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Действително тази тема, която обсъждаме и подготвяме от доста време, има 

важно значение за страната ни за следващите няколко години, защото сами виждате, че 

България не е единствената, но е една от страните, в които ако няма европейско 

финансиране то няма и публични инвестиции. Почти всяка публична инвестиция, 

включително и две пейки в парка да се направят, не се случва без в нея да има 

европейски компонент. Днес ще обсъдим тази политика, която е свързана именно с 

регионалното развитие и политиката на сближаване, като искам специално да 

благодаря на г-н Карстен Расмусен, който прие поканата да бъде с нас днес и да говори 

по тази тема. Той е човек, който много добре познава България от към Европейската 

комисия (ЕК) – проблемите и приоритетите, които могат да се случват в страната ни, 

като мисля, че ще бъде един интересен събеседник за дискусията ни днес. 

 Това, което бих искал да направя съвсем накратко е да ви запозная с това до 

къде стигат към момента преговорите за седемгодишния бюджет на ЕС и  какво 

означава това за България. По принцип, предложението, което беше направено 

миналата година от ЕК за Многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2014-

2020 г. беше съществено ревизирано на Европейския Съвет през февруари, на който 

страните-членки постигнаха съгласие по бюджета.  

Каква е процедурата? За да бъде приет бюджетът за седемгодишната рамка 

трябва и съгласие на Европейския парламент (ЕП) като по принцип това е една доста 

сложна система от преговори, които се водят и по различни процедури. За да стане 

факт европейският бюджет, самата седемгодишна бюджетна рамка (това са структурата 

и числата в нея) се приема с процедура на съгласие, което означава, че Парламентът 

може да каже „да” или „не”. Според Лисабонския договор Парламентът трябва да каже 

„да”, за да се потвърди решението след това и от страните-членки. Освен Рамката има 

още над 65 регламента и директиви, които също изтичат в края на тази година и трябва 

да се предоговарят. Те дават правното основание за изразходването на европейските 

средства. Тези, 68 са точно, регламента и директиви се изготвят по процедура на 

съвместно вземане на решение, което означава , че между Парламента и Европейския 

съвет се водят преговори за да бъде постигнато съгласие. На този етап Съветът каза на 

какво би се съгласил по отношение на Рамката и въпреки протестите на Парламента 

вътре влязоха и елементи, които трябва да бъдат предоговорени с Парламента.  

Какви са промените, особено в политиката за регионално сближаване? Бих 

казал, че те са значителни. Първо сумата, предложена от ЕК за регионално развитие 

беше намалена, като мога да ви кажа точно числата. За този период (текущия) 355 млрд 

евро са средствата за политиката на сближаване, а ЕК предложи около 339 млрд за 

следващия период, което е намаление в сравнение с текущия период, а това което 

Съвета реши е 325 млрд евро за седем години. Това означава, че средствата за 

териториално развитие ще бъдат по-малко и намалението е с 6-7%, като имате предвид, 



че това е и в различни цени. Това което споменах е в цени 2005 г., а новата рамка е в 

цени 2011 г., така че ако трябва да сметнем покупателната способност трябва да 

сметнем натрупаната инфлация за тези години. Традиционно в Европейския бюджет 

дефлаторът е около 2% годишно. Това означава, че ще има по-малко пари за 

регионална политика.  

В същото време ще има повече получатели на тези средства. Въвежда се и нова 

категория региони, т.нар. преходни региони, които имат БВП на глава от населението, 

разбира се изравнен с покупателната способност, между 75% и 90% от средното. До 

сега тези региони не получаваха европейско финансиране, но сега вече те ще 

получават. За тях е заделена част от ресурса. Това се отнася за региони в по-развитите и 

стари членове на ЕС, които ще могат да получават средства за регионално развитие. 

Абсолютно не е вярна представата, че това са средства, които се събират от старите 

страни членки и отиват за новите страни. Да, преобладаващо е така, но голяма част от 

средствата се връщат обратно в старите страни членки.  

Освен това, може би ще влезем във детайли по-натам, тези средства освен, че ще 

са по-малко и ще имат и повече получатели,  те ще се изразходват при много по-строги 

условия. До сега принципа беше – определят се средства за дадена страна, тя си знае 

бюджета и започва да си изпълнява програми в рамките на този бюджет. От сега 

нататък се въвеждат няколко вида условности.  

Първо се въвеждат предварителни условности, което означава, че ако една 

страна не си е хармонизирала законодателството, не е приела съответните директиви и 

не ги прилага, то тя няма да има достъп до съответните средства, което е един силен 

инструмент за хармонизиране на законодателствата на страните.  

Появяват се условия post facto или след проектите, като тук се предлага 

създаването на един резерв, като Комисията предлага той да бъде 5%, а Съветът - 7% , 

от който средствата да се заделят в него и да се сключват догори по тях в края на 

периода за програмите от регионите, които са най-успешни, за да се стимулират 

добрите региони.  

Създава се една друга условност, наречена макроикономическа условност, като 

българската позиция беше активна в подкрепа на тази условност, свързана с 

процедурите по т.нар. „европейски семестър” или контролът на фискалната политика и 

на макроикономическите показатели от страна на ЕК. Скептичен съм към позицията, 

която защитаваше правителството ни, защото това, което се казва е, че при 

неизпълнение на макроикономическите показатели може да бъде спирано плащането 

по определени програми или да бъдат замразявани фондове, за да не се позволява 

повече договаряне ако продължат проблемите в страната.  

Спомняме си предишни периоди на страната, в които по-бързият икономически 

растеж се дължи на повече инвестиции, а повече инвестиции водят до дефицит в 

текущата сметка. Т.е. ако това се случи сега, това означава, че ще ни бъдат спрени 

европейски средства. Това за мен е едно доста силно противоречие. Абсурдно е 

страната ни да бъде поставяна да избира между чужди инвестиции или европейски 

средства.  

Логиката на тези макроикономически условие е, че Съветът иска да използва 

европейския бюджет като силен инструмент за спазване на фискалната дисциплина. 

Това излиза от всички промени, които са свързани с проблемите в еврозоната, но тук 

трябва да сме наясно, че за България и за всяка една стана, която разчита на по-бърз 

растеж и повече инвестиции това би било проблем, така че това са допълнителни 

условности, усложняващи ползването на европейските средства.  

Има, също така, доста промени, свързани с усилията за опростяване на 

кандидатстването и повече прозрачност, което е нещо положително. Страните вече ще 



сключват договори с ЕК за изпълнение, което означава, че ще се следи ефекта от тези 

средства. Това също е нещо ново, което до сега не се е случвало. На практика ЕК ще 

следи какъв е резултата от използването на нейните средства. Държавата трябва 

предварително да се съгласи да спазва определени изисквания. Тези договори са 

инструмент за налагане на санкции върху държавата.  Държавата доброволно се 

съгласява да спазва определени условия и ако не ги спазва то следват санкции по 

отношение на фондовете, така че много внимателно трябва да се подготви, да се 

преговаря и да се види с какви условия се ангажира държавата за следващите седем 

години и какви резултати тя ще постигне с тези средства, за да не се окаже, че 

санкциите надделяват при неизпълнение на ангажиментите.  

Конкретно за България по тази договореност се запазват приблизително 

досегашните средствата за регионална политика и за сближаване. Запазват се и 

фондовете, така както са до момента – Фонд за регионално развитие, Кохезионния 

фонд и Европейския социален фонд плюс териториалното сътрудничество, така че по 

отношение на структурата няма голяма промяна. България запазва същото 

финансиране, каквото до сега – 7 млрд евро без селските региони, които са по другата 

програма. Както си спомням, проф. Гарабет Минасян отбеляза на първата ни дискусия 

„не е важно колко средства ще получим, а колко ще похарчим”, така че дали е добре 

или е зле – това са по-малко средства дефакто от колкото имахме до момента по 

покупателна способност, защото едните цени са по 2005 г., а другите са 2011 г.  

Тук предизвикателството е страната ни да усвои напълно средства и не само да 

ги усвои напълно, а понеже в ЕС започват едни процеси, поставящи на риск бъдещото 

финансиране по този начин на ЕС. Много скоро ще започне да се говори, за нов 

финансов инструмент и бюджет в еврозоната, който се сещате, че е със същите 

данъкоплатци, и там ще се прелее голяма част от вземането на решения, което означава, 

че като тенденция в бъдеще ние може да очакваме намаляване на финансирането по 

начина, по който е в момента, например след 2020 г. Това означава за България, че ние 

не само трябва да създадем организация за усвояване на тези средства, но и те да се 

похарчат по най-ефективния начин. Един от примерите, който няма как да не даваме, е 

прехвърлянето на средства от правителството от изграждане на водоснабдителни 

системи в закупуване на автобуси за градския транспорт в София за 500 млн. евро. 

Едното е инвестиция за 50 години, а другото – за 5. Къде се повишава 

конкурентоспособността на икономиката и условията на живот и т.н. всеки сам може да 

си даде сметка. 

 Тези средства не могат да бъдат изцяло решение на българските проблеми, 

въпреки че страната ни, заради ниския БВП, има най-високо съучастие на европейските 

средства в своето развитие. Досега, в предишния период – това беше 4.5% от БВП, а 

сега е малко под 4% от БВП са европейските средства, което означава, че за България 

те са най-много. Има и ограничение, което да не дава възможност прекалено много 

средства да се отпускат на една страна, свързани с БВП, но имаме някъде около 4% за 

следващите 7 години и ако ги използваме правилно може с тях да се постигне някакъв 

ефект, но те не могат да заместят българското финансиране.  

Кофинансирането остава на равнищата, които имаме към момента за 

българските региони – около 15% средно (между 15% и 25% в зависимост от региона и 

програмата), но намалява предварителното финансиране. От около 7-7.5% - това са 

средствата, които досега ЕК даваше на страните членки предварително, за да започнат 

програмите. Този процент сега се сваля наполовина, което означава, че това предполага 

допълнително усилие за националния бюджет за първоначалното финансиране на 

всички проекти, които се правят.  



Като цяло националният бюджет ще играе много важна роля в усвояването на 

средствата по отношение на предварително финансиране, кофинансиране и в крайна 

сметка ефекта от тези публични инвестиции, които се правят. Сега се договарят 

оперативните програми. Те се решават от страната-членка, но съдържанието им се 

договаря в момента. Сега се договаря и този договор за сътрудничество с ЕК, който ще 

работи в следващите 7 години и за мен в тези договори освен сумата има изключително 

важни неща, които би трябвало да се случат и послания и приоритети, които трябва да 

се спазват.  

Завършвам с това какво предстои като процедура. ЕП, споменах, имаше много 

по-високи очаквания от съгласуваното от страните членки. Ние от около 2 години 

работим по тази тема и повечето от приоритетите, които имаше ЕП не ги виждаме 

включени в това решение. Тук не става въпрос само за размера на сумите - размерът на 

бюджета не дава възможност да се постигнат политическите цели, които същите тези 

правителствени глави са си поставили.  

Това е най-големият проблем – огромното разминаване между политическите 

цели свързани с работни места, конкурентоспособност на икономиката и т.н. и 

реалните бюджетни инструменти това нещо да се случи. Освен това ние имаме редица 

структурни предложение за модернизация на европейския бюджет, които също до 

момента не са отчетени. Най-вероятно през март месец ЕП, с резолюция, ще си каже 

мнението по съгласието на Съвета. Ще кажем, че това, което се е съгласил Съветът в 

този вид няма как да бъде гласувано в ЕП и ще поставим една рамка на преговори, 

които сме готови да започнем с Европейския съвет и със страните-членки, в които да се 

даде възможност за по-добро използване на средствата, повече гъвкавост в бюджета, 

решаване на един проблем, които се появи миналата година и тази година ще е по 

голям, свързан с управлението на паричния поток. ЕК е поставена в абсурдната 

ситуация в различни моменти от годината да не може да си плаща сметките и да 

покрива фактурите, които й се представят.  

Освен това имаме много искания що се касае до прозрачността в приходната 

част на ЕС. Нещо, което обикновено не се обсъжда в ЕП. За нас е важно какви са 

принципите на приходната част.  

Освен това в решението на Съвета има един дълъг списък от изключения, които 

будят много въпросителни. Те са свързани с доста порочния начин, по който Съветът 

взима решения по бюджета. Той ги взима в двустранни преговори между председателя 

Ромпой и страните-членки. Всеки си знае какво постига за страната си, но никой не 

знае какво постигат другите страни членки. В резултат на това има един списък с 53 

изключения. Всяка страна членка получава подаръци. Унгария – 1.4 млрд евро за 

региони, Франция - за отвъдморските територии, Кипър и Малта взимат допълнително 

200 млн, Белгия получава за 2 региона около 200 млн, Германия получава около 700 

млн за Източните провинции, Чехия, Словакия, Словения и т.н. Само една страна не 

присъства в този списък – Полша. 26 страни са в този списък. 

 „Подаръкът” за България са средствата за компенсация на изваждането от 

експлоатация на ядрените блокове на АЕЦ „Козлодуй”, като тези средства са много по-

малко от поисканите. Ние сме поискали 450 млн, а решението е 260 млн евро при 

положение, че това са една трета от средствата, които ни трябват до 2020 г., което 

означава, че националният бюджет трябва да се готви за 600 млн евро допълнително 

натоварване за извеждане от експлоатация на АЕЦ „Козлодуй”.  

Този списък е срамен за мен. Той е извън всякакви принципи. Това са подаръци 

за над 10 млрд евро, които се раздават, на която страна успее да си го договори. Това е 

нещо, което ЕП няма как да хареса. То е свързано с прозрачността и принципите на 

които се гради европейския бюджет, така че ние сме готови да преговаряме със Съвета, 



а оттам нататък зависи от Съвета дали е склонен да води такива преговори. Ако се 

съгласи, то при нас готовността е пълна, но когато говорим за гъвкавост трябва да се 

мине през процеса на вземане на решение, за да не опре в единодушие и блокиране от 

страна на Съвета на тази гъвкавост и биха могли да приключат преговорите до средата 

на годината, включително и разговорите и преговорите по тези регламенти, за които 

споменах. Ако Съветът откаже да преговаря, което според мен няма да се случи или ако 

запази позиция, която не иска нито едно от тези смислени искания на ЕП да се 

изпълнят, то тогава има друга процедура. Не спира да работи ЕС, но ще работи без 

финансова рамка, която да бъде 7-годишна, така че това все още е въпрос, който 

подлежи на решаване. До сега се е решавал със силен натиск от националните 

правителства върху евродепутатите. Този път, обаче като гледам мнозинството  - няма 

да стане. Трябва действително да се направят някои промени в начина и ефективността 

на използването на европейските средства, а не толкова в числата и в размерите на 

Бюджета.       

 

(Запис на изказването, подготвен за публикация със съдействието на Георги Пашев, 

Танита Пешалова и Евгени Тодоров) 

 

 


