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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Вестник Новинар 
 
√ Кабинетът гледа бюджет 2012 на закрито заседание 
http://novinar.bg/news/kabinetat-gleda-biudzhet-2012-na-zakrito-zasedanie_MzcyMzs1.html 
Бюджетът за 2012 година ще бъде разгледан на закрито заседание на кабинета. Това оповести премиерът Бойко 
Борисов снощи пред журналисти. „Събираме се сутринта, с министрите с Дянков, и слагаме на масата бюджета за 
следващата година - приоритети, политики, какво и как трябва да се направи", заяви Борисов. 
Той уточни, че бюджетът е бил готов още в неделя. Подкомисия към Националния тристранен съвет също ще разгледа 
проектобюджета за 2012 –та. В четвъртък ще има заседание на Тристранния съвет, на което синдикатите и 
работодателите ще обявят официалните си позиции. След това бюджетът трябва да бъде приет от кабинета и внесен в 
парламента до 1 ноември. 
 
Вестник Класа 
 
√ Томислав Дончев: Представяме на Брюксел проекти за 420 млн. лева до ноември 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/184548_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%
8F%D0%BC%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%91%D1%80%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB+%D0%BF%D1%80%D0%
BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8+%D0%B7%D0%B0+420+%D0%BC%D0%BB%D0%BD.+%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0
+%D0%B4%D0%BE+%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8 
-Г-н Дончев, защо плащанията към общините и бизнеса се бавят, възстановяването на средствата също? 
-Не мисля, че плащанията се бавят, но процесът наистина е критичен. Когато имаме големи плащания тук в страната, а 
имаме по-малък обем възстановени средства от ЕС, това е вид тежест върху бюджета. Само че няма как да минем без 
тази тежест. Винаги има оборотен обем средства, вид мостово финансиране, с което страната ни трябва да оперира, 
няма как да бъде по друг начин. 
От друга страна, всички управляващи органи и бенефициенти разполагат с достатъчно пари, за да плащат и искат 
възстановяване, включително и за съфинансиране. Всички управляващи органи, всички конкретни бенефициенти се 
намират в комфортна ситуация, те нямат проблем с обема пари, които ползват. 
Разбира се, при общините ситуацията е по-сложна, те ползват фонд ФЛАГ, собствени ресурси за финансиране на т.нар. 
get funding, ще използват други инструменти, но също както държавата и те не могат да избягат от варианта да 
ангажират собствени средства. Самата ЕК настоява подобен режим да остане, включително и за съфинансирането 
заради чувството за собственост, за дисциплиниращия ефект, който предполага използването на собствени средства. Да, 
предизвикателството е в свитите общински бюджети, защото предполага да се ограничи друг вид разход. В крайна 
сметка в един момент разсъждаваме върху въпроса, ако искам да получа 10 лева, добре ли е да отделя 1,5 или 2 лева, за 
да получа десетте. Това безспорно е много добра сделка.  
Става дума за десетки милиони за пречиствателни съоръжения, за тръби, за системи за управление на отпадъците. Нито 
една българска община, дори и най-богатите, не би могла по алтернативен начин да финансира подобни мероприятия. 
-Какво сме постигнали до момента?  
-Освен че се занимаваме със стари случаи, основно по САПАРД, хвърляме всички усилия за постигане на максимално 
добри резултати в рамките на този програмен период - пречиствателни станции, публични сгради, железници, тръби, 
канали, курсове за професионално обучение, електронно правителство. Имаме ясен план както за разплащанията, така и 
за договарянията. Към момента имаме договорени 57% от всички средства по програмите - 13 млрд. лева. Плащанията 
гонят 17%. Сертифицираните разходи от ЕК са малко под 10%. Планът е до края на годината вътрешните плащания да 
станат 20%, а обемът на сертификатите между 11,5 до 12%. Задачата ни от края на август е до края на ноември да са 
подадени за възстановяване от ЕК не по-малко от 420 млн. лева, от които 300 млн. лева са по програма „Транспорт“, 
което би променило картината със сигурност.  
В същото време полагаме всички усилия да плащаме и договаряме повече - до края на годината трябва да сме 
договорили 60% от парите. Биха могли да бъдат и повече. 
-Колко ще са средствата все пак, които няма да се усвоят и най-вероятно ще трябва да се прехвърлят от една 
програма в друга следващата година, за да не изгубим средства от ЕК? 
-Няма да коментирам нито обем средства, нито от коя програма има възможност да се преместят средства в друга. 
Основният ни мотив да коментираме местеното на средства е да избегнем загубата им. Аз съм готов да приема упрека, 
че разместваме малко приоритетите единствено с цел да не загубим пари и да имаме неусвоени пари. Няма да кажа 
преди самото преместване от коя в коя оперативна програма ще бъдат прехвърлени средства, това би означавало вид 
присъда. Да не говорим, че оперативните програми, за които има такава опасност, добре знаят това и добре знаят, че от 
действията им през следващите месеци зависи тази опасност да се осъществи, или да изчезне. Провеждат се разговори в 
България и в ЕС на ниво експерти в генерална дирекция „Регионално развитие“, други дирекции също участват. През 
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пролетта на 2012 г. ще съобщя движенията, които ще бъдат извършени. Това е и моментът, в който тези действия биха 
имали смисъл. 
-На база на резултатите ни какви средства реално очакваме за следващия програмен период? 
-По наши изчисления може да очакваме финансиране от 16,5 млрд. лева, като изключим парите за селските райони. 
Това е без националното финансиране, което означава, че бихме имали с 3,5 млрд. лева повишение спрямо сегашния 
програмен период. Разбира се, имаме основания да се борим и за повече по редица причини.  
България е на кръстопът - срещат се много транспортни коридори, сама държавата не може да подобри състоянието и 
на пътища, и железници по тези всички международни транспортни коридори. Осигуряването на трафика по тези 
пътища е европейски приоритет. Страната ни има все още нужди, да не забравяме, че това ще бъде вторият ни 
програмен период. 
Усилията ни, разбира са, насочени към преговори с ЕК не само по отношение на обема финансиране, а по отношение на 
правилата, по които ще се разпределя това финансиране. Още един поток на усилията ни е качествена подготовка на 
страната за изпълнение на следващия програмен период и като нормативни документи, като конкретни проекти. Освен 
процес на отпускане на средства от нетните донори към държавите бенефициенти тук вече имаме изключително 
лимитиран фокус върху пакет от цели, пряко свързани с „Европа 2020“ 
- приобщаващ, устойчив растеж и растеж, базиран на иновациите (на знанието). 
-Как ще бъдат разпределени по оперативни програми ? 
-Рано е да се каже коя оперативна програма ще получи най-много средства. Ние ще настояваме за повече средства за 
транспортна инфраструктура. Това са приоритетните проекти в пътната инфраструктура, в сферата на железниците. 
Категорично трябва да бъде завършено трасето София-Бургас, трябва да тече подготовката на София-Видин, София-
Драгоман. По отношение на пътната инфраструктура - това, което остава от автомагистрала „Струма“- лот 3, със 
сигурност и „Хемус“ ще бъде финансирана. Това са проекти, които с голяма доза сигурност ще попаднат в рамките на 
следващия програмен период. 
Приоритет на ЕК и на България е и устойчивият растеж. Това е свързано пряко с енергийната ефективност (публични 
сгради, частни сгради), енергийна ефективност на производството, на икономиката като цяло. Това, от една страна, е 
абсолютен приоритет за повишаване на конкурентоспособността, от друга страна, за увеличаване доходите на 
домакинствата. България има неизползвани възможности в тази посока. Голям процент от хората живеят в 
многофамилни сгради от тип едропанелно строителство. Там ефектът от мерки за енергийна ефективност е най-голям и 
затова очакваме голям дял от средствата да са за тези три сектора - публичен, частни жилища и фирми. Те ще бъдат 
различни от грантови схеми (схеми за безвъзмездно финансиране), комбинирани с кредитни инструменти или 
инструменти за финансов инженеринг. Но това ще бъде друг акцент във финансирането. 
25% от всички средства, поне 4 млрд. лева ще е финансирането от Европейския социален фонд. Това ще са средства, 
изразходвани за образование, за социална интеграция, за подобряване пазара на труда, за квалификация на работната 
сила. Имаме редица нужди в тази посока от начално до висше образование и свързано с наука. Не е нужно да казвам 
какви са ни нуждите за интеграция на всички социално уязвими групи - етнически малцинства, групи в неравностойно 
положение. 
През следващия програмен период ще говорим за конкретни проекти, които ще се финансират. Така ще отпадне и 
голяма част от административната тежест. Всяка програма трябва да има списък с индикативни проекти. Става дума за 
по-висока степен на детайлизация, за да могат всички потенциални кандидати, още когато са факт оперативните 
програми през 2013 г., да започнат да си подготвят проектите. Не да чакат някой да обяви конкурс, едва след това да 
видят за какво става дума, тогава да почнат да проектират, да пишат. Преди началото на програмния период трябва да 
се знаят какви са проектите, така ще може да се подготви максимално рано техническата документация по проектите. 
Само така няма да загубим време, както беше направено в началото на този програмен период.  
-Кога започвате да подготвяте закона за еврофондовете? 
-Той се подготвя в момента. Голямата цел на закона е да уредим правата и задълженията на всяка една от страните, 
тези, които разпределят финансирането, тези, които контролират, тези, които ползват средствата. Така всеки може да си 
търси правата, използвайки различни възможности. Правилата стават по-устойчиви и няма да могат да бъдат променяни 
толкова лесно. Всички постановления до момента събираме в един общ текст, за да може всеки, който е решил да 
работи в тази система, да се ползва от тези правила. В много европейски страни такъв закон е много полезен. Той ще 
осигурява достатъчно гаранции за спазване на задълженията на всеки ползвател на финансиране - плащане в срок, 
оценка на проекта в срок, правата му да възразява, когато не е доволен. Законът ще фиксира броя и характера на 
отговорните институции, които ще разпределят европейското финансиране. 
 
Вестник Дневник 
 
√ Европа ще спаси банките със 108 млрд. евро 
http://www.dnevnik.bg/pazari/2011/10/23/1185480_evropa_shte_spasi_bankite_sus_108_mlrd_evro/ 
Банките в еврозоната по всяка вероятност ще бъдат рекапитализирани със 108 мрлд. евро. Това беше договорено на 
среща на финансовите министри от еврозоната в събота, която предшества неделната среща на лидерите на съюза. 
Обявяването на дългоочаквания план за окончателно справяне с дълговата криза обаче беше отложено за сряда. В 
неделя до редакционното приключване на броя нямаше конкретни резултати от срещата лидерите. 
Освен за помощта за банките министрите одобриха и отпускането на следващия транш от помощта за Гърция. Остава 
това да стори и Международният валутен фонд. Ако поредните 8 млрд. евро не бъдат отпуснати до средата на ноември, 
южната ни съседка ще изпадне във фалит. 
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Финансовите министри обаче оставиха доуточняването на някои от детайлите на лидерите. Сред тях са увеличението на 
Европейския фонд за финансова стабилност (EFSF) и точният размер на загубите, които ще бъдат наложени на гръцките 
кредитори. 
Планът за банките предвижда 108-те милиарда да се използват за увеличаване на капиталовите буфери на финансовите 
компании. Коефициентът им за капиталова адекватност (Tier 1) трябва да нарасне до 9%. Това е далеч над 6-те процента, 
които бяха необходими за успешно преминаване на стрес тестовете през пролетта. 
Изнасяйки подробности от "кухнята" на преговорите, "Ройтерс", разказа как Италия, Испания и Португалия са оказвали 
силна съпротива на срещата на финансовите министри на споразумението за банките. Трите са изразили опасенията си, 
че то ще ги изложи на фронтовата линия, тъй като ще трябва да платят по-висока цена, за да заздравят балансите на 
своите банки, отколкото Франция и Германия. 
Тази съпротива е поредната пречка пред еврозоната за изготвяне на адекватна антикризисна стратегия. Целта е да се 
възвърне доверието на пазарите, които вече се съмняват, че политиците могат да се справят с проблема. 
"Трябва да вземем важни решения. Смятам, че финансовите министри постигнаха напредък, така че ние можем да 
изпълним нашите амбициозни цели до сряда", заяви преди срещата вчера германският канцлер Ангела Меркел. 
Отсрочката беше поискана именно от Германия. Мерките трябва да са готови преди срещата на лидерите от Г-20, която 
ще се проведе на 3-4 ноември в Кан. 
Увереността на Меркел беше споделена и от френския президент Никола Саркози, с когото тя се срещна за пореден път 
в събота. "Постигнат е напредък. От сега до сряда трябва да бъде намерено решение, структурно решение, амбициозно 
решение, окончателно решение", заяви френският президент. Запитан дали това би могло да се случи, той отговори: 
"Да, в противен случай нямаше да съм тук." 
За да се справят с дълговата криза, политиците искат да решат няколко проблема наведнъж, за да спрат 
разпространението на проблемите към Италия и Испания. Единият от тях е равнището, с което ще бъде намален дългът 
на Гърция, равняващ се на около 160% от БВП. 
Окончателното решение по този въпрос ще бъде взето в сряда. Според проучвания, за да е устойчив в дългосрочен план, 
гръцкият дълг трябва да бъде свит с 50-60%. Със сигурност кредиторите ще отчетат много по-големи загуби от 21-те 
процента, за които лидерите се договориха през юли. Това се дължи на бързото влошаване на икономиката на южната 
ни съседка. 
Колкото по-голямо е отписването на дълга обаче, толкова по-големи ще са загубите за банките. Именно затова се налага 
рекапитализацията им. За да се убедят пазарите, че Италия и Испания няма да изпаднат в подобна ситуация, EFSF трябва 
да бъде повишен. 
Именно това се оказва мярката, която най-много разединява страните членки. Най-вероятният сценарий е фондът да се 
увеличи без правителствата да отпускат допълнителни средства. Главната идея е той да постигне това, като гарантира 
определен процент от новоемитираните облигации на задлъжнелите правителства. Съществуват и други предложения, 
като до този момент нито едно от тях не е категорично отхвърлено. 
Междувременно лидерите на еврозоната усилиха натиска върху Италия и Испания да положат повече усилия за 
овладяване на бюджетния дефицит и в същото време да стимулират икономическия растеж. Според източници на 
"Ройтерс" канцлерът Меркел и Саркози са разговаряли отделно с премиера на Италия Силвио Берлускони. Берлин и 
Париж желаят Рим да наложи структурните реформи за пазара на труда и пенсионната система. Само по този начин 
страната можа да увеличи конкурентността си и да убеди инвеститорите, че не върви по стъпките на на практика 
фалиралата Гърция. 
Меркел е заявила, че без реформи от страните членки общоевропейските мерки за овладяване на кризата биха се 
оказали недостатъчни. Тя е допълнила, че ако дългът на Италия се задържи на 120% от БВП, никаква сума няма да е 
достатъчна за спасяване на страната. 
В последно време Италия и Испания се озоваха в центъра на дълговата криза. Лихвите по държавните им облигации 
започнаха да се увеличават застрашително и се наложи Европейската централна банка да се намеси, за да не позволи те 
да останат извън пазарите. 
Източници от президентската администрация на Испания са заявили пред "Ройтерс", че страната ще спази целите си за 
дефицита през настоящата година. Той трябва да достигне 6% от БВП през 2011 г. от 9.3 на сто за 2010 г. 
 
вестник Пари 
 
√ САЩ се нуждаят от ново чудо на производителността 
http://pari.bg/static/pdf/pages/18.pdf 
 
вестник Капитал 
 
√ Кухата страна на борсата 
http://www.capital.bg/biznes/finansi/2011/10/21/1183726_kuhata_strana_na_borsata/ 
Българският капиталов пазар се радва на почти непрестанна медийна любов. За последните 15 години от създаването на 
Българската фондова борса (БФБ) в сегашния й вид, вестници и сайтове старателно са избълвали хиляди борсови 
коментари и авторът на тези редове е дал своя скромен принос. Из тези писания могат да се прочетат мненията на 
различни анализатори, които обясняват как "пазарът търси посока", какви са сантиментите на биковете и мечките, както 
и много разсъждения кой спад е корекция и дали последвалият ръст не е корекция на корекцията. Сериозният и иначе 
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доста професионално звучащ жаргон, изпъстрен с числа и обяснения за ръстове и спадове, може да остави 
впечатлението, че българската борса е някакво умалено копие на Уолстрийт - работещ пазар, на който се въртят големи 
пари. 
Истината за съжаление е различна и за нея рядко се говори без недомлъвки. След краткотрайния бум през 2006-2007 г. 
(който се оказа най-обикновен балон) борсата постепенно изгуби основната си роля на средство за финансиране на 
бизнеса. От вече близо три години не е имало първоначално публично предлагане, а увеличенията на капитала 
обикновено са с предварително осигурени средства от мажоритарните акционери. Сега годишният оборот на БФБ е по-
малък от този на Metro или Kaufland в страната. От общо близо 400 публични дружества с книжата на 22 никога не са 
сключвани сделки, а други 125 не са се търгували въобще през 2011 г. От общата пазарна капитализация за над 12 млрд. 
лв. поне половината (и то по консервативни оценки) е практически несъществуваща (виж графиката). 
Някак залисани в опити да говорят политически коректно за борсата, никой анализатор не се изправя да каже, че голяма 
част от пазара е куха. Нещо повече - той постепенно се изроди в опитно поле за специално отгледани борсови гиганти с 
цел надуване на доходност, източване на пенсионни фондове или кой знае какво още. Поредният (но далеч не най-
фрапиращ) се появи миналата седмица - "Маунтин парадайс инвест" АДСИЦ е компания с 500 хил. лв. активи и 
неуспешен опит да набере 10 млн. лв. през 2008 г. за строеж на хотел в Банско, която благодарение на няколко сделки 
изведнъж вече "струва" 125 млн. лв. В този своеобразен борсов коментар, обхващащ 15 години търговия, ще се опитаме 
да не ви заливаме с проценти, а да ви разкажем една по-истинска картина на пазара и да обясним как се стигна дотук. 
Оптически измами... 
Теоретично не е много трудно да се каже точно колко голям е капиталовият пазар на някоя страна, като основен 
показател е пазарната капитализация (т.е. оценката на компаниите на база борсовите котировки на акциите им). В 
нашата практика обаче дори и нещо токова просто може да се окаже проблем. Официално пазарната капитализация на 
компаниите на БФБ е малко над 12 млрд. лв., но тя е изкривена от доста фактори. На първо място, тя се смята на база 
последните сделки акциите на дружествата, но поради ниската ликвидност за голяма част от компаниите те са отпреди 
месеци и дори години. Някакъв може би по-адекватен измерител може да получим, ако изчислим стойността на база на 
най-добрите оферти купува, т.е. цената, която поне някой в момента е заявил, че е склонен да плати за акциите на 
дружеството. Тогава автоматично 1/4 от пазарната капитализация на българските публични компании (или около 3 
млрд. лв.) се изпарява. Всъщност по данните от понеделник 17 октомври (които ползваме за цялата графика) за 130 
дружества въобще няма никакво търсене, а за 140 - никакво предлагане, т.е. 1/3 от компаниите практически не са на 
пазара. 
Другият по-съществен и труден проблем е доколко може да се вярва на оценките на публични компании, чиито акции 
практически се разменят само между група лица и не се допускат външни инвеститори. Дори само кратък преглед сред 
най-големите компании е достатъчен да покаже, че това не са типичните борсови гиганти, които очаквате да видите. 
Лидерът по пазарна капитализация на БФБ с над 1.7 млрд. лв. е "Енергони" - дружество, чийто единствен актив е патент 
за изграждане на вятърна електроцентрала, оценен на 570 млн. лв. То засега няма дейност, няма лицензи и води дълга 
битка с Комисията за финансов надзор, която се опитваше да попречи на търговията с акциите му. Трето по пазарна 
капитализация е "Арко тауърс", което има имот в София, който заедно с вложените в него разходи за строителство е 
оценен на 23 млн. лв. За сметка на това благодарение на една-единствена сделка през 2007 г. за пред света дружеството 
струва 682 млн. лв. Второ и четвърто място заемат съответно БТК и ДЗИ, които макар и съвсем действащи компании 
просто отдавна не са публични, защото просто няма акции, които да се търгуват свободно. Ако тези четири компании не 
се вземат предвид, 4.7 млрд. лв., или почти 40% от капитализацията, изчезват. 
Ако се разходим надолу по списъка, нещата не стават по-розови. Няколко дружества около групата "Химимпорт" като 
"Велграф асет мениджмънт", "Инвестиционна компания Галата", "Химснаб България" и др. имат пазарна капитализация 
от общо 0.5 млрд. лв. Те не са напълно без активи, но са оценени доста щедро, а пазарната оценка е допълнително 
раздута. На тези нива "инвестират" основно пенсионни и взаимни фондове от групата, което затваря кръга. Поне още 
дузина други компании стоят със стари оценки за милиони. "Транскарт", чиято дейност изцяло беше пренесена в друго 
дружество, все още се оценява на 62 млн. лв. Доставчикът на медицински консумативи "Биоиасис" с оборот около 
половин милион лева е с капитализация 42 млн. лв. Благодарение на последна сделка "Честърфийлд", което никога не е 
развивало дейност и от 2006 г. има нулеви приходи, се оценява на 31 млн. лв. и т.н., и т.н. Списъкът не е безкраен, но е 
доста напоителен. "На този пазар едва ли можеш да намериш и 30 - 40 дружества, които да са наистина публични", 
отсече брокер, пожелал да остане неназован, като подчерта, че не се основава на някакви сметки, а преценката е изцяло 
на око. 
...и реални проблеми 
Сам по себе си фактът, че на пазара има много кухи компании, не е непременно проблем. Всеки инвеститор си има глава 
на раменете и би трябвало да може да прецени къде да си вложи парите. Особено в такива фрапиращо балонизирани 
случаи. Основният риск е в случаите на институционални инвеститори, които управляват пари на клиентите си и е 
възможно просто недобросъвестно да ги вложат в подобни дружества. 
По-същественият проблем обаче е имиджов. На пазар, където основната част от капитализацията представлява 
потенциални и съвсем реални измами, вече някак не е толкова престижно да си публична компания. БФБ се опитва да 
разреши този проблем, като избута нетъргуваните дружества на отделен сегмент и един вид ги смете под килима. Това 
вероятно ще разчисти труповете от масовата приватизация, но много от новите специално създадени балони освен 
раздути цени си създават и фиктивна търговия. 
Основната мъка на тези анализатори, с които започнахме, е, че държавата не се грижи достатъчно за борсата и всички си 
спомнят какъв тласък е дала приватизацията на БТК. Сега надеждите са, че тази роля ще изиграе раздържавяването на 
ЕРП-тата, но може би те са леко пресилени. "За да има активна вторична търговия обаче, е необходимо значителна част 
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от акциите да преминат в ръцете на много на брой дребни инвеститори. Това може да помогне на българската фондова 
борса да заеме по-сериозно място на финансовата карта. Засега обаче се съмнявам, че това е реализуем сценарий", 
обясни Владислав Панев, председател на борда на "Статус капитал". 
Друг лайтмотив е елегията по заминалите си чужди инвеститори и надеждата, че те някога ще се върнат. И техните 
покупки отново ще вдигнат цените на акциите и борсовата утопия от 2007 ще се възроди. За да дойде обаче който и да е 
инвеститор (а по възможност и сериозен), ще трябва да му се предложи нещо смислено, в което да вложи парите си. А 
това със сигурност не е пазар, където половината от капитализацията тъне в неизвестност. 
Причините да се стигне дотук са много и вероятно започват още от масовата приватизация в края на миналия век. Тогава 
на борсата буквално бяха изсипани малко над хиляда дружества, повечето от тях без никаква идея какво е да си 
публичен. За създателите на приватизационните фондове, които почти без да вложат собствени средства, получиха 
контрол над активи за милиони, изкушението да ги приберат за себе си беше огромно. Това, съчетано с множеството 
пробойни в закона, превърна борсата в едно масово източване на дружества. Вероятно, ако преди приватизацията 
държавните активи бяха консолидирани в няколко по-големи структури, надзорът щеше да е по-лесен и лошите 
практики - доста по-ограничени. Както тогава, така и сега обаче КФНабдикира от функциите си и единственият начин да 
се върне доверието на инвеститорите е регулаторът да се задейства. 
 
Вестник Сега 
 
√ Трайков рекламира с 4 млн. лв. програмата за бизнеса 
http://www.segabg.com/online/new/articlenew.asp?issueid=10369&sectionid=3&id=0000602 
Четири години след старта на програма "Конкурентоспособност" икономическото министерство реши да повиши 
интереса на бизнеса към възможностите й с реклама за общо над 4 млн. лв. Така, докато фирмите недоволстват от 
бюрократичните процедури и трудния достъп до европарите, ведомството на Трайчо Трайков ще ги убеждава да 
кандидатстват с брошури, плакати, семинари и друг вид инициативи. За целта в началото на октомври министерството е 
обявило 4 обществени поръчки, показа справка на в. "Сега". Първите две са за изработване на "информационни и 
рекламни материали" и с общ бюджет над 2 млн. лева. В повечето случаи зад това определение се крият химикалки, 
тефтери, флаери, плакати или пък листовки с възможностите на програмата и условията за кандидатстване, които така 
или иначе се качват и са достъпни за всеки на сайта на министерството. По третата поръчка със 720 хил. лв. 
министерството ще лъска имижда си пред обществото в качеството си на управляващ орган по програмата. За целта ще 
се организират медийни събития, на които МИЕТ ще се опитва да покаже, че работата по програмата за малкия бизнес 
върви, въпреки че фактите сочат нисък процент на реалните плащания. Около 1.3 млн. лв. ще струва организирането и 
провеждането на събития, като информационни кампании, дни на отворените врати, най-различни семинари, годишни 
конференции и др. 
Милионите, с които ще се платят рекламата и събитията, са от перото "Техническа помощ". С възлагането на тези 
поръчки МИЕТ ще може да отчете по-висока усвояемост по "Конкурентоспособност", където разплащането традиционно 
куца. В същото време евросредствата, които стигат до фирмите, продължават да са скромна сума. Към средата на 
септември бизнесът е получил едва около 5% от солидния бюджет, с който разполага програмата - над 2.2 млрд. лв. 
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