаме, ако е възможно, по тази тръба да достига и друг газ до България. Но 
това не е само разговори между България, между българския акционер и „Газпром”, това е тема 
и на всички останали акционери. На тази среща беше италианският министър, австрийският 
министър, унгарският министър, румънският, гръцкият. Така че виждате, че…  
И те ли искат като вас да минава и друг…  
…България не е водеща в този проект. България е една от държавите по този проект и тя е 
сравнително, така, сравнително малка държава от изброените, изброените…  
Ама на много пък важно място.  
…от мен и останалите държави. Сърбия например още преди 10-15 дни все своето 
окончателно инвестиционно решение, но, хайде, тя не е член на Европейския съюз.  
Не е в Европейския съюз.  
Унгария обаче го взе в сряда тази седмица своето окончателно инвестиционно решение, така 
че…  
И то какво е, да може ли да остане правилото за допускане на трети…  
Окончателното… Не, тук се смесват темите. Окончателното инвестиционно решение няма 
нищо общо с това дали проектът ще получи изключение от европейските правила, или не. Това 
е тема, която ще се развива следващата година. Както…  
Т.е. към момента няма изключение.  
Няма изключение, не е кандидатствано за изключение. Както е и спекулация, че ние ако сега 
подпишем, нямало да са в сила някакви европейски правила. Това е пълна спекулация. И аз 
повдигнах дори въпроса на срещата с енергийните министри и от комисията изразиха огромно 
учудване каква е тази регулация, която Синята коалиция в България твърди, че ще има, която 
дори комисията не знае за нея… защото третият либерализационен пакет, на който те се 
позовават, той е в сила от няколко години, включително в българското законодателство, така че 
е все едно дали сега ще се вземе окончателното решение, март месец догодина или декември 
месец следващата година.  
Защо България не искаше руски пари като кредит за „Белене”, а ги иска за „Южен поток”?  
Не искаме руски пари. Това, което искаме, е проектът да се финансира на проектен принцип, 
което означава да не даваме собствени средства, така както беше записано…  
И кой ще ги даде - руснаците ще ги дадат.  
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Ще има финансираща институция, ще има конкурс, на който ще се избере финансираща 
институция, някоя банка, която да финансира, не руското правителство, не „Газпром”, а някоя 
банка, която да финансира този проект. Това е проект, който е с отделна проектна компания, в 
който са извършени определени дейности. След шест месеца или след една година ще сме 
готови да започнем строителството. На този етап ние ще кажем - обявяваме процедури за 
строителство, за поставка на тръби, за компресорни станции, за финансираща институция…  
Чие строителство ще започне първо - на „Набуко” или на „Южен поток”? Защото, ако се съди по 
новините от седмицата, че „Набуко” вече е бил внесъл доклада за оценка за въздействие на 
околната среда, излиза, че са малко по-напред…  
По-наред е, „Набуко” наистина е по-напред като проект. Проблемът с „Набуко” е, че…  
Няма газ…  
…че газът за „Набуко” ще дойде 2018-2019 г., защото зависи от развитието на едно находище в 
Каспийско море, така наречения „Шах Дениз 2”… и консорциума, който участва в него. Което 
означава, че „Набуко” може да е готов да направи първа копка още март месец следващата 
година.  
Т.е. по-рано от „Южен поток”.  
По-рано от „Южен поток”. Но дали ще я направи е друг въпрос. Защото, ако нямаш количества, 
няма особена логика да започваш толкова рано изграждането му. Знаете, че ние подкрепяме 
проекта „Южен поток” и той е по-важен за България, отколкото проектът… южен газов 
коридор… проектът „Набуко”. Защото той е по-важен за България, понеже ще ни…  
Даде алтернатива.  
…ще допринесе за диверсификация, ще даде алтернатива на източника на газ и ще създаде 
конкуренция на пазара на газ в България.  
За да завършим с енергийните теми, да не забравя да ви питам - ще забраните ли 
трафопостовете в жилищни сгради, понеже преди две седмици това беше голяма тема и сега 
вече, като минаха две седмици, този въпрос потъна?  
Това е практика в целия Европейски съюз. България не е единствената държава, в която има 
трафопостове в сгради. Тези трафопостове… технически е невъзможно според експертите да 
се случи това, което се случи в Бургас. Явно обаче, колкото и да е невъзможно, има случаи, в 
които може да се случи.  
Т.е. вие казвате „не” на вашия иначе съпартиец, кмета на Бургас, който каза - искам да ги 
забранят във всички жилищни сгради.  
Това, което аз съм направил, веднага след инцидента разпоредих проверка на всички 
трафопостове в жилищни сгради в страната, която трябваше да приключи на 1 ноември. 
Очаквам резултатите от тази проверка от всеки един трафопост в сграда.  
Т.е. тя онзи ден приключила, но не са ви ги дали още.  
Да, приключила е и очаквам доклада, да видя доклада от тази проверка. В сградите, в които 
живеещите желаят този трафопост да бъде изместен, трябва да се търси възможност и да 
бъде изместен. Но трябва да се има предвид, че изместване на един трафопост струва 70 000-
80 000 лева например. При хиляди трафопостове в жилищни сгради в страната това ще 
натовари електроенергийната система и тези средства в крайна сметка ще са един 
допълнителен натиск.  
За туризма този път не остана време. Но доста весел казус от седмицата с българите като най-
много пътуващите в Европейския съюз, харчейки и най-много. Не, наистина Люксембург, Дания 
и Норвегия ни водят по похарчени пари на едно пътуване. 50 дни средно в чужбина 2100 евро 
на човек, българин. Но Евростат вчера свалил тази информация, защото се оказало, че вътре 
смятат студентите, гурбетчиите, че нашата статистика я е подала без…  
Да, възможно да е така, защото едва ли българите почиват по 50 дни в чужбина…  
В чужбина, да, с по 2100 евро на човек.  
Със сигурност не е така. Една седмица, 10 дни, както всички останали туристи, по-мога да 
повярвам. Но за туризма можем да кажем, че имаме ръст за тази година, малко по-нисък от 
очаквания ръст, но все пак…  
Колко?  
Ръст над 5% на броя на туристите…  
За летните туристи.  
Не, за летния сезон е повече от това. За летния сезон е 7,3% по данни на летищата в Бургас и 
Варна. Очакваме ръст на туристите и през зимния сезон. И може би среден ръст на броя на 
туристите над 5% за годината и същият процент ръст на приходите от тази дейност.  
Кирил Вълчев  
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Резюме: Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев в „Седмицата” на 
Дарик:Нека караме поред на заглавието на министерството ви, защото от опит знам, че 
започнем ли с енергетиката, няма да остане никакво време нито за икономиката, нито за 
туризма.Това ще е нещо ново, защото във всяко студио първо започваме с енергетиката, така 
че нека да опитаме сега с първия и най-важен според мен ресор на министерството - 
икономиката.Заглавията от последните два дни в специализирания вестник, икономически, 
„Класа” са:  
 
Заглавие: Българинът е консервативно настроен към финансовите инструменти  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев в „Седмицата” на 
Дарик:Нека караме поред на заглавието на министерството ви, защото от опит знам, че 
започнем ли с енергетиката, няма да остане никакво време нито за икономиката, нито за 
туризма.Това ще е нещо ново, защото във всяко студио първо започваме с енергетиката, така 
че нека да опитаме сега с първия и най-важен според мен ресор на министерството - 
икономиката.Заглавията от последните два дни в специализирания вестник, икономически, 
„Класа” са: „Икономиката ни близо до точката на замръзването”, вчера, с данните на Центъра за 
икономическо развитие, че ръстът на БВП на България се движи около процент, в 
промишлеността също е 1%, при 9% миналата година. А онзи ден пак същият вестник е със 
заглавие „Бизнесклиматът се влошава през октомври според данните на Националния 
статистически институт” и не знам колко ще е ясно на слушателите какви са тези данни, но 
спадът бил 2,7 пункта спрямо предходния месец. На зле ли отива икономиката на България?Не, 
не бих казал, това не е нещо ново, което сега се е случило. Знаете, че за първото и второто 
тримесечие ние имахме 0,5% ръст на икономиката, така че погледнато може да се счете за 
развитие дори, защото ще завършим годината с повече от 1%, който не е достатъчен за 
съжаление и ние правим всички опити да постигнем по-висок икономически растеж, защото 
само по този начин ще го почувстват и хората, които сега не правят разлика от тази година 
например от 2009 г., те живеят по един и същ начин, защото ниският икономически растеж не 
повишава доходите. Но пък трябва да се има предвид в каква икономическа ситуация живеем в 
Европейския съюз, защото половината държави от Европейския съюз са обратно - в рецесия. 
Малко, малко държави бележат ръст. Този ръст не е достатъчен, но ние правим необходимото, 
за да го увеличим. Знаете, че по ОП „Конкурентоспособност” работим много активно. Това са 
едни средства, които ние имаме на разположение, които трябва по най-бързия начин да стигнат 
до фирмите…Впрочем тази седмица подписахте нови 85 договора за технологична 
модернизация на малки и средни предприятия.От май месец досега сме подписали над 700 
договора. Следващите две седмици ще подпишем още около 100-150 договора и те са на сума 
от над 500 милиона безвъзмездна помощ, която обикновено е около 50%, което означава, че 
тези фирми ще инвестират още средства. При изпълнението на тези проекти инвестициите 
само по ОП „Конкурентоспособност” ще надхвърлят 1 млрд. лева със сигурност, само от 
новите договори, които са сключени. Така че това е начинът да стимулираме икономиката, 
използвайки тези средства и, разбира се, създавайки благоприятната среда със Закона за 
насърчаване на инвестициите. Знаете, че и там правим промени в Народното събрание, които 
да стимулират допълнително инвестициите. И третата мярка, по която работим, е намаляване 
на административната тежест, защото това спестява на бизнеса не само средства, но и 
пари.Връщане всъщност на колко осигуровки на инвеститори са предвидени в бюджет 2013 г.? 
Някъде срещнах сумата 2,5 млн. лева, които били предвидени за тази работа. Това всъщност 
колко работни места са? На фона на 12,5 почти процента ниво на безработицата в България с 
почти 2% по-високо според Евростат от средното за целия Европейски съюз. Тези 2,5 милиона 
са обичайната субсидия, която ние получаваме всяка година по Закона за насърчаване на 
инвестициите. Новата насърчителна мярка за възстановяване на осигуровките от страна на 
работодателя ще започне след като бъдат приети промените в закона, което означава малко 
преди края на годината може би. А първото връщане на такива средства ще се случи една 
година след това, защото такъв е отчетният период. Което означава, че ние през следващата 

http://novini.dir.bg/2012/11/03/news12337700.html


 

 

41 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 1

1
/0

4
/2

0
1
2

 

година фактически няма да връщаме пари и няма да ни трябват пари, ще ни трябват през 2014 
г. И това, което сме се разбрали с Министерство на финансите, е колкото средства са 
необходими, толкова да бъдат отпуснати по тази мярка, защото ние с финансовия анализ, 
който направихме, доказахме, че в крайна сметка и бюджетът ще спечели от тази мярка, а няма 
да загуби, защото в първите две години държавата ще възстановява осигуровките, но в 
следващите три години ще получи осигуровки.Може ли да обясните всъщност кой ще има право 
да получава обратно осигуровките, които е платил на своите работници?Всеки инвеститор клас 
„А” и клас „Б” в България, което означава всеки инвеститор, който инвестира между 2 и 10 млн. 
лв. в зависимост от дейността, която развива в зависимост от района.Няма значение дали е 
българската фирмата или чужда фирма?Да, никакво значение няма дали е българска или 
чужда фирмата. Тази година сме издали седем сертификата за клас „А” и „Б” инвеститори, три 
от които са на български компании, така че това е доказателство, че този закон третира по 
еднакъв начин всички компании. Това между другото е и ръст в сравнение с миналата година, 
защото миналата година имаме само четири сертификата на много по-малка стойност и с много 
по-малко работни места, така че броят на сертифицираните проекти и размерът на 
инвестициите доказват, че имаме повишена икономическа инвестиционна активност в страната 
през тази година. Но, ако ми позволите, да довърша с анализа на финансовия ефект от тази 
мярка. Две години държавата връща осигуровки, следващите три години получава осигуровки, 
спестява си обаче девет месеца плащане за безработица, което в противен случай ще направи. 
Това е от едната страна бюджетът на ДОО, който излиза с положителен резултат. Ако върнем 
например 1,5 млн., получаваме 2,5, разгледано комплексно за този петгодишен период.Имате 
предвид получавате ги заради това, че не плащате обезщетение за безработица?Първо за 
това, и, второ, защото в първите две години се връщат осигуровките, а в следващите три 
години те се внасят от страна на работодателя. Това е облекчение само за първите две 
години.А продължавате ли да държите въпреки много гласове, които се чуха, срещу това да си 
купуваш, както го преведоха, впрочем терминът беше на Меглена Кунева от тази седмица, 
прочетох купуване на паспорти с 200 000 лв. инвестиция. Впрочем тази възможност я има и 
сега в законодателството, но там прагът е доста по-висок - 1 млн. лв.В законодателството има 
разписани текстове. Текстът, който не е разписан, е за получаване на гражданство, разписани 
са текстовете за получаване на постоянно пребиваване. Проблемът е с гражданството, защото 
там казват, че има право да получи български паспорт единствено инвеститор с особени 
заслуги за българската икономика. Но какво означават особени заслуги за българската 
икономика - 10 млн. евро инвестиции, 50 млн. или 500 млн. евро инвестиции? Аз по тази клауза 
на закона съм подписал само един-единствен документ за издаване на паспорт на най-големия 
италиански инвеститор в България, който е инвестирал в различни сфери повече от 500 млн. 
лв., защото според мен това е особена икономическа полза…Да, ама сега 200 000 стигат ли да 
станеш българин?Не, според мен не стигат 200 000. Прагът трябва да е по-голям, но ние 
трябва да имаме обективни критерии, по които да казваме - да, ако си изпълнил тези критерии, 
а съответно и инвеститорите да знаят: ако си покрил тези критерии, имаш право да получиш 
гражданство, а не субективна оценка за това колко е голяма ползата.И вие за какъв праг, лично 
вие, мислите, че е разумен?Получаването на постоянното пребиваване също е 1 млн. лв. в 
примерно Българска фондова борса или 6 млн. лв. в предприятие. Според мен тези, които се 
сертифицират като клас „А” и клас „Б” проекти, което е между 2 и 10 млн. в зависимост от 
дейността…Вече да носи и гражданство?…трябва да бъдат с възможност след постоянното 
пребиваване да получат и гражданство, след като докажат своята инвестиция, защото това са 
хора, които са трайно заети в България и създават работни места. Разбира се, ще има най-
вероятно изискване за броя на работните места, минимум 50 работни места, минимум 2 млн. 
или 5 млн. инвестиция, така че в общи линии това е посоката, в която…Този проект за 200-те 
хиляди не беше ли на вашето министерство?200 000, нашето министерство предлагаше срещу 
200 000 лв., дарени във фонд за иновации, да се получава постоянно пребиваване, статут за 
постоянно пребиваване, а не гражданство.И как се превърна в проект?Но не и гражданство. 
Има…А как се превърна в проектите изведнъж в гражданство?Има два различни законопроекта 
- този, за който вие говорите, е внесен от Министерството на финансите през лятото, за тези 
200 000 за гражданство, а този, за който ние предлагаме промени в Закона за насърчаване на 
инвестициите, то касае Министерството на икономиката и касае клас „А” и клас „Б” инвеститор, 
и касае уточняване кои са критериите, обективните критерии за получаване на гражданство, за 
да няма субективна оценка.Т.е. тези 200 000 китайци, за които пише „Монитор” тази седмица… 
не, тези китайци 1000, поне 1000 китайци с 200 000 лв., които били готови на границата на 
България като влезе такъв закон за гражданство, за да станат граждани на страна от 
Европейския съюз, няма да се случи това според вас в този вид?С по 200 000 според мен няма 
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да се случи, защото този праг е много нисък. Но ако говорим за инвеститори, които инвестират 
в предприятия, инвестират повече от 1-2-3 млн. лева в българската икономика, аз не виждам 
проблем на тези инвеститори да бъде давано гражданство след, разбира се, проверка от 
компетентните власти. Защо? Защото след като те получат гражданство, разбирате, че те ще 
започнат да плащат и данъци в България, те ще имат много по-голям мотив да продължат 
своите инвестиции в страната. В момента законодателството за гражданството казва, че трябва 
да научиш български, трябва да стоиш тук пет години, трябва да имаш особени заслуги към 
икономиката, което значи да инвестираш 500 млн. лева например, за да получиш гражданство. 
И също тази седмица Унгария например прие подобна мярка в своето законодателство - срещу 
закупуване на държавни облигации, защото не могат да си финансират бюджетните дефицити, 
срещу закупуване на държавни ценни книжа да се дават права за постоянно пребиваване и 
впоследствие за гражданство.Очаквате ли сега заради облагането на лихвите по депозитите да 
навлязат много фирми, които се занимават с управляване на активи в различни финансови 
схеми? „Преса” пише за британската „Шрьодерс”, която всъщност щяла да предложи на 
българите същата доходност, каквато имат, без Симеон Дянков да може да им взима данък 
върху дохода, който изкарват.Със сигурност ще се появят такива управляващи дружества, 
пенсионни фондове, застрахователни дружества, които по някакъв начин ще се опитат да 
гарантират същата доходност, но под друга форма. Аз не мисля обаче, че те ще бъдат много 
широко разпространени, защото българският спестител е консервативно настроен по 
отношение на тези финансови инструменти. Депозитът е нещо, в който всеки един от нас вярва, 
защото той е гарантиран и от БНБ до определен размер, докато финансовите инструменти са 
все пак рискови инструменти. Така че аз не мисля, че това ще се случи. Ще има със сигурност 
прехвърляне на определени средства, но те няма да бъдат в тоя размер.А вие подкрепяте ли, 
смятате ли, че е добре за икономиката това решение да се обложат лихвите? Защото това 
веднага беше свързано с идеите, че хората биха дърпали парите от банките или пък че това 
неминуемо би повлияло на кредитите, или че най-малкото пък не е честно лихвата, която ти 
плащаш, да не ти бъде приспадната по един кредит, който имаш, и държавата да взима данък и 
върху лихвата по кредитите, а пък да ти облагат лихвата от депозита.Аз не мисля, че ще има 
особен ефект от тази мярка в икономиката, защото, първо, тя няма да принуди хората да си 
изтеглят парите и да ги похарчат, да потребят с тях, за да стимулират икономиката. Второ, тези 
средства няма да бъдат прехвърлени в голямата си част, от 95-99%, в такива взаимни 
управляващи фондове, защото хората нямат доверие в тези фондове, което означава, че те ще 
продължат да стоят в банковата система и да се връщат под формата на кредити. Опасно би 
било, ако например навлязат тези фондове, всички депозити или половината депозити се 
прехвърлят в тези фондове и тези фондове, знаете, инвестират във финансови инструменти. 
Те инвестират в държавни ценни книжа, в облигации, в акции на фондовите борси, което не е 
много добре за икономиката, защото парите не се връщат в икономиката, а отиват във 
финансови инструменти. Не се връщат от банковата система под форма на кредити, а биват 
инвестирани в други инструменти. Но такава опасност не виждам, защото, пак ви казвам, 
хората са консервативно настроени и не вярват на такива управляващи дружества и фондове.А 
разумно ли беше политически това решение сега да се вземе? Добре ли беше за икономиката 
сега да се вземе?Аз ви казах, че особен ефект върху икономиката няма да доведе това 
решение. Дали бе най-правилният момент не мога да коментирам и не искам да коментирам, 
защото не е в ресора на моето министерство, а в ресора на Министерството на 
финансите.Съгласен ли сте заради неплатени други данъци фирмите да се дерегистрират 
служебно по Закона за данъка върху добавената стойност? Става дума, че с единната сметка 
на националната агенция по приходите първо ще се погасяват старите задължения и така може 
една фирма, която дължи примерно осигуровки, но честно си плаща ДДС, на принципа най-
старите задължения се погасяват първо, изведнъж да се окаже, че дължи за три месеца ДДС и 
да бъде дерегистрирана. Впрочем това са опасения на работодателски организации при дебата 
около тази тема.Не знам колко са тези случаи, трябва да се провери в НАП и в Министерството 
на финансите колко са случаите, в които една компания е изрядна откъм плащане на ДДС, а не 
е изрядна откъм плащане на осигуровки и евентуално би била застрашена от дерегистрация. 
Според мен не са много тези случаи. Ако са много случаите, тогава трябва да се мисли върху 
тази тема наистина, но това отново е политика на финансите, а не политика на министерство на 
икономиката. Да, опита се, всичко това са неща, които рефлектират върху сектора, за който вие 
отговаряте - икономиката, че се взимат много смели, по някой път екстравагантни финансови 
решения… те сигурно имат някакви обяснения, нали?Данъци и задължения към държавата 
трябва да се плащат и всеки трябва да свикне, че данъците в България са достатъчно ниски и 
трябва да си ги плаща, а не да се опитва да ги крие или да отлага тяхното плащане. Оттам 
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нататък според мен това, което е в моя ресор, е по-скоро административната тежест - дали 
тези промени биха затруднили компаниите или биха ги облекчили. Според мен по-скоро биха ги 
облекчили с единна сметка, отколкото да ги затруднят, защото ще правят по-малко 
административни документи, за да си подадат отчетите…И това е по третата точка, с която вие 
смятате да насърчите бизнеса в България. Това е третата тема, по която работим и трябва да 
работим, за да насърчим бизнеса. Знаете, че имаме програма за намаляване на 
административната тежест до 2014-а година, която е свързана с облекчаване на 
разрешителните режими и е изчислено, че има капацитет да спести до 314 млн. лева годишно 
на тези компании, след като бъдат премахнати изискванията за подаване на документи, за 
пререгистрации и така нататък. Това е наистина важно, защото той не само спестява пари на 
компаниите, но и спестява много време, спестява усилия да се отиде в определена 
администрация, да се подаде определен документ. Но според мен трябва да се работи не само 
в тази посока, но и в посока електронно правителство, това, което прави Министерството на 
транспорта. Те следващата година, март и април месец, ще пуснат пуснат пилотно така 
нареченото българско електронно правителство, доколкото знам от колегата Московски, с 5000 
първоначални електронни карти, с които всеки един ще може да ползва услугата от единен 
портал на правителството, който ще предоставя тези услуги. Как ще се раздадат тези 
карти?Точно това е интересният въпрос. Колко пари ще струват?Според мен… не знам какъв е 
принципът, на който ще бъдат раздавани, но аз говорих с министър Московски, че аз много ще 
настоявам, и той разбра какви са моите мотиви, голяма част от тези първи карти, пилотни, да ги 
получи бизнесът в България, защото той най-често работи в администрацията, най-голям 
смисъл и най-голям ефект ще има по…А те тези карти ще са всички, и за гражданите?Те са 
първите пилотни, така да се каже, пет хиляди карти, после предполагам ще има и други карти, 
ще се разширят услугите, които ще се предоставят, но в самото начало още ние трябва по най-
бързия начин да се опитаме тези, с тези първи, с голям процент от тези първи пилотни карти да 
облекчим бизнеса, който да спре да ходи по администрациите…А как ще изберете кои пет 
хиляди фирми да им ги дадете? На томбола ли ще ги раздадете?Това е интересен въпрос. Не, 
не мисля, по-скоро трябва да имаме критерий за това кой най-често ползва администрацията, 
защото, ако си компания, която, знаете в България има стотици хиляди компании, много от 
които са само регистрирани и не извършват никаква дейност. Какъв е смисълът ние да губим 
карта за една такава компания. По-скоро тези, които най-активно работят с администрацията, 
най-често ползват услугите на администрацията.А такива статистики има ли?Със сигурност има 
такива статистики и могат да бъдат направени и събрани с помощта и на Българската 
търговско-промишлена палата например, Българска стопанска камара, така че ще намерим 
правилния механизъм, по който това да се случи. Да отидем сега към енергетиката. Темата за 
поскъпването на тока. Ангел Семерджиев първо каза, че щял да поскъпне поне 3-4%, „Труд” го 
даже преведе под глава 14%, като се направиха различни сметки, след това вие опровергахте, 
даже Ангел Семерджиев почна за поевтиняване да говори след това. Всъщност вие откъде 
знаете какво ще стане догодина? Както няма особена логика шефът на ДКЕВР отсега да знае 
какви ще са условията от първи юли следващата година, за да поскъпне токът, така че вие със 
същите аргументи не можете да кажете пък, че няма да поскъпне, което го направихте.Тези 
14%, цитирани от вас, в „Труд” бяха голяма изненада, защото никой никога не е споменавал 
тази цифра. Регулаторът спомена 3-4%, от което аз бях изненадан наистина в първия момент, 
защото вие самият казахте, че е много рано да се знае какво ще е увеличението, и затова…В 
цената на тока влиза инфлацията, която не се знае колко ще е.Да, и затова го поканих на 
следващия ден в Министерството на икономиката и го изслушахме заедно с народните 
представители, които участват в комисията за наблюдение дейността на регулатора. И това, 
което той обясни пред мен и след това аз… заедно с него обяснихме пред журналисти на 
свикан брифинг, е, че това е била хипотеза, в случай че съдът например реши, че цената за 
достъп, която плащат зелените централи, трябва да отпадне. Ако отпадне тази цена за достъп, 
разходите, които самите централи предизвикват и които тази цена за достъп покрива, трябва да 
бъдат платени от някой друг. И хипотезата, която той разви, е, че този някой друг няма кой друг 
да бъде, а трябва да е пак крайният клиент, което ще натовари крайния клиент с едни 3-4%. Но 
ние нямаме основание на този етап да смятаме, че цената за достъп ще престане да 
съществува, ще бъде отменено това решение, единствено тя може да бъде коригирана след… 
тя е временна в момента, може да бъде коригирана след определен период от време, ако се 
установят размивания между реалните разходи, които предизвикват тези централи, и 
определените цени. Така че предпоставки за такова увеличаване на цената на 
електроенергията на този етап няма. Сега да се каже, че ще поевтинее електроенергията, това 
отново е, така, много смело изказване, защото аз не виждам и такива предпоставки. Вие 
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получихте ли писмо от 15-те посланици срещу въвеждането на такса за достъп до 
електропреносната мрежа на слънчеви, вятърни, водни централи? Поне държавите изглеждат 
доста сериозни, които не са съгласни с това - Белгия, Германия, Франция, Италия, Финландия, 
Китай, Турция. Значи, това не е Европейският съюз, ами така…Мисля, че бяха 12 
посланиците…12 ли!?… а не 15. А може и 15 да са били. Имах една среща при мен в 
Министерството на икономиката, на която дойдоха посланиците, връчиха ни писмото и се 
поинтересуваха от темата, и аз им обясних, че цената за достъп е въведена, защото тези 
централи в момента, в който те станаха хиляди, започнаха да предизвикват разходи за 
електроенергийната система. Тези разходи някои трябва да ги плати и не е голям изборът от 
юридически лица и субекти, които могат да ги платят. От една страна, могат да ги платят 
хората, което би било нечестно, хората да плащат сметка на някой друг, от друга страна, могат 
да ги платят НЕК и ЕРП-тата, които, първо, нямат финансовите възможности, второ, също не е 
честно да плащат сметката на някой друг, и, трето, могат да я платят самите централи, които 
предизвикват разхода, да си го платят. Сега, в тяхното писмо пишеше, че тази мярка е 
ретроактивна, тя действа със задна датата, което не е така, защото цената за достъп е част от 
българското законодателство от 2007 г., в Закона за енергетиката. Единствено не е била 
определена до този момент. Т.е. няма да има отстъпление заради това, че толкова мощни 
държави протестират. Не, ние… според нас това е справедливото решение и аз мисля, че и 
посланиците на тази среща разбраха, че българската политика е правилна и българската… 
нали, посланиците изразиха опасения за това, че по този начин би се влошил инвестиционният 
климат в страната, което аз не приемам, защото такъв тип мерки бяха предприети от редица 
други държави в Европейския съюз, Чехия например въведе 20% данък върху тези централи, 
допълнителен данък, специален данък върху ВЕИ централи. Унгария въведе такси, подобни на 
българските, Гърция миналата седмица гласува подобни промени, преди около месец говорих с 
министъра на енергетиката на Германия - и те обсъждат подобни мерки. Единствените 
държави, които не въвеждат подобни мерки в своето законодателство, са тези, които не са 
инвестирали до момента в такива възобновяеми проекти. Защото има и такива, има държави, 
които са подходили много прагматично по тази тема и са казали: ние ще направим 
насърчително законодателство за този тип енергия тогава, когато тя стане достатъчно евтина.  
DarikNews  
 
dir.bg  
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Резюме: Нека караме поред на заглавието на министерството ви, защото от опит знам, че 
започнем ли с енергетиката, няма да остане никакво време нито за икономиката, нито за 
туризма.  
 
Заглавие: Българинът е консервативно настроен към финансовите инструменти  
Подзаглавие: Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев в 
„Седмицата” на Дарик:  
Автор:  
Текст: Нека караме поред на заглавието на министерството ви, защото от опит знам, че 
започнем ли с енергетиката, няма да остане никакво време нито за икономиката, нито за 
туризма.  
Това ще е нещо ново, защото във всяко студио първо започваме с енергетиката, така че нека 
да опитаме сега с първия и най-важен според мен ресор на министерството - икономиката.  
Заглавията от последните два дни в специализирания вестник, икономически, „Класа” са: 
„Икономиката ни близо до точката на замръзването”, вчера, с данните на Центъра за 
икономическо развитие, че ръстът на БВП на България се движи около процент, в 
промишлеността също е 1%, при 9% миналата година. А онзи ден пак същият вестник е със 
заглавие „Бизнесклиматът се влошава през октомври според данните на Националния 
статистически институт” и не знам колко ще е ясно на слушателите какви са тези данни, но 
спадът бил 2,7 пункта спрямо предходния месец. На зле ли отива икономиката на България?  
Не, не бих казал, това не е нещо ново, което сега се е случило. Знаете, че за първото и второто 
тримесечие ние имахме 0,5% ръст на икономиката, така че погледнато може да се счете за 
развитие дори, защото ще завършим годината с повече от 1%, който не е достатъчен за 
съжаление и ние правим всички опити да постигнем по-висок икономически растеж, защото 
само по този начин ще го почувстват и хората, които сега не правят разлика от тази година 
например от 2009 г., те живеят по един и същ начин, защото ниският икономически растеж не 
повишава доходите. Но пък трябва да се има предвид в каква икономическа ситуация живеем в 
Европейския съюз, защото половината държави от Европейския съюз са обратно - в рецесия. 
Малко, малко държави бележат ръст. Този ръст не е достатъчен, но ние правим необходимото, 
за да го увеличим. Знаете, че по ОП „Конкурентоспособност” работим много активно. Това са 
едни средства, които ние имаме на разположение, които трябва по най-бързия начин да стигнат 
до фирмите…  
Впрочем тази седмица подписахте нови 85 договора за технологична модернизация на малки и 
средни предприятия.  
От май месец досега сме подписали над 700 договора. Следващите две седмици ще подпишем 
още около 100-150 договора и те са на сума от над 500 милиона безвъзмездна помощ, която 
обикновено е около 50%, което означава, че тези фирми ще инвестират още средства. При 
изпълнението на тези проекти инвестициите само по ОП „Конкурентоспособност” ще 
надхвърлят 1 млрд. лева със сигурност, само от новите договори, които са сключени. Така че 
това е начинът да стимулираме икономиката, използвайки тези средства и, разбира се, 
създавайки благоприятната среда със Закона за насърчаване на инвестициите. Знаете, че и 
там правим промени в Народното събрание, които да стимулират допълнително инвестициите. 
И третата мярка, по която работим, е намаляване на административната тежест, защото това 
спестява на бизнеса не само средства, но и пари.  
Връщане всъщност на колко осигуровки на инвеститори са предвидени в бюджет 2013 г.? 
Някъде срещнах сумата 2,5 млн. лева, които били предвидени за тази работа. Това всъщност 
колко работни места са? На фона на 12,5 почти процента ниво на безработицата в България с 
почти 2% по-високо според Евростат от средното за целия Европейски съюз.  
Тези 2,5 милиона са обичайната субсидия, която ние получаваме всяка година по Закона за 
насърчаване на инвестициите. Новата насърчителна мярка за възстановяване на осигуровките 
от страна на работодателя ще започне след като бъдат приети промените в закона, което 
означава малко преди края на годината може би. А първото връщане на такива средства ще се 
случи една година след това, защото такъв е отчетният период. Което означава, че ние през 
следващата година фактически няма да връщаме пари и няма да ни трябват пари, ще ни 
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трябват през 2014 г. И това, което сме се разбрали с Министерство на финансите, е колкото 
средства са необходими, толкова да бъдат отпуснати по тази мярка, защото ние с финансовия 
анализ, който направихме, доказахме, че в крайна сметка и бюджетът ще спечели от тази 
мярка, а няма да загуби, защото в първите две години държавата ще възстановява 
осигуровките, но в следващите три години ще получи осигуровки.  
Може ли да обясните всъщност кой ще има право да получава обратно осигуровките, които е 
платил на своите работници?  
Всеки инвеститор клас „А” и клас „Б” в България, което означава всеки инвеститор, който 
инвестира между 2 и 10 млн. лв. в зависимост от дейността, която развива в зависимост от 
района.  
Няма значение дали е българската фирмата или чужда фирма?  
Да, никакво значение няма дали е българска или чужда фирмата. Тази година сме издали 
седем сертификата за клас „А” и „Б” инвеститори, три от които са на български компании, така 
че това е доказателство, че този закон третира по еднакъв начин всички компании. Това между 
другото е и ръст в сравнение с миналата година, защото миналата година имаме само четири 
сертификата на много по-малка стойност и с много по-малко работни места, така че броят на 
сертифицираните проекти и размерът на инвестициите доказват, че имаме повишена 
икономическа инвестиционна активност в страната през тази година. Но, ако ми позволите, да 
довърша с анализа на финансовия ефект от тази мярка. Две години държавата връща 
осигуровки, следващите три години получава осигуровки, спестява си обаче девет месеца 
плащане за безработица, което в противен случай ще направи. Това е от едната страна 
бюджетът на ДОО, който излиза с положителен резултат. Ако върнем например 1,5 млн., 
получаваме 2,5, разгледано комплексно за този петгодишен период.  
Имате предвид получавате ги заради това, че не плащате обезщетение за безработица?  
Първо за това, и, второ, защото в първите две години се връщат осигуровките, а в следващите 
три години те се внасят от страна на работодателя. Това е облекчение само за първите две 
години.  
А продължавате ли да държите въпреки много гласове, които се чуха, срещу това да си 
купуваш, както го преведоха, впрочем терминът беше на Меглена Кунева от тази седмица, 
прочетох купуване на паспорти с 200 000 лв. инвестиция. Впрочем тази възможност я има и 
сега в законодателството, но там прагът е доста по-висок - 1 млн. лв.  
В законодателството има разписани текстове. Текстът, който не е разписан, е за получаване на 
гражданство, разписани са текстовете за получаване на постоянно пребиваване. Проблемът е с 
гражданството, защото там казват, че има право да получи български паспорт единствено 
инвеститор с особени заслуги за българската икономика. Но какво означават особени заслуги 
за българската икономика - 10 млн. евро инвестиции, 50 млн. или 500 млн. евро инвестиции? Аз 
по тази клауза на закона съм подписал само един-единствен документ за издаване на паспорт 
на най-големия италиански инвеститор в България, който е инвестирал в различни сфери 
повече от 500 млн. лв., защото според мен това е особена икономическа полза…  
Да, ама сега 200 000 стигат ли да станеш българин?  
Не, според мен не стигат 200 000. Прагът трябва да е по-голям, но ние трябва да имаме 
обективни критерии, по които да казваме - да, ако си изпълнил тези критерии, а съответно и 
инвеститорите да знаят: ако си покрил тези критерии, имаш право да получиш гражданство, а 
не субективна оценка за това колко е голяма ползата.  
И вие за какъв праг, лично вие, мислите, че е разумен?  
Получаването на постоянното пребиваване също е 1 млн. лв. в примерно Българска фондова 
борса или 6 млн. лв. в предприятие. Според мен тези, които се сертифицират като клас „А” и 
клас „Б” проекти, което е между 2 и 10 млн. в зависимост от дейността…  
Вече да носи и гражданство?  
…трябва да бъдат с възможност след постоянното пребиваване да получат и гражданство, 
след като докажат своята инвестиция, защото това са хора, които са трайно заети в България и 
създават работни места. Разбира се, ще има най-вероятно изискване за броя на работните 
места, минимум 50 работни места, минимум 2 млн. или 5 млн. инвестиция, така че в общи 
линии това е посоката, в която…  
Този проект за 200-те хиляди не беше ли на вашето министерство?  
200 000, нашето министерство предлагаше срещу 200 000 лв., дарени във фонд за иновации, 
да се получава постоянно пребиваване, статут за постоянно пребиваване, а не гражданство.  
И как се превърна в проект?  
Но не и гражданство. Има…  
А как се превърна в проектите изведнъж в гражданство?  
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Има два различни законопроекта - този, за който вие говорите, е внесен от Министерството на 
финансите през лятото, за тези 200 000 за гражданство, а този, за който ние предлагаме 
промени в Закона за насърчаване на инвестициите, то касае Министерството на икономиката и 
касае клас „А” и клас „Б” инвеститор, и касае уточняване кои са критериите, обективните 
критерии за получаване на гражданство, за да няма субективна оценка.  
Т.е. тези 200 000 китайци, за които пише „Монитор” тази седмица… не, тези китайци 1000, поне 
1000 китайци с 200 000 лв., които били готови на границата на България като влезе такъв закон 
за гражданство, за да станат граждани на страна от Европейския съюз, няма да се случи това 
според вас в този вид?  
С по 200 000 според мен няма да се случи, защото този праг е много нисък. Но ако говорим за 
инвеститори, които инвестират в предприятия, инвестират повече от 1-2-3 млн. лева в 
българската икономика, аз не виждам проблем на тези инвеститори да бъде давано 
гражданство след, разбира се, проверка от компетентните власти. Защо? Защото след като те 
получат гражданство, разбирате, че те ще започнат да плащат и данъци в България, те ще 
имат много по-голям мотив да продължат своите инвестиции в страната. В момента 
законодателството за гражданството казва, че трябва да научиш български, трябва да стоиш 
тук пет години, трябва да имаш особени заслуги към икономиката, което значи да инвестираш 
500 млн. лева например, за да получиш гражданство. И също тази седмица Унгария например 
прие подобна мярка в своето законодателство - срещу закупуване на държавни облигации, 
защото не могат да си финансират бюджетните дефицити, срещу закупуване на държавни 
ценни книжа да се дават права за постоянно пребиваване и впоследствие за гражданство.  
Очаквате ли сега заради облагането на лихвите по депозитите да навлязат много фирми, които 
се занимават с управляване на активи в различни финансови схеми? „Преса” пише за 
британската „Шрьодерс”, която всъщност щяла да предложи на българите същата доходност, 
каквато имат, без Симеон Дянков да може да им взима данък върху дохода, който изкарват.  
Със сигурност ще се появят такива управляващи дружества, пенсионни фондове, 
застрахователни дружества, които по някакъв начин ще се опитат да гарантират същата 
доходност, но под друга форма. Аз не мисля обаче, че те ще бъдат много широко 
разпространени, защото българският спестител е консервативно настроен по отношение на 
тези финансови инструменти. Депозитът е нещо, в който всеки един от нас вярва, защото той е 
гарантиран и от БНБ до определен размер, докато финансовите инструменти са все пак 
рискови инструменти. Така че аз не мисля, че това ще се случи. Ще има със сигурност 
прехвърляне на определени средства, но те няма да бъдат в тоя размер.  
А вие подкрепяте ли, смятате ли, че е добре за икономиката това решение да се обложат 
лихвите? Защото това веднага беше свързано с идеите, че хората биха дърпали парите от 
банките или пък че това неминуемо би повлияло на кредитите, или че най-малкото пък не е 
честно лихвата, която ти плащаш, да не ти бъде приспадната по един кредит, който имаш, и 
държавата да взима данък и върху лихвата по кредитите, а пък да ти облагат лихвата от 
депозита.  
Аз не мисля, че ще има особен ефект от тази мярка в икономиката, защото, първо, тя няма да 
принуди хората да си изтеглят парите и да ги похарчат, да потребят с тях, за да стимулират 
икономиката. Второ, тези средства няма да бъдат прехвърлени в голямата си част, от 95-99%, в 
такива взаимни управляващи фондове, защото хората нямат доверие в тези фондове, което 
означава, че те ще продължат да стоят в банковата система и да се връщат под формата на 
кредити. Опасно би било, ако например навлязат тези фондове, всички депозити или 
половината депозити се прехвърлят в тези фондове и тези фондове, знаете, инвестират във 
финансови инструменти. Те инвестират в държавни ценни книжа, в облигации, в акции на 
фондовите борси, което не е много добре за икономиката, защото парите не се връщат в 
икономиката, а отиват във финансови инструменти. Не се връщат от банковата система под 
форма на кредити, а биват инвестирани в други инструменти. Но такава опасност не виждам, 
защото, пак ви казвам, хората са консервативно настроени и не вярват на такива управляващи 
дружества и фондове.  
А разумно ли беше политически това решение сега да се вземе? Добре ли беше за 
икономиката сега да се вземе?  
Аз ви казах, че особен ефект върху икономиката няма да доведе това решение. Дали бе най-
правилният момент не мога да коментирам и не искам да коментирам, защото не е в ресора на 
моето министерство, а в ресора на Министерството на финансите.  
Съгласен ли сте заради неплатени други данъци фирмите да се дерегистрират служебно по 
Закона за данъка върху добавената стойност? Става дума, че с единната сметка на 
националната агенция по приходите първо ще се погасяват старите задължения и така може 
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една фирма, която дължи примерно осигуровки, но честно си плаща ДДС, на принципа най-
старите задължения се погасяват първо, изведнъж да се окаже, че дължи за три месеца ДДС и 
да бъде дерегистрирана. Впрочем това са опасения на работодателски организации при дебата 
около тази тема.  
Не знам колко са тези случаи, трябва да се провери в НАП и в Министерството на финансите 
колко са случаите, в които една компания е изрядна откъм плащане на ДДС, а не е изрядна 
откъм плащане на осигуровки и евентуално би била застрашена от дерегистрация. Според мен 
не са много тези случаи. Ако са много случаите, тогава трябва да се мисли върху тази тема 
наистина, но това отново е политика на финансите, а не политика на министерство на 
икономиката.  
Да, опита се, всичко това са неща, които рефлектират върху сектора, за който вие отговаряте - 
икономиката, че се взимат много смели, по някой път екстравагантни финансови решения… те 
сигурно имат някакви обяснения, нали?  
Данъци и задължения към държавата трябва да се плащат и всеки трябва да свикне, че 
данъците в България са достатъчно ниски и трябва да си ги плаща, а не да се опитва да ги крие 
или да отлага тяхното плащане. Оттам нататък според мен това, което е в моя ресор, е по-
скоро административната тежест - дали тези промени биха затруднили компаниите или биха ги 
облекчили. Според мен по-скоро биха ги облекчили с единна сметка, отколкото да ги затруднят, 
защото ще правят по-малко административни документи, за да си подадат отчетите…  
И това е по третата точка, с която вие смятате да насърчите бизнеса в България.  
Това е третата тема, по която работим и трябва да работим, за да насърчим бизнеса. Знаете, 
че имаме програма за намаляване на административната тежест до 2014-а година, която е 
свързана с облекчаване на разрешителните режими и е изчислено, че има капацитет да спести 
до 314 млн. лева годишно на тези компании, след като бъдат премахнати изискванията за 
подаване на документи, за пререгистрации и така нататък. Това е наистина важно, защото той 
не само спестява пари на компаниите, но и спестява много време, спестява усилия да се отиде 
в определена администрация, да се подаде определен документ. Но според мен трябва да се 
работи не само в тази посока, но и в посока електронно правителство, това, което прави 
Министерството на транспорта. Те следващата година, март и април месец, ще пуснат пуснат 
пилотно така нареченото българско електронно правителство, доколкото знам от колегата 
Московски, с 5000 първоначални електронни карти, с които всеки един ще може да ползва 
услугата от единен портал на правителството, който ще предоставя тези услуги.  
Как ще се раздадат тези карти?  
Точно това е интересният въпрос.  
Колко пари ще струват?  
Според мен… не знам какъв е принципът, на който ще бъдат раздавани, но аз говорих с 
министър Московски, че аз много ще настоявам, и той разбра какви са моите мотиви, голяма 
част от тези първи карти, пилотни, да ги получи бизнесът в България, защото той най-често 
работи в администрацията, най-голям смисъл и най-голям ефект ще има по…  
А те тези карти ще са всички, и за гражданите?  
Те са първите пилотни, така да се каже, пет хиляди карти, после предполагам ще има и други 
карти, ще се разширят услугите, които ще се предоставят, но в самото начало още ние трябва 
по най-бързия начин да се опитаме тези, с тези първи, с голям процент от тези първи пилотни 
карти да облекчим бизнеса, който да спре да ходи по администрациите…  
А как ще изберете кои пет хиляди фирми да им ги дадете? На томбола ли ще ги раздадете?  
Това е интересен въпрос. Не, не мисля, по-скоро трябва да имаме критерий за това кой най-
често ползва администрацията, защото, ако си компания, която, знаете в България има стотици 
хиляди компании, много от които са само регистрирани и не извършват никаква дейност. Какъв 
е смисълът ние да губим карта за една такава компания. По-скоро тези, които най-активно 
работят с администрацията, най-често ползват услугите на администрацията.  
А такива статистики има ли?  
Със сигурност има такива статистики и могат да бъдат направени и събрани с помощта и на 
Българската търговско-промишлена палата например, Българска стопанска камара, така че ще 
намерим правилния механизъм, по който това да се случи.  
Да отидем сега към енергетиката. Темата за поскъпването на тока. Ангел Семерджиев първо 
каза, че щял да поскъпне поне 3-4%, „Труд” го даже преведе под глава 14%, като се направиха 
различни сметки, след това вие опровергахте, даже Ангел Семерджиев почна за поевтиняване 
да говори след това. Всъщност вие откъде знаете какво ще стане догодина? Както няма 
особена логика шефът на ДКЕВР отсега да знае какви ще са условията от първи юли 
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следващата година, за да поскъпне токът, така че вие със същите аргументи не можете да 
кажете пък, че няма да поскъпне, което го направихте.  
Тези 14%, цитирани от вас, в „Труд” бяха голяма изненада, защото никой никога не е 
споменавал тази цифра. Регулаторът спомена 3-4%, от което аз бях изненадан наистина в 
първия момент, защото вие самият казахте, че е много рано да се знае какво ще е 
увеличението, и затова…  
В цената на тока влиза инфлацията, която не се знае колко ще е.  
Да, и затова го поканих на следващия ден в Министерството на икономиката и го изслушахме 
заедно с народните представители, които участват в комисията за наблюдение дейността на 
регулатора. И това, което той обясни пред мен и след това аз… заедно с него обяснихме пред 
журналисти на свикан брифинг, е, че това е била хипотеза, в случай че съдът например реши, 
че цената за достъп, която плащат зелените централи, трябва да отпадне. Ако отпадне тази 
цена за достъп, разходите, които самите централи предизвикват и които тази цена за достъп 
покрива, трябва да бъдат платени от някой друг. И хипотезата, която той разви, е, че този някой 
друг няма кой друг да бъде, а трябва да е пак крайният клиент, което ще натовари крайния 
клиент с едни 3-4%. Но ние нямаме основание на този етап да смятаме, че цената за достъп ще 
престане да съществува, ще бъде отменено това решение, единствено тя може да бъде 
коригирана след… тя е временна в момента, може да бъде коригирана след определен период 
от време, ако се установят размивания между реалните разходи, които предизвикват тези 
централи, и определените цени. Така че предпоставки за такова увеличаване на цената на 
електроенергията на този етап няма. Сега да се каже, че ще поевтинее електроенергията, това 
отново е, така, много смело изказване, защото аз не виждам и такива предпоставки.  
Вие получихте ли писмо от 15-те посланици срещу въвеждането на такса за достъп до 
електропреносната мрежа на слънчеви, вятърни, водни централи? Поне държавите изглеждат 
доста сериозни, които не са съгласни с това - Белгия, Германия, Франция, Италия, Финландия, 
Китай, Турция. Значи, това не е Европейският съюз, ами така…  
Мисля, че бяха 12 посланиците…  
12 ли!?  
… а не 15. А може и 15 да са били. Имах една среща при мен в Министерството на 
икономиката, на която дойдоха посланиците, връчиха ни писмото и се поинтересуваха от 
темата, и аз им обясних, че цената за достъп е въведена, защото тези централи в момента, в 
който те станаха хиляди, започнаха да предизвикват разходи за електроенергийната система. 
Тези разходи някои трябва да ги плати и не е голям изборът от юридически лица и субекти, 
които могат да ги платят. От една страна, могат да ги платят хората, което би било нечестно, 
хората да плащат сметка на някой друг, от друга страна, могат да ги платят НЕК и ЕРП-тата, 
които, първо, нямат финансовите възможности, второ, също не е честно да плащат сметката на 
някой друг, и, трето, могат да я платят самите централи, които предизвикват разхода, да си го 
платят. Сега, в тяхното писмо пишеше, че тази мярка е ретроактивна, тя действа със задна 
датата, което не е така, защото цената за достъп е част от българското законодателство от 
2007 г., в Закона за енергетиката. Единствено не е била определена до този момент.  
Т.е. няма да има отстъпление заради това, че толкова мощни държави протестират.  
Не, ние… според нас това е справедливото решение и аз мисля, че и посланиците на тази 
среща разбраха, че българската политика е правилна и българската… нали, посланиците 
изразиха опасения за това, че по този начин би се влошил инвестиционният климат в страната, 
което аз не приемам, защото такъв тип мерки бяха предприети от редица други държави в 
Европейския съюз, Чехия например въведе 20% данък върху тези централи, допълнителен 
данък, специален данък върху ВЕИ централи. Унгария въведе такси, подобни на българските, 
Гърция миналата седмица гласува подобни промени, преди около месец говорих с министъра 
на енергетиката на Германия - и те обсъждат подобни мерки. Единствените държави, които не 
въвеждат подобни мерки в своето законодателство, са тези, които не са инвестирали до 
момента в такива възобновяеми проекти. Защото има и такива, има държави, които са 
подходили много прагматично по тази тема и са казали: ние ще направим насърчително 
законодателство за този тип енергия тогава, когато тя стане достатъчно евтина.  
 


