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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Вестник Класа 
 
√ Дефицитът в хазната твърдо държи 1% от БВП 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/181169_%D0%94%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D1%8A%D1%
82+%D0%B2+%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D1%82%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%B4%D0%
BE+%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B8+1%25+%D0%BE%D1%82+%D0%91%D0%92%D0%9F 
За първите осем месеца на годината дефицитът в бюджета е 732 млн. лв., или 1% от прогнозния БВП, сочат 
предварителните данни на Министерството на финансите. За януари-юли цифрите показваха също дефицит от 1% от 
БВП. На месечна база през август фискът е на червено едва с 11 млн. лв. Спрямо същия период на миналата година 
ситуацията в публичните финанси се подобрява с около 805 млн. лв., или 1,2 пр. пункта от БВП.  
Постъпленията в хазната от януари до август са 16,24 млрд. лв., или 62% от годишните разчети. Спрямо същия период на 
2010 г. постъпленията бележат ръст от 6,1% (940 млн. лв.), което се дължи в най-голяма степен на по-високите данъчни 
постъпления, отчитат още от ведомството на Симеон Дянков. Данъчните постъпления също изглеждат добре. Приходите 
от косвени данъци отбелязват ръст от 13,1%, което е със 769 млн. лв. повече от предвидените в разчетите на МФ. 
Значително нарастване има и в частта на постъпленията от социални и здравни вноски, преките данъци и други.  
Разходите по консолидирания бюджет, включително вноската на България за общия бюджет на ЕС, към 31 август са 
16,97 млрд. лв., или 60,2% от прогнозите за годината. В номинално изражение разходите остават близки до отчетените 
за същия период на миналата година с ръст от 0,8%, като нарастване се отчита основно при здравноосигурителните 
разходи и разходите за издръжка. Разходите за заплати се свиват с 39 млн. лв. Частта от вноската на България за общия 
бюджет на ЕС, изплатена към края на месец август от централния бюджет, е 466,3 млн. лв. Фискалният резерв е 5 млрд. 
лв. Окончателните данни за изпълнението на консолидираната фискална програма към 31 август ще бъдат публикувани 
в края на септември.  
От началото на годината в два поредни месеца бюджетът излизаше на плюс. През април приходите минаваха разходите 
със 190,5 млн. лв., а през март – с 8 млн. лв.  
Ако вървят със същото темпо приходите и разходите в бюджета, страната ще успее да се вмести в поставените цели за 
2011 г. През 2010 г. бюджетният дефицит бе 3,2% от БВП. За тази финансовият министър си постави за цел да паднем до 
2,5% - под трипроцентния праг, наложен в ЕС. Според заложените параметри на фиска до края на годината дефицитът се 
изчислява на 2,16 млрд. лв. За догодина изискването ще бъде още по-рестриктивно. Само преди няколко месеца 
депутатите гласуваха окончателно промените в Закона за устройство на държавния бюджет, с които се допуска 
максимален размер на дупката в хазната от 2% от БВП. 
 
√ България пада с една позиция по атрактивност за зелена енергия 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/181186_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0
%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0+%D1%81+%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0
%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%BE+%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%
81%D1%82+%D0%B7%D0%B0+%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%
B3%D0%B8%D1%8F 
България е на 33-та позиция, точно преди Чили и Чехия, в септемврийското издание на индекса за атрактивност на 
страните, производителки на зелена енергия на консултантска компания Ernst and Young. Той обхваща 35 държави. 
Според експерти от индустрията, цитирани в анализа, настоящата регулаторна несигурност, съчетана с липсата на 
мрежова инфраструктура, може да намали значително инвеститорския интерес към страната. „Новият закон за ВЕИ 
определя нов пазарен модел и стимули за ВЕИ. Изкупните тарифи на енергията ще бъдат определяни при завършване на 
проектите и при отчитане на средни норми за съответната технология. Отчетено е също така, че страната ни ще намали 
стимулите за вятърна и слънчева енергия. Така броят на годините, през които ще има изкупни тарифи, пада до 20 години 
за слънчева енергия и до 12 години за вятърна“, пише още в съобщението на консултантите. Северната ни съседка 
Румъния успява да се изкачи с 5 места и от 21-ва вече е 16-а, след като Европейската комисия одобри Схемата за зелени 
сертификати. Схемата предлага бонуси за ВЕИ проекти, произвеждащи енергия във високоефективни централи. 
Очакването е схемата да стимулира инвестициите в наземни вятърни инсталации и да помогне за постигане на 
задължителните енергийни цели през 2020 г. 
На световно ниво заради понижените кредитни рейтинги на най-засегнатите страни от дълговата криза, като Гърция и 
Италия, са се увеличили и разходите за финансиране на ВЕИ проекти в тях. Намалял е и апетитът на инвеститорите към 
кредитиране. В други страни от индекса предприемачите все още срещат предизвикателства в привличането на 
кредитиране от банките, какъвто е случаят у нас, смятат от Ernst and Young. Китай запазва първото място в класацията, 
следван от САЩ и Германия. Китайското правителство даде положителни сигнали за подкрепата си към разположени в 
морето вятърни инсталации, като обяви, че ще проведе търгове за проекти с капацитет 2GW, за да достигне целта си от 
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5GW до 2015 г., посочват експертите. Подкрепа за офшорните проекти е налице и във Франция (седмо място) и 
Германия (изкачила се от четвърта на трета позиция). Във Франция дълго задържаните търгове за проекти с капацитет 
3GW бяха освободени, а в Германия стартира програма за стимулиране на ВЕИ сектора на стойност 5 милиарда евро. 
100 млн. евро иска да инвестира в GDF Suez в биомаса 
Около 100 млн. евро иска да инвестира френската компания GDF Suez в проекти на биомаса у нас, обясни Александър 
Чаталбашев от правна кантора „Борислав Боянов и ко”, която консултира французите. По думите му компанията иска да 
вложи пари в проекти между 5 и 20 мвт, обсъждат се варианти за строеж на централи край Банско, Ихтиман и 
Пазарджик или други терени в близост до горски масиви. Очаква се до края на годината дружеството да прецени по 
какъв начин да осъществи инвестицията си, в момента то анализира регулаторната рамка, обясни Чаталбашев. 
 
Вестник Пари 
 
√ Мариана Коцева: От Нова година ще правим всички бизнес изследвания онлайн 
http://pari.bg/static/pdf/pages/08.pdf 
 
Вестник Труд 
 
√ Осигурителните прагове - плахо нагоре 
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1044466 
Осигурителните прагове за 2012 г., от които ще зависи върху какви минимални суми ще се внасят пари за пенсии, 
болест и майчинство, здраве и безработица, тръгват леко нагоре. Това показва началото на договарянето между бизнеса 
и синдикатите, което започна през изминалата седмица. 
В понеделник ще има нов кръг от преговори по вече готови, но все още неподписани от двете страни споразумения. 
Очаква се праговете в 76 икономически дейности да бъдат окончателно договорени на 27 септември. Там, където не се 
постигнат споразумения, минималните суми ще бъдат определени “служебно”. 
В някои браншове - като пощенските и куриерските услуги, производството на пиво и малц, праговете ще нараснат с под 
5%. В туризма и селското стопанство ръстът им ще е между 10 и 20%, в търговията - 7%, в производството на хартия - 
5,6%. 
Средно с 1,8% ще скочат минималните доходи за осигуряване при пивоварите. В строителството на сгради и пътища ще 
останат като тазгодишните заради кризисното състояние и съкращенията в тези дейности. Няма увеличение и във 
водоснабдяването. За първи път ще има договаряне на минимални осигурителни доходи в лозаро-винарския сектор. 
Макар да се очаква те да останат на сегашните си нива, важното е, че ще бъдат определени чрез споразумение, каза 
Евгений Иванов, зам.-председател на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. Там са на 
мнение, че в области като печатните дейности и недвижимите имоти, където няма синдикални структури и не могат да 
се водят преговори, праговете трябва да се определят от работодателите. 
Част от бизнес организациите са против праговете да растат с аргумента, че това ще вдигне още разходите за труд, което 
може да доведе до нови съкращения и потъване в сивата икономика. Не се приема и фактът, че в секторите, където не 
се постигнат споразумения, праговете ще се определят административно, т.е. ще бъдат увеличени със средния ръст, 
постигнат за всички икономически дейности. 
Синдикатите са на другия полюс - праговете трябва да растат, за да бъдат осветлени още от скритите заплати. Това ще 
активира потреблението и приходите в НОИ. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Дянков с уши във фирмите 
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2011-09-19&article=382377 
Квесторите ще контролират държавни и общински фирми, както и образуваните от тях обединения и други търговски 
дружества.  
Финансовите надзорници ще имат достъп до класифицираната информация и всички активи на предприятието и ще 
бъдат назначавани за неопределен срок. Ако им бъде отказан достъп до информация, ще се налага глоба до 2000 лева. 
Агентите на Дянков ще докладват за дружествата и в случаи, когато са направили разходи без тяхното съгласие. 
Заплатите им ще се плащат от министерството. Изменението в закона трябва да влезе в сила от началото на следващата 
година. 
 
√ По-ниски данъци за чуждите инвестиции 
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2011-09-19&article=382318 
С по-ниски налози ще привличаме инвеститори. Част от корпоративния данък и осигуровките ще бъдат преотстъпвани на 
чуждите инвеститори. Това означава, че вместо да внасят налозите в хазната, част от тях ще може да използват за 
разширяване на дейността си. Инвеститорите ще получават и по-бързо обслужване от чиновниците. Това са част от 
новите мерки за привличане на чужди инвеститори, предадени за обсъждане в Министерски съвет, каза за "Стандарт" 
шефът на Българска агенция за инвестиции (БАИ) Борислав Стефанов. Те са написани от БАИ, Министерството на 
икономиката, изследователска компания "А.Т. Kearney" и Център за икономически стратегии. Целта е да се привлекат 
инвеститори от сектори с висока добавена стойност като електроника, електротехника, машиностроене.  
"Основният проблем на съществуващия закон за инвестиции е, че той е фокусиран върху проекти на зелено основно в 
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сферата на производството", коментира Борислав Стефанов. Според него сегашният закон не може да превърне 
България в привлекателна дестинация за компании от сферата на услугите или такива, които искат да базират аутсорсинг 
у нас. Затова инвеститорите се насочват към страни като Турция, Македония и Сърбия, където получават сериозни 
стимули за развитие на бизнеса си. Друг проблем за БАИ е липсата на достатъчни правомощия, чрез които след като 
даден инвеститор бъде привлечен у нас, да му бъде предоставена качествена помощ. 
 
Вестник Дневник 
 
√ ЕС отложи решението за отпускане на следващия транш за Гърция 
http://www.dnevnik.bg/pazari/2011/09/18/1158669_es_otloji_reshenieto_za_otpuskane_na_sledvashtiia/ 
Решението за отпускане на шестия транш от спасителната помощ за Гърция беше отложено за октомври. Това заяви в 
петък лидерът на Еврогрупата Жан-Клод Юнкер по време на неформална среща на финансовите министри от 
Европейския съюз (ЕКОФИН) в полския град Вроцлав, предаде агенция "Франс прес". Междувременно външните 
кредитори на страната отложиха ключовото си посещение, което трябваше да се проведе днес, за неясен ден през 
седмицата. 
"Ще вземем решение за следващия транш от помощта през октомври на основата на декларациите на тройката (ЕС, ЕЦБ, 
МВФ), обединяваща кредиторите на Гърция", посочи Юнкер. 
Международните кредитори трябва да преценят дали да отпуснат следващия транш от помощта на стойност 8 млрд. 
евро. Без него Гърция ще остане без пари за покриване на задълженията си в началото на следващия месец. 
В петък обаче стана ясно, че представителите на тройката ще разговарят днес с гръцкия финансов министър Евангелос 
Венизелос чрез телеконферентна връзка. Те ще пристигнат в страната по-късно през седмицата. 
"Поради технически причини представителите на трите институции не могат да присъстват в Атина в понеделник", е 
заявил представител на гръцкото финансово министерство. "Ще се проведе телеконферентен разговор, за да не губим 
време", допълва той. Премиерът Георгиос Папандреу, отложи планираното си посещение в Ню Йорк заради 
финансовата криза в страната. Пресслужбата му коментира, че следващата седмица е от изключително значение за 
прилагането на европейските решения за гръцката криза. 
Международните кредитори напуснаха страната преди няколко седмици, за да дадат време на правителството да 
изготви нови антикризисни ограничения. Това се наложи, тъй като Атина отново е на път да се размине с фискалните си 
цели, които бяха поставени като условие за получаване на помощта. 
За да отговори на критиките, правителството на Папандреу обяви, че ще наложи временен данък върху собствеността. 
Венизелос обясни, че данъкът ще струва на гражданите средно 4 евро на кв.м, а кабинетът очаква да събере чрез 
мярката около 2 млрд. евро. 
Според сайта Grreporter.info обаче собствениците на имотите ще трябва да платят двойно в сравнение с първоначално 
обявените суми. Цитирайки местните медии, изданието твърди, че според крайния план на ведомството таксата за 
квадратен метър застроена площ ще бъде от 3 до 20 евро. От задължението да платят не са освободени дори социално 
слаби групи - безработните, инвалидите, пенсионерите с много ниски пенсии и многодетните семейства. 
Новите антикризисни мерки срещат все по-голяма съпротива от жителите на страната. Според социологически 
проучвания от началото на този месец вече 7 от 10 гърци изпитват трудности да плащат всичките данъци, наложени през 
последните две години. 
Гражданска протестна група в Атина организира вчера демонстрация под мотото "Няма да платим" срещу плановете за 
новия данък. Синдикатът на държавните служители АДЕДИ пък насрочи пореден масов протест за октомври. 
Неспособността на гръцкото правителство да изпълни фискалните си цели и нежеланието на гражданите да съдействат 
увеличава спекулациите, че страната се движи към фалит. В последните седмици те са повече от всякога, тъй като някои 
европейски политици вече започват открито да говорят за тази възможност. 
Извънредната среща на финансовите министри се наложи именно заради ескалацията на напрежението около 
дълговата криза. След двудневните разговори обаче те не постигнаха почти никакъв напредък. 
Извънредната среща беше посетена от американския финансов министър Тимъти Гайтнър. Той заяви, че дълговата криза 
застрашава стабилността на глобалната икономика, и призова Германия да осигури допълнителни фискални стимули на 
задлъжнелите си партньори. 
Призивът на американския политик обаче не се прие радушно от европейските му партньори, които са на мнение, че 
доверието на пазарите трябва да се спечели, като се балансират публичните финанси на страните. 
Финансовият министър на Австрия Мария Фектер беше дори по-директна в изказването си. "Намирам за интересно, че 
американците, които имат по-лоши данни, ни съветват какво да правим", каза тя. 
Гайтнър призова още към увеличаване на средствата в Европейския фонд за финансова стабилност (EFSF), които в 
момента се равняват на 440 млрд. евро. Целта е в него да има достатъчно средства за спасяване на Италия и Испания, в 
случай че те се озоват в позицията на Гърция. Това предложение обаче не е било обсъждано на срещата. Срещу него се 
обяви централният банкер на Германия Йенс Вайдман. 
Лидерите на страните от еврозоната се разбраха на 21 юли да увеличат правомощията на фонда, така че той да може да 
изкупува облигации от вторичния пазар. По този начин ще могат да се контролират лихвите по дълговите книжа на 
страните членки. Промените обаче все още не са приети от парламентите на всички държави. Ръководителят на EFSF 
Клаус Реглинг изрази увереност, че това ще се случи до средата на октомври. 
Финансовите министри са признали нуждата от стабилизиране на европейските банки. Това обаче не означава, че те ще 
получат нови ликвидни инжекции от правителствата. 
Еврокомисарят за вътрешния пазар и финансовите услуги Мишел Барние заяви, че стабилността на банките в съюза 
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трябва да бъде тествана по-задълбочено. 
Стрес тестовете за сектора, които бяха проведени през пролетта, показаха, че банките в Европа са стабилни. Те обаче не 
успокоиха инвеститорите, тъй като не взеха под внимание сценария за фалит на дадена членка на съюза и последиците, 
което това ще окаже на банките. 
В края на миналия месец френският президент Никола Саркози и германският канцлер Ангела Меркел предложиха да се 
наберат средства за преодоляване на кризата, като се наложи данък върху финансовите транзакции. Засега няма 
изгледи мярката да бъде приета, тъй като Швеция и Великобритания заявиха, че няма да я подкрепят. Полският 
финансов министър Яшек Ростовски коментира, че по всяка вероятност идеята няма да е основен елемент в стратегията 
на Европа срещу кризата. 
Коментарите след срещата: 
Евангелос Венизелос, министър на финансите на Гърция:"Коментарите и анализите за непосредствено предстоящ 
банкрут на Гърция са не само безотговорни, но и също смехотворни. Всеки уикенд Гърция... е обект на организирани 
атаки от спекулантите на международните пазари." 
Волфганг Шойбле, министър на финансите на Германия:"Не смятаме, че реалните, икономическите, социалните 
проблеми могат да се решат с политически инструменти." 
Тимъти Гайтнър, финансов министър на САЩ: "Това, което е много опасно за Европа, погледнато отвън, не е 
разделението по по-широкия дебат за стратегията за излизане от дълговата криза, а течащият конфликт между 
правителствата и централната банка. Те трябва да работят заедно, за да премахнат рисковете от катастрофа, надвиснали 
над пазарите". 
Мария Фектер, министър на финансите на Австрия:"Странно е американците, които имат много по-лоши икономически 
показатели от тези на еврозоната, да ни казват какво да правим". 
Джулио Тремонти, министър на финансите на Италия:"Тези неофициални срещи на ЕКОФИН са създадени, за да се 
дискутира на тях, а не за да се вземат решения... На този етап много зависи от решенията, които ще вземе Германия през 
следващите дни." 
Андерс Борг, министър на финансите на Швеция& "От наша гледна точка се вижда ясно, че в Европа е нужно 
рекапитализиране на банките. Смятам, че Международният валутен фонд много ясно посочи това. Банковата система на 
Европейския съюз се нуждае от по-стабилна опора, която на практика е въпрос на капитал." 
Иван Искров, управител на БНБ: "Европа се нуждае от солидарност. Време е страните в ЕС да приключат с войните. 
Трябва да се спре с разноговоренето, особено в някои страни от сърцевината на Европа. Необходими са решения." 
Жан Клод Трише, управител на ЕЦБ: "Фискалната консолидация остава топ приоритет за еврозоната. Разбира се, имаме 
много тясно сътрудничество в рамките на Европа и в глобален план по отношение на политиките на централните банки... 
за да осигурим ценова стабилност. Ние сме много обединени в постигането на цели, което е важно в тези времена." 
Йенс Вайдман, управител на Бундесбанк: "Реформите, които са насочени към стимулиране на растежа, са нужни в 
страните, които имат проблеми с конкурентоспособността, от една страна. От друга, държавите, които в момента са в 
центъра на вниманието на финансовите пазари, имат нужда от консолидация, защото рисковете пред икономическия 
растеж се увеличиха значилено". 
 
√ Румен Порожанов, изпълнителен директор на фонд "Земеделие": Договорили сме 41% от бюджета на програмата 
за селските райони 
http://www.dnevnik.bg/intervju/2011/09/18/1158648_rumen_porojanov_izpulnitelen_direktor_na_fond/ 
В края на март цялото ръководство на фонд "Земеделие" беше сменено, за да се ускори работата по програмата за 
развитие на селските райони, където има сериозни проблеми, включително изоставане в обработката на 
подадените европроекти, както и риск от загуба на средства още през тази година. Същевременно през пролетта 
в земеделския сектор имаше и недоволство по линия на директните субсидии заради наложените глоби за 
отминали години. За това докъде е стигнала работата на фонда разговаряме с изпълнителния му директор Румен 
Порожанов. Преди настоящия си пост той беше началник на кабинета на финансовия министър Симеон Дянков. 
Г-н Порожанов, успяхте ли да разгледате останалите от предходни години проекти по програмата за развитие на 
селските райони? 
- Проектите, с които стартирах работа, бяха от прием 2009 и 2010 г. Само за последните пет месеца, но основно през 
последните три, сме договорили проекти със субсидии за 300 млн. евро по абсолютно всички мерки, като това е именно 
прием от тези две години. По отношение на тези от 2009 г. са приключени проектите по всички мерки, единствено 
остават 15 по мярката "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятията". 
От тези за 2010 г. ни остават единствено проекти по мярката за обновяване и развитие на населените места, които са 
свързани с обекти на църквата. Единственият проблем, който ни забавя в момента за тях, са документите, свързани със 
собствеността, които трябва да ни предоставят от синода и отделните митрополии. И, разбира се, има и отново 
необработени проекти по мярката за създаване на микропредприятия, тъй като срещнахме технически проблеми. Тя ще 
бъде затворена до края на септември. По останалите мерки имаме да довършим единични проекти. Удовлетворен съм, 
че вече приключваме приемите от 2009 и 2010 г. 
Как сте избрали критериите за класиране на проектите от стария прием по частните мерки и дали те са променяни в 
движение? Защо например се дават допълнителни точки, ако проектът е подаден от жена (Кандидати по програмата 
сигнализираха в редакцията на "Дневник", че се готвят да подадат жалби в комисията за дискриминация заради 
неравноправни условия - бел.ред.)? 
- Критериите, по които се извършва класиране, когато има ограничен бюджет по някоя мярка, са разписани в наредби от 
управляващия орган, който е Министерство на земеделието и храните. В критериите има пет точки, ако заявителят е 
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жена, допълнително се дават и за проекти в по-изостанали райони и др. Критериите са явни и те не са променяни в 
периода, в който съм тук, и не може да се говори за някакво двусмислие при тълкуването. Критериите са свързани със 
самата програма и с целите й. 
Колко са договорените и разплатени средства по програмата до момента общо? 
- Към момента договорените средства са 1.346 млрд. евро към август, което представлява 41% от програмата. Разбира 
се, към тези числа биха могли да се добавят и някои от мерките от втора ос, които са за необлагодетелствани райони и 
агроекология и не са включени в тази сума. Разплатени са 720.1 млн. евро, което представлява 22% от програмата. Това, 
което е хубаво и ще даде тласък на плащанията в следващи периоди, е, че договорената субсидия за юни и юли общо 
надхвърля 200 млн. евро, за август е малко под 100 млн. евро. Смятам, че нещата вървят в добро темпо. 
За първи път през тази година има риск България да губи европари по програмата и за да не се случи това, вие трябва 
да разплатите над 900 млн. евро при 720 млн. евро платени. Ще успеете ли до края на годината да платите 
останалите, условно казано, около 200 млн. евро? 
- Правим много неща и се опитваме да минимизираме един такъв отрицателен ефект. Разбира се, започвам с промяната 
в регламента, която позволи авансите както по публичните, така и по частните мерки да не бъдат 20 на сто, а до 50%, 
което ще позволи усвояване на по-голям ресурс при авансовите плащания. Отделно от това съвместно с управляващия 
орган се създаде възможност по частните мерки освен банкова гаранция да се ползва и финансовият инструмент 
поръчителство, за да се гарантират авансите. 
Бяха направени и доста неща, свързани с общинските проекти, като например мостовото финансиране, за което 
правителството взе решение, което позволява общините да бъдат подпомогнати. При влиянието на общата финансова 
криза в икономическото пространство очевидно е, че определени бенефициенти имат проблеми в осигуряването на 
ресурси. В много тясна комуникация – и със сдружението на общините, и с Министерството на финансите, и с 
управляващия орган, създадохме възможност така, че да може да разплащаме ДДС на общините и от аванса, който ние 
предоставяме, тъй като малките общини определено имат проблеми с осигуряването на тези плащания. Предстои 
Министерството на финансите да промени постановлението. 
Кога ще се случи тази промяна? 
- Ще се случи всеки момент. Изменението на постановлението е в ход и аз се надявам до седмица да влезе в 
правителството, за да подпомогне финансирането на общинските проекти и респективно по-доброто усвояване. Разбира 
се, добре е да се каже, че в края на програмния период може да имаме неусвоени пари, тъй като, както е договорена 
програмата, каквито са изискванията и на регламента, означава да има не по-малко от 25% от средствата, разплатени по 
втора ос (oста обхваща мерките, предвидени предимно за екология - бел.ред.). В самата мярка за агроекология е 
заложено да достигнем до 40 хил. бенефициенти, а при нас в момента са 2 хил. В тази ос са и много горски мерки, които 
са свързани със залесяване и други мероприятия в горите. 
Все пак каква сума очаквате да разплатите до края на година? 
- Различни са ни анализите. 
Какъв е оптимистичният и песимистичният анализ? 
- Не бих искал да посочвам конкретни числа. Надявам се да стъпим на едно добро усвояване. Проблемът е в това, че 
като цяло забелязваме и при самите бенефициенти, че има дори контрактувани проекти, които стоят в договорено 
състояние. За много от тях се иска удължаване на сроковете, забавят се или в един момент вече започват да се появяват 
и искания за отказване на проектите. 
Имате ли създадена достатъчно добра организация, за да обработвате новите проекти, които сега се подават по 
програмата, в заложения по наредбата срок от 5 месеца? 
- Реално имаме. В момента първият прием по мярката за модернизиране на земеделски стопанства ще бъде забавен 
само с месец от този 5-месечен срок. Той беше забавен именно с акцента да бъде изчистено всичко, което е останало от 
2009 и 2010 г. За другите мерки нямаме проблем. 
Успяхте ли да разплатите окончателно всички суми по директните плащания за 2010 г.? 
- Сумите, които са разплатени в рамките на подпомагането на земеделския сектор, към момента са 1.06 млрд. лв. 
Разплатени са всички плащания по СЕПП (плащания на площ от ЕС - бел.ред.), всички национални доплащания, 
плащанията за животновъдство, тютюн, заедно с агроекологията. 
Кога ще започнат проверките на място за следващата кампания по директните плащания (до юни се приемаха 
заявления от фермери - бел.ред.)? 
- Проверките вече вървят. Нашият технически инспекторат има план, според който те трябва да приключат до 15 
октомври. Проверяват се 15% от регистрираните площи, като има риск анализ, който показва къде да се извършат 
инспекции. Тази година допускаме и по заявяване на бенефициенти да извършваме проверки. 
Данните от съдилищата показват, че са заведени рекорден брой дела срещу фонд "Земеделие". Какви суми са 
изплатени до момента по приключените и загубени от фонда? 
- Както се казва, повече са делата, по-малко са сумите. Като казвате рекорден брой дела – малко се вдигнаха нещата от 
гледна точка на актовете, които издадохме за 2009 г. (за директни плащания - бел.ред.), които бяха свързани с 
надплатени през онзи период суми, за които беше ясно, че са такива. За тях в съответствие с един екшън план е бил поет 
ангажимент пред Еврокомисията там, където е надплатено, да се поиска възстановяване, а където не е доплатено, да се 
доплати. 
През април ние издадохме над 5 хил. акта за надплатени суми. Надплатени бяха суми за около 16 хил. бенефициента, но 
тези, които са с размер до 100 евро, е допустимо да не се търсят. За тези 5 хил., които имат съответните актове – много 
от тях бяха платени, други бяха прихванати от плащанията (за тази година - бел.ред.). Имаме заведени около 1100 дела 
по линия на тези актове. Аз очаквах да са доста повече. Разбира се, има и най-различни други дела, някои от които са 



още по предприсъединителните програми. 
Какво се случва с "черния списък" по САПАРД и колко фирми са останали в него? 
- Списъкът започва да "избелява". Стойността на заведените проекти в списъка беше за 240 млн. лв.  Създадохме 
комисия, оглавявана от един от зам.-директорите. След триинстанционния контрол, който казва дали има или няма 
нарушения, комисията разглежда документацията и снема проектите от книгата на длъжниците, за които не са открити 
нарушения. Към момента "балансовата стойност на длъжниците" е около 200 млн. лв. 
Очаквате ли по-голяма част от фирмите в книгата на длъжниците да се окажат "чисти"? Преди време в медиите беше 
цитирано такова изказване от вас... 
- Това, което казах тогава, е, че при по-голямата част от проверените досега фирми няма нарушения. Какво ще се случи с 
останалите, не мога да кажа. 
Всички ли суми на фирмите без нарушения ще бъдат платени от бюджета? 
- За съжаление в случаите, когато имаме неразплатен проект по САПАРД, който е неразплатен по съмнение за измама и 
впоследствие се оказва, че всичко при него е наред, сумите са дължими от фонда и източникът е бюджетът. 
Имате ли сигнали и някакви опасения, че част от тези фирми в черния списък, които сега се оказват без нарушения, 
могат да заведат дела срещу вас и за пропуснати ползи или накърняване на имиджа? 
- Не бих искал да коментирам кой какво би направил. Всеки е в правото си да разсъждава по темата. 


