
 

 
 
 
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Вестник Класа 
 
√ Вместо самолети и яхти купуваме на лизинг проекти за ВЕИ 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/201993_%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D1%81%D0%B0%D0
%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8+%D0%B8+%D1%8F%D1%85%D1%82%D0%B8+%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1
%83%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B3+%D0%BF%D1
%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8+%D0%B7%D0%B0+%D0%92%D0%95%D0%98  
Вместо самолети и яхти на лизинг все по-често купуваме проекти от сферата на възобновяемите енергийни източници 
(ВЕИ), като вятърни паркове и фотоволтаици. Това сочат наблюденията на „УниКредит Лизинг“ за пазара през 
последните четири години. Делът на подобни активи при финансовия лизинг през миналата година е бил 7% при 6 на сто 
през 2010 г. и 11% през 2009 г. Самолетите са купувани най-вече с бизнес цел, за да се ползват за чартърни бизнес 
пътувания за малък брой пътници или за да се спестява от времето на натоварените мениджъри. Подобни начинания 
все още успяват да се задържат на повърхността, дори отчитат обороти от 2008 г., но при съществено по-нисък марж на 
печалба.  
През 2011 г. финансовият лизинг е отчел ръст от 35% спрямо 2010 г., което дава основания за предпазлив оптимизъм, 
уверени са експертите. Все пак нивата са далеч от пиковата 2008 г., когато общо браншът се оценяваше на над 5,8 млрд. 
лв., а през 2011 г. той е с 39% по-малък – малко над 3,5 млрд. Добрата новина е, че се забеляза значително по-високо 
търсене на традиционни активи, като леки и товарни автомобили, машини и оборудване, посочи Румен Иванчев, главен 
изпълнителен директор на „УниКредит Лизинг“.  
Спрямо 2010 г. лизингът на коли е нараснал с 31%, на товарни и лекотоварни автомобили с 49%, на машини, съоръжения 
и оборудване – с 49%. Нещо повече - благодарение на положителните тенденции при селското стопанство, 
международния транспорт и други търсенето на товарни автомобили, машини и оборудване е надхвърлило значително 
нивата от 2010 г. и е сравнимо и дори по-високо от достигнатите стойности през 2009 г., отчетоха още от „УниКредит 
Лизинг“. В същото време размерът на необслужваните вземания се запазва сравнително постоянен и достига 21% от 
всички договори, или 751 млн. лв., за 2011 г., сочат още данните.  
"Лизингополучателите станаха по-предпазливи през последните години и мислят все по-консервативно при 
кандидатстване за лизинг. Наблюдаваме свито потребление на скъпи и луксозни активи, но търсенето на стоки от 
реалната икономика се увеличава", коментира Иванчев. Има завишен интерес и към активи втора употреба, което се 
обяснява с кризата. Освен това се увеличават запитванията относно възможностите за оперативен лизинг (наемане на 
актива за определен период от време) на недвижимо имущество, компютърно оборудване и др. Като стойност този 
бранш е едва 4% от общия обем, или 43 млн. лв., при 34 млн. през 2010 г. и се ползва от компании, част от 
международни групи, и по-рядко от български дружества.  
На пазара на активи за вторична реализация пък има две групи основни играчи – тези, които търсят по-евтината покупка, 
и тези с цел препродаването на по-изгодна цена, разказа Димчо Станев, директор „Продажби – клонова мрежа“ в 
„УниКредит Лизинг“. При вторите обикновено става дума за компании, които търсят пакетна сделка. Например към 
арабския свят се препродават автомобили от тежкотоварната гама, строителна техника и друго оборудване. Има и 
прекупвачи, насочени към Западна Европа. Според него активите, с които лизинговите компании се „задръстиха“ в 
годините на силен икономически спад, вече са разпродадени.  
През последните две години се отчита и повишен интерес към активи втора употреба, което според експертите е 
напълно нормално спрямо икономическата среда.  
 
√ Разплащаме милиарди по европроекти, за да не връщаме пари 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/201991_%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%89%D0%B0%D0%
BC%D0%B5+%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8+%D0%BF%D0%BE+%D0%B5%D0%B2%D1%
80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%2C+%D0%B7%D0%B0+%D0%B4%D0%B0+%D0%BD%
D0%B5+%D0%B2%D1%80%D1%8A%D1%89%D0%B0%D0%BC%D0%B5+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8  
Ще трябва да върнем средствата по всички оперативни програми на Европейския съюз, ако не разплатим милиарди през 
следващата година, каза строителният министър Лиляна Павлова при представяне на възможностите за инвестиции във 
ВиК сектора в Плевенския регион. До момента са разплатени 1,665 млрд. евро от общ ресурс 6,673 млрд евро. Тя обясни, 
че 2013 година е основна, в която трябва да сертифицираме сума, определена от комисията като минимум за изпълнени 
вече проекти или такива, по които се работи. Ако това не стане, следва процедура, при която автоматично парите, които 
не са усвоени, ще трябва да се връщат.  
По Оперативна програма „Регионално развитие“ в момента има разплатени около 30 на сто (близо 353,86 млн. евро) от 
договорените средства, което спрямо предварителните планове е задоволително, и няма риск. Но през следващата 
година тези разплащанията трябва да са на двойно по-големи суми средно на месец спрямо тези, които се изплащат 
сега. Павлова коментира, че това е възможно, защото по програмата са договорени около 80% и се очаква до края на 
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2012 г. целият ресурс (1,6 млрд. евро) да бъде договорен. След това факторът, който ще окаже влияние, е бързото 
провеждане на тръжните процедури и успешното подписване на договори за изпълнение. През 2013 година проектите 
трябва да са в пика на реализацията, за да може до 2015 година да бъдат завършени, обясни още строителният 
министър. Стойностите, които трябва да са достигнати, са различни по отделните програми и са определени още през 
2006 година. До 2012 г. нито една програма няма проблем, но сумите се увеличават през следващата година, заяви още 
Павлова. Тя допълни, че освен това 2013 година ще е годината на преговорите за какви проекти ще се отпуска 
финансиране, в какъв размер и да се докаже, че тези планове отговарят на правилото за интегрираност на процесите.  
През май ще са готови предварителните данни от първите социално-икономически анализи на регионите. Те трябва да 
покажат кои са потенциалните сектори за развитие на всеки от тях. Данните в момента показват, че в Северозападна 
България няма нито един град, който да е двигател на икономически растеж, а в Югоизточния район има два, които се 
конкурират - Бургас и Стара Загора. Има много градове, които са в червената зона на инвестиции, към които трябва да се 
насочат вложения през следващия програмен период. Те ще покажат потенциалите на всеки регион и как по всяка една 
програма трябва да се разпределят средствата според тези приоритети. Окончателните данни от анализите ще са готови 
през септември.  
1 млрд. евро са инвестирани досега в проекти за интегрирано градско развитие, каза Павлова на форум "Интелигентни 
градски инвестиции". Планира се през следващия програмен период средствата също да бъдат толкова. Министърът на 
регионалното развитие обясни, че за да искаме пари, трябва да имаме интегрирани и дългосрочни планове за градско 
развитие. Тя допълни, че ще настояваме всички оперативни програми да работят на този принцип.  
България ще кандидатства за 2,5 млрд. евро по Оперативна програма „Зелена България” за следващия програмен 
период, които ще бъдат вложени във ВиК сектора. Планира се първите регионални инвестиционни планове да бъдат 
готови през есента, а окончателно завършените мастер планове - през февруари 2013 година. Близо 400 млн. лева са 
необходимите инвестиции за подобряване на услугите във ВиК мрежата само в област Плевен, съобщи още Павлова. В 
20 населени места в областта има сезонен режим, а в 18 от тях са с отклонения от качеството на водата. В района няма 
достатъчно питейни води и 50% от водоснабдяването се осъществяват чрез ВиК-Ловеч.  
Законът за публично-частното партньорство вече е минал на първо четене и предстои през следващата седмица той да 
бъде внесен в за второ разглеждане в пленарна зала, каза Цецка Цачева, председател на Народното събрание, след 
събитието. Тя обясни, че в него има регламенти, които определят възможностите за привличане на инвестиции, както и 
че с новите разпоредби процедурите ще бъдат облекчени и така ще се улесни осигуряването на финансиране.  
 
√ Инвестират 10 млн. лева в изграждане на центрове за кариерно ориентиране  
http://www.klassa.bg/news/Read/article/202001_%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%
B0%D1%82+10+%D0%BC%D0%BB%D0%BD.+%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0+%D0%B2+%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80
%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE
%D0%B2%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE+%D0%BE%D1%80
%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5+ 
Просветното министерство инвестира 10 млн. лева в изграждане на центрове за кариерно ориентиране на учениците от I 
до XII клас. Това съобщи вчера министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов. Средствата са 
осигурени от Европейския социален фонд и ОП „Развитие на човешките ресурси“ чрез проект "Система за кариерно 
ориентиране в училищното образование".  
Със съдействието на местната власт през следващите 26 месеца във всички региони на страната предстои създаване на 
кариерни центрове. Предвижда се общините да участват в реализацията на инициативата, като предоставят свободни 
помещения на комуникативни и общодостъпни места в централните части на областните градове. Отделно е планирано 
обучение на 150 консултанти и разработване на базиран в интернет национален портал за подпомагане 
професионалната ориентация на подрастващите. 
За обезпечаване на ремонта на помещенията, където ще бъдат средищата и оборудването им, с необходимата офис 
техника в проекта са заложени около 1,5 млн. лева. Останалите около 8 млн. лева са предназначени за осигуряване на 
обучение и заплати на консултантите. За труда си специалистите по професионално консултиране на учениците ще 
получават по 580-600 лева месечно. 
Готвената система за кариерно ориентиране е насочена към три групи ученици. В първата ще бъдат включени децата от I 
до IV клас, които ще се запознават с професиите в населеното място, където живеят. Във втората юношите от V до VIII 
клас ще се подготвят за избор на подходящо образование и професия, а в третата - гимназистите от IX до XII клас, ще 
бъдат подпомагани в професионалната им реализация. Според предварителните разчети програмата за кариерно 
ориентиране трябва да обхване около 466 000 ученици.  
Министерството на образованието, младежта и науката е превело 12 000 лева за участие на учениците от Народната 
астрономическа обсерватория и планетариум „Николай Коперник“-Варна в Международната конференция на 
Националното космическо общество на САЩ за развиване на космическото пространство, съобщиха още от ведомството. 
Неотдавна младите астрономи спечелиха второ място в конкурс на НАСА с проект за изграждане на космическо селище 
за 10 000 жители сред 300 екипа от 15 страни. 
 
√ Дупката в хазната се сви с 622 млн. до 1,576 млрд. лв. 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/201987_%D0%94%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%B2+%D1
%85%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D1%81%D0%B5+%D1%81%D0%B2%D0%B8+%D1%81+622+%D0%B
C%D0%BB%D0%BD.+%D0%B4%D0%BE+1%2C576+%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4.+%D0%BB%D0%B2. 

http://www.klassa.bg/news/Read/article/202001_%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82+10+%D0%BC%D0%BB%D0%BD.+%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0+%D0%B2+%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE+%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5
http://www.klassa.bg/news/Read/article/202001_%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82+10+%D0%BC%D0%BB%D0%BD.+%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0+%D0%B2+%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE+%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5
http://www.klassa.bg/news/Read/article/202001_%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82+10+%D0%BC%D0%BB%D0%BD.+%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0+%D0%B2+%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE+%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5
http://www.klassa.bg/news/Read/article/202001_%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82+10+%D0%BC%D0%BB%D0%BD.+%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0+%D0%B2+%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE+%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5
http://www.klassa.bg/news/Read/article/202001_%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82+10+%D0%BC%D0%BB%D0%BD.+%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0+%D0%B2+%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE+%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5
http://www.klassa.bg/news/Read/article/201987_%D0%94%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%B2+%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D1%81%D0%B5+%D1%81%D0%B2%D0%B8+%D1%81+622+%D0%BC%D0%BB%D0%BD.+%D0%B4%D0%BE+1%2C576+%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4.+%D0%BB%D0%B2
http://www.klassa.bg/news/Read/article/201987_%D0%94%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%B2+%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D1%81%D0%B5+%D1%81%D0%B2%D0%B8+%D1%81+622+%D0%BC%D0%BB%D0%BD.+%D0%B4%D0%BE+1%2C576+%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4.+%D0%BB%D0%B2
http://www.klassa.bg/news/Read/article/201987_%D0%94%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%B2+%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D1%81%D0%B5+%D1%81%D0%B2%D0%B8+%D1%81+622+%D0%BC%D0%BB%D0%BD.+%D0%B4%D0%BE+1%2C576+%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4.+%D0%BB%D0%B2


Дупката в хазната през миналата година се е стопила с 28,3%, или 622 млн. лв., до 1,576 млрд. лв. Измерено през БВП, 
това е 2,1% спрямо 2,198 млрд. лв., или 3,1% от БВП за 2010 г., сочи предварителният доклад на Националния 
статистически институт (НСИ). Така у нас дефицитът е бил два пъти по-малък от постигнатия в ЕС – 4,5%, и в еврозоната – 
4,1%, сочи съпоставка с изнесените данни на Евростат.  
С най-лоши показатели по отношение на дупката в хазната за миналата година са Ирландия (-13,1%), Гърция (-9,1%), 
Испания (-8,5%), Великобритания (-8,3%), Словения (-6,4%), Кипър(-6,3%), Латвия (-5,5%), Франция и Румъния (с по -5,2%) 
и Полша (-5,1%). Отличниците пък са Финландия – едва 0,5% дефицит, Люксембург – с 0,6 на сто, и Германия – 1%. Нещо 
повече – Унгария реализира излишък от 4,3% от БВП, Естония – 1 на сто, а Швеция – 0,3%. От всички страни членки в 24 
има подобрение на държавните финанси, в две ситуацията се е влошила, а в една остава непроменена.  
По отношение на дълга също се справяме доста добре. Според Евростат през 2011 г. у нас той е бил 12,293 млрд. лв., или 
16,3% от БВП. Така страната ни се нарежда на второ място в Европейския съюз. Пред нас е единствено Естония с 6% дълг. 
Но пък изпреварваме Люксембург (с 18,2% дълг към БВП), Румъния (33,3%), Швеция (38,4%), Литва (38,5%), Чехия 
(41,2%), Латвия (42,6%), Словакия (43,3%) и Дания (46,5%).  
От европейската статистика освен това отбелязват, че общо 14 от всички страни членки са отчели съотношения, 
надвишаващи 60% от БВП. Лидери в това отношение са т. нар. група PIIG – Гърция (165,3%), Италия (120,1%), Ирландия 
(108,2%), Португалия (107,8%) и Белгия (98,0%), Франция (85,8%), Великобритания (85,7%), Германия (81,2%), Унгария 
(80,6%), Австрия (72,2%), Малта (72, 0%), Кипър (71,6%), Испания (68,5%) и Холандия (65,2%).  
България е сред отличниците и по ниски правителствени разходи – едва 35,2% при 49,1% и 49,3% за ЕС и еврозоната. 
Предишни години управляващите са си позволявали по-големи харчове – 37,4% от БВП за 2010 година и 40,7% през 2009 
година.  
 
Вестник Капитал дейли 
 
√ Citigroup: Българската икономика ще се забави през 2012 г. 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2012/04/23/1813929_citigroup_bulgarskata_ikonomika_shte_se_zabavi_
prez/ 
Продължителна криза в еврозоната, както и парламентарните избори догодина са основните рискове пред българската 
икономика. Това посочват анализаторите от Citigroup в доклад за състоянието на страната. Въпреки очакванията си за 
забавяне на икономическия растеж обаче те изтъкват, че като цяло България е в добра позиция за справяне с външните 
шокове и с евентуална нова рецесия в еврозоната. 
Прогнозите 
Очакванията на финансовата институция са ръстът на икономиката да се забави през 2012 г. в резултат на вероятната 
умерена рецесия в еврозоната и на отслабените вътрешни нагласи. Прогнозата на анализаторите е за 1.2% увеличение 
на БВП през 2012 г. и 2.5% през 2013 г. 
"Новите фискални правила, които ограничават правителствените разходи до 40% от БВП и бюджетния дефицит до 2%, би 
трябвало да подкрепят фискалната дисциплина и доверието във валутния борд", смятат от Citigroup. Според тях обаче 
постигането на заложената за 2012 г. цел за дефицит в размер на 1.3% ще е трудно. Прогнозата им е за по-умерено 
подобрение на бюджетния баланс и дефицит от 1.9%. "Същевременно очакваме правителственият дълг да е около 19% 
от БВП към края на годината в сравнение с около 16% за 2011 г.", посочват от финансовата институция. 
През 2011 г. текущата сметка отчита излишък от около 1% от БВП благодарение на силния ръст на износа и по-високите 
приходи от туризъм. За сравнение, през предходните две години резултатът беше с отрицателен знак – дефицит от 
съответно 1% за 2010 г. и около 9% за 2009 г. "Очакванията ни са през тази година отново да има излишък от около 1% от 
БВП по текущата сметка, въпреки че съществува риск излишъкът да е по-малък заради притесненията за еврозоната", се 
посочва в анализа. 
Рисковете 
"Предстоящите парламентарни избори (в средата на 2013 г.) може да подкопаят темповете на провеждане на ключови 
структурни реформи", твърдят от Citigroup. Според прогнозите им влошаващите се перспективи пред икономиката биха 
могли да увеличат трудностите пред правителството при прилагането на реформите в публичния сектор и в 
здравеопазването. 
Проточването на дълговата криза в еврозоната и пренасянето на заразата също са посочени като съществен риск с оглед 
на уязвимостта на страната от външни шокове. Причината е голямата външна задлъжнялост на икономиката, уточняват 
от финансовата институция. Предизвикателство е и ускореният процес на преструктуриране на балансите на банките от 
периферията на еврозоната. Това може да подкопае доверието в местния банков сектор и по този начин да забави 
икономиката, отбелязват от финансовата институция. 
 
Като възможни положителни фактори от финансовата институция посочват евентуален по-силен от очаквания ръст на 
световната икономика и съответно по-засилен апетит за риск от страна на инвеститорите. Подобряването на 
усвояемостта на средствата от европейските фондове и по-бърз напредък по структурните реформи също биха могли да 
допринесат за по-ускорен растеж, посочват от Citigroup. 
 
Вестник Сега 
 
√ На България й трябва революция с еврофондовете, за да не загуби пари 
http://www.segabg.com/article.php?id=598102 

http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2012/04/23/1813929_citigroup_bulgarskata_ikonomika_shte_se_zabavi_prez/
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2012/04/23/1813929_citigroup_bulgarskata_ikonomika_shte_se_zabavi_prez/
http://www.segabg.com/article.php?id=598102


България ще трябва да утрои темпото на усвояване на еврофондовете, ако не иска да загуби стотици милиони евро още 
догодина. През изборната 2013 г. страната ни трябва да докаже извършени разходи пред ЕС на обща стойност 6.76 млрд. 
лв., или два пъти повече, отколкото за 2012 г. За отделни оперативни програми летвата ще се вдигне цели четири пъти и 
ако не настъпи революционно раздвижване в тях, парите няма да бъдат усвоени.  
Това показва справка за минималните годишни лимити за усвояване на еврофондовете за 2012 и 2013 г., предоставена 
на "Сега" от екипа на министър Томислав Дончев.  
Усвояването на еврофондовете е ограничено до 2015 г. Наред с този общ срок обаче важи и друг. Предвидените за всяка 
бюджетна година средства трябва да се усвоят в срок от 2 или 3 години след отпускането. През 2013 г. държавата ни ще 
трябва да докаже, че е усвоила два годишни бюджета - за 2010 и за 2011 г., като подобно натрупване има само тази 
година. Ако страната ни не успее да направи съответните разходи, губи обещаното от ЕС финансиране.  
Най-сериозно е положението в оперативна програма "Околна среда", която и в момента е най-проблемната. От екипа на 
Томислав Дончев прогнозират, че за 2012 г. по "Околна среда" държавата ще докаже пред ЕК разходи в размер на 163 
млн. евро. За 2013 г. обаче екоминистерството трябва да отчете пред Брюксел 667.7 млн. евро (4 пъти повече) или ще 
загуби неусвоената част от тях. В същото време екоминистерството среща драматични проблеми и със строителството на 
пречиствателни станции, и с изграждането на депа за битови отпадъци. Проблемите тръгнаха веднага след идването на 
ГЕРБ на власт, когато се оказа, че при тройната коалиция са сключвани скандални договори за ВиК с малки общини в 
разрез с приоритетите за обслужване на по-големи агломерации. В резултат на това тези договори бяха спрени, а заради 
изоставането по програмата дори се заговори за прехвърляне на милиони към ОП "Регионално развитие".  
И без такова разместване от екипа на Лиляна Павлова догодина ще трябва да се справят два пъти по-добре от 
очакваните нива за тази година. По ОП "Регионално развитие" доказаните разходи през 2013 г. трябва да са 716 млн. 
евро срещу 300 млн. евро заложено изпълнение за 2012. Лимитът при социалното министерство ще е 2.3 пъти по-висок 
спрямо очакваното изпълнение за 2012 г. - 530 срещу 229 млн. евро, като по ОП "Човешки ресурси" има сериозно 
изоставане в областта на проектите, свързани с образованието. "Конкурентоспособност", която дълго време буксува, ще 
трябва да докаже 608.7 млн. евро разходи през 2013 г. срещу очаквани 400 млн. евро за тази година. Оперативна 
програма "Транспорт", която вървеше катастрофално при министър Александър Цветков, за 2013 г. ще трябва да доказва 
837 млн. евро срещу 573 млн. евро заложено изпълнение за т.г. 
От екипа на Томислав Дончев не очакват проблеми с изпълнение на правилото за лимитите за 2012 г., където най-
проблемна е пак ОП "Околна среда". Към края на март разходите по нея са 78 млн. евро, а минимумът за 2012 е 132 
млн. евро. 
Паралелно с ударното усвояване на средства по еврофондовете догодина страната ни трябва да договаря и 
оперативните програми за 2014-2020 г.  
 
 


