
РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ РЕГИОНИ. 

ЕВРОЙПЕЙСКИ БЮДЖЕТ 2014-2020 г. 

Кръгла маса по Многогодишната финансова рамка на ЕС 

 за периода 2014-2020 г. 

София, 22 февруари 2013 г. 

 

Карстен РАСМУСЕН 

 зам.-ръководител на звено „България” в Генерална дирекция „Регионална и 

урбанистична политика” (DG REGIO) на Европейската комисия 

 

Първо, извинявам се че за 5 години, работейки по проблемите на България, все 

още не говоря български и за съжаление ще трябва да продължа своето изказване на 

английски. Без обаче да говоря български, мога да кажа че ЕК има доста 

превилегирована позиция, за да може да преговаря с широк мащаб от страни и органи, 

и ЕК е наясно до голяма степен, какво е заложено на карта в съответните държави.  

По отношение на това къде е България при развитието на програмите за 

следващия 7 годишен период 2014- 2020 г.? (Периодът за изпълнение на тези програми 

е 9 години, до 2022г.) Все още се намираме в много ранен етап, в първоначалните дни 

на разработването. Ние (ЕК) искаме да приключим с това, което наричаме 

“програмиране”, т.е да приключим с договорите за сътрудничество, които 

представляват цялостната стратегия за съответната държава и специфичните 

оперативни програми (7 или 8 бр. в България). Бихме искали този процес да приключи 

в края на тази година, това обаче може и да не е възможно. В крайна сметка това е 

нашата амбиция, това е насърчението, което сте получили от страна на Комисията и 

целта е процесът да бъде финализиран до края на тази година.  

Да, в момента държавата е без правителство, чакаме новото правителство да 

поеме своите функции и това неизбежно ще забави, в известна степен, преговорите с 

ЕК. Държавата трябва да бъде представлявана от правителство на тези преговори. 

Нашето желание е да можем да продължим да поддържаме техническата скорост, с 

която работихме досега с министерствата по отношение на техническите анализи на 

различните сектори.  Министърът на европейските фондове работи усилино в тези 

насоки.  

От техническа гледна точка знаем, че има няколко неща, които трябва 

технически да бъдат доразвити. Надяваме се, че това все още ще бъде възможно дори и 

в рамките на едно служебно правителство и, че то ще продължи този диалог. След като 

бъде политически избрано ново правителство, след изборите, ние трябва да видим 

каква позиция ще заеме това правителство. Тя може да бъде същата или различна от 

тази на предишното правителство. Това са правилата на политиката, нищо не може да 

направим срещу това. Ние, като технократи, бихме искали да вървим по пътя на 

развитие без по никакъв начин да срещаме пречки, от типа на смяна на правителства, 

но в крайна сметка живеем в реалния свят и трябва да уважим волята на 

обществеността и да се опитаме да бъдем добри демократи. 



Предлагам, вместо да се впускам в технически подробности по отношение на 

това как се извършва точно процеса “програмиране” (разбира се и това можем да 

направим, но предполагам, че може по-скоро да стане в рамките на въпросите и 

отговорите), да ви предложа общия поглед на нашата комисия (ЕК), по отношение на 

анализите и предложенията - кои са отправните точки на преговорите. Г-н Калфин 

спомена, че България е най-бедната държава-членка към днешна дата, с най-бедните 

райони. Например районът на Видин, където средно брутният вътрешен продукт на 

глава от населението е около 13% от средния за държавите-членки. Това са нивата от 

2007 г.  

В държавата има широка нужда от реформи в много сектори. Водният сектор е 

един от тях. Да, няколко реформи започнаха, но за съжаление, все още не са 

приключили. Можем също така да споменем сектора за научна, изследователска и 

развойна дейност. Има много да се свърши по отношение на връзката между бизнеса и 

университетите. Не мисля, че трябва изобщо да споменавам енергийния сектор, защото 

мисля, че всички говорят за това през последните дни. Същото важи и за жп 

инфраструктурата и БДЖ. Има голяма нужда от реформи, голямото предизвикателство 

пред държава като България е да се възползва от възможността, която й се предлага от 

Европейските фондове и да се използват тези инвестиции като лост за извършване на 

реформи. Да използва тези европейски средства като инструмент за достигане до по-

устойчива и по-ефиктивна икономика. 

 Ние също така, ние Комисията, сме достатъчно смели за да продължим да 

твърдим, че България има нужда от по-добро управление. Това не е удобен тип 

съобщение, ако трябва да бъде отправено към която и да било държава. Едно от 

основните заключения за този период е, че непрекъснато получаваме информация, че 

процедурите, които се използват тук са твърде бюрократични. Процесът за вземане на 

решение е твърде бавен и това е довело до загуба на репутацията на част от програмите 

в обществеността. Бизнесът не вярва в прозрачността и бързината, с която се 

изпълняват тези програми. Има стотици малки и средни предприятия, които се отказват 

от грантовете, които вече са получили, поради причината, че банките не са искали да 

финансират техния проект или защото те самите не са могли да изчакат ужасно дългия 

период от време за да получат средствата за съответната машина, която е трябвало да 

платят. Те просто не са могли да изчакат процеса да бъде финализиран.  

Това са все заключения, които трябва да вземем предвид за следващия период. В 

него ще имаме нужда от бързи, по-малко времеемки процедури, по-малко 

бюрократични процедури. Процесът трябва да бъде съкратен от страна на 

министерствата, за да могат  бенефициентите да го усетят. ЕК има задачата да свърши 

по-добра работа от работата, която е свършила през предишните периоди. Не за първи 

път казваме това, но аз наистина смятам, че цялата Комисия има сериозна 

ангажираност. Всички комисари са сериозно ангажирани да заявят ясно, че този път 

няма да позволят да се разводняват приоритетите. Ние, като ЕС, трябва да бъдем 

приемани като организъм, който ще финансира реални приоритети. Разбира се 

държавите- членки е нормално да искат гъвкатост. Но какво значи гъвкавост? Това 

трябва да означава, че ще могат да се прехвърлят средства от едно перо в друго. Само 



че нашата задача е да гарантираме, че ще успеем да осигурим средства по въпроси от 

стратегическа важност.  

България засега е преминала през един период на финансиране. Това й дава 

коренно различна отправна точка в сравнение с 2005/2006 г., когато държавата нямаше 

никакъв опит. Сега България има както положителен, така и отрицателен опит в това 

отношение. Респективно ние очакваме много повече по отношение на качеството на 

документите, които ще получим. Очакваме всяка от секторните стратегии и цялостната 

стратегия да излязат с убедителни агрументи защо трябва ние да инвестираме средства 

по едно или друго перо. Също така очакваме ясно описание на предизвикателствата в 

бъдещето. Какви са опасностите, какво може да се обърка, какво трябва да бъде 

поправено или коригирано. Очевидно ние не можем да влагаме средства в сектори, 

които просто не работят. За целта съответният сектор трябва да бъде ефективен, трябва 

да има механизми за вземане на решения, които позволяват продукта на този сектор да 

се пласира добре. Ако нямаме изпълнени тези условия, т.е финансирането няма да бъде 

ефективно. Изправени сме пред риска да наливаме пари в сектори, които не са 

устойчиви, с което забавяме реформите. Очакваме, че това е начинът на мислене в 

България.  

На първо място обаче какво трябва да видим този път? Трябва да видим каква е 

визията на страната. Когато говорим за стратегическия аспект на ситуацията, това 

означава, че трябва да направим правилните избори. В момента се намираме в много 

ранните фази на договора на сътрудничество. Тук въпросът към България би бил: 

“Каква държава бихте искали да бъдете?”. Дали искате да се превърнете в 

производителна работилница за Европа или пък искате да се фокусирате върху 

изследвателската и развойна дейност, или пък да се превърнете в държава, която е 

известна със своя туризъм или нещо средно между всички тези горепосочени неща. 

При всички положения трябва да изберете правилната алтернатива за своята държава. 

Рискът пред всяка държава-членка е правомощията да бъдат разделени между всичките 

министерства, които ще създадат едни прекрасни програми. Ще има стратегия за 

здравеопазване, за култура, за риболов, за туризъм и т.н. Понякога обаче така се губи 

цялостния поглед върху цялостната стратегия за страната.  

Държавата трябва да направи някои избори, които са основани на основни 

принципи. Разбира се този процес трябва да бъде открит и демократичен и в него да 

участват социални партньори, неправителствени организации, обществеността също 

трябва да участва в тези консултации. Този процес може да бъде изключително 

здравословен за страната. Имаме нужда от силна идентичност, трябва да достигнем до 

ситуацията, в която да спрем да обясняваме къде се намира България и какъв е 

потенциалът на България, какво може България да предложи. От тази гледна точка 

трябва да кажем, че за по-голямата част от Европа, България е една далечна държава и 

това трябва да се промени. 

България е изправена пред няколко ключови социални предизвикателства. Тя 

има сравнително скромна начална точка - около 45 % от БВП на ЕС. Държавата се 

справя доста добре на европейско ниво, където нещата са наистина трудни напоследък.  

Определени градове се развиват - София, Пловдив, Варна, Бургас. От друга страна 

обаче хората масово напускат провинцията. Това е тенденция, която се наблюдаваше и 



в другите държави- членки, но преди 30, преди 50 гсдини. Тук процесът продължава и в 

момента.  

От Комисията казваме, че може би този път ще трябва да се фокусираме повече 

върху градовете, което не означава че се оттегляме от селата и от провинцията. Никой 

не иска това да се случи, но, ако трябва да направим избор, ние бихме искали да 

предоставим услуги и да поддържаме потенциала на градовете, които се разрастват, 

където хората реално живеят. Именно затова и в настоящия период до голяма степен се 

фокусирахме върху области като обществения транспорт. Трябва да осигурим 

съответните услуги и да гарантираме, че градовете работят по точния начин. Преди 

всичко да не стане твърде скъпо, от гледна точка на изграждането на инфраструктура и 

от гледна точка на цените на недвижимите имоти. 

Има обаче две основни демографски предизвикателства пред България. От една 

страна е застаряващото население. Разбира се, България не е единствената такава 

държава, но тук този фактор е наистина широкомащабен. Освен това демографската 

еволюция е свързана с това, че малцинствата се разрастват като брой, по-конкретно 

ромското малцинство. Това ни изправи пред проблема, че трябва да интегрираме много 

по-силно тези малцинства на пазара на труда. Иначе сме изправени пред риска да се 

окаже, че голяма част от населението е извън пазара на труда в рамките на целия си 

жовот. Това са все проблеми, които не са лесни за разрешаване, но ние трябва да 

уцелим точната посока, в която да се насочим, за да ги разрешим. 

България не е единствената държава, в която се наблюдава разминаване между 

уменията, които младите хора получават в учебните заведения и това, което бизнесът 

иска като умения и знания. Това също е област, в която трябва да бъдат внесени 

реформи и трябва да помислим как нашите инвестиции могат да помогнат. Как може 

младите хора, които дълго време са били извън пазара на труда, да се върнат на пазара 

на труда. Същото важи и за младите жени, които наскоро са родили. Това са 

предизвикателства, пред които България е изправена в много сериозна степен. 

Слабата бизнес конкурентоспособност, малкият мащаб на икономиката, недобре 

представящите се малки и средни предприятия - това са все условия, които не създават 

най-добрата бизнес среда. Има западноевропейски държави, които са много назад в 

индекса на Световната банка, след 50-то място, където е и България. Имаме западно- 

европейски държави, които са след позиция 100, но при всяко положения би било 

много добре, ако България може да заеме някое място в рамките на първите, до 20-та 

позиция в тази класация. Разбира се, това е свързано със създаването на добри условия 

в икономическата среда. Това са все неща, към които трябва да обърнем поглед през 

новия период. 

Ефективното и ефикасното управление на енергийните ресурси също е важно, 

трябва да се намали енергийната интензивност. На практика тук тя е най-високата в 

Европа. Тук имаме най-ниските цени на енергоизточниците, в сравнение в цяла Европа. 

Оказва се, че българите трудно си позволяват дори тези цени, но при всяко положение 

трябва да мислим и за устойчивата употреба на енергийните ресурси. Не трябва да 

продължаваме да прахосваме енергията. Наистина този въпрос вече е банален, но 

трябва да продължим да го споменаваме, докато успеем да се справим с него. Споменах 

също така и недостатъчния капацитет в публичната андминистрация, което води до 



проблеми, които също така се наблюдават и в правосъдната система. Проблемите в 

правосъдната система се отразяват и в Механизма за сътрудничество и порверка на 

комисията. 

Очакваме да се проведе голяма дискусия по отношение на магистралите. С 

удоволствие финансирахме магистралите през последния програмен период. Всеки 

знае, че те са от голяма важност. Най-накрая ще успеем да изградим магистрала 

“Струма” до Гърция. Тя е изключително важен елемент от транспортните мрежи, които 

свързват Севера и Юга. Виждаме какво се случва с магистрала “Тракия”, тя почти ще 

бъде завършена, но ние като ЕК, искаме да финансираме устойчив транспорт. Искаме 

да инвестираме повече в железниците и магистралите.  

Ние сме изключително скептични, мисля, че няма да спечеля много приятели 

като изкажа своята позиция сега, но според нас вашата роля е  да финансирате местните 

пътища. Пътищата, които са на местно ниво в страната. Ние не гледаме на 

финансирането на пътища, които свързват, да кажем, някои малки градчета в България,  

като на приоритет.  

Отново ще повторя: ние искаме да се концентрираме върху устойчив транспорт 

и да създадем гръбнака на транспортната инфраструктура. Ще завършим магистрала” 

Струма”, ще надградим върху това, което беше постигнато през този програмен период, 

ще изградим по тази магистрала тунел, който ще струва около 1 млрд. евро. На 

практика за транспортния сектор ще се отделят около 2 млрд. евро, в резултат на което 

се очаква намаляване на средствата, които ще се отпускат за подобен тип 

инфраструктурни проекти. Това ще бъде една наистина трудна дискусия и ще видим 

какви ще бъдат резултатите от нея.  

Освен това тук оказваме сериозен натиск за реформи в жп сектора. Това сме го 

заявявали и преди. Тревожим се, че харчим оргромни ресурси за жп релси и не виждаме 

никакви инвестиции в подвижния състав на железниците. Вече например няма влак 

София - Атина, не знам, може би няма нужда от такъв. Но съответния въпрос, който 

можем да зададем е: как тогава можем да гарантираме съответните услуги, които 

трябва железниците да предоставят? Как можем да говорим за ефикасен транспорт, как 

можем да ползваме тези прекрасни релси, които изградихме по линиите Перник - 

София, София - Асеновград, Пловдив - Асеновград? Тук виждаме много ограничено 

мислене по отношение на начина, по който трябва да оперира железницата, виждаме, че 

процесът на преструктуриране на БДЖ е наистина много тежък. Фактът, че такъв 

процес съществува сам по себе си ни говори, че да, може би в някакъв момент ще се 

стигне до един добър модел за нейната работа. Имаме нужда и от добра сигнална 

система, която да се използва в рамките на железопътната система. Система, която да 

бъде инсталирана и във влаковете, така че да може да се справим с всички аспекти на 

проблема. Проблемът е тежък за разрешаване, но трябва да го направим. Освен това 

трябва да кажа, че сме готови да намалим инвестициите, които можем да направим, ако 

не видим решение на основните проблеми.  

Същото важи и за изключително скъпите инвестиции, които държавата трябва 

да направи във водния сектор. Директивата за отпадните води се превърна в най-

скъпия, може би, законодателен акт в света. Получавахме различни цифри, но, според 

нас, България трябва да инвестира няколко милиарда евро за да успее да влезе в пълно 



съответствие с изискванията на директивата. В момента има около 80 града, които са 

инвестирали много ограничено във водната инфраструктура. Ние споменахме, че 

подкрепяме тези инициативи, но трябва да се уверим, че не губим средства по това 

перо. Не сме доволни от начина, по който секторът работи. Да, започна реформа, но тя 

никога не беше финализирана. Днес водните оператори са в много неопределена 

ситуация. Имаме нужда от окончателната позиция на Министерството на околната 

среда и водите, трябват ни съответните платформи за няколкостотинте  милиона евро, 

които възнамеряваме да инвестираме в този сектор. За шест години успяхме да 

постигнем някакви ограничени реформи. Ако този процес не се ускори, ще се наложи 

средствата за следващия период да бъдат прехвърлени към други инвестиции.  

Казахме няколко думи за изследователската и развойна дейност. Това е една по-

малко политизирана дискусия. Ние отдалеч наблюдаваме как се умножават 

университетите тук. Някои от тях са изключително малки, нямат никаква 

международна разпознаваемост и т.н. Виждаме, че има проблеми и с финансирането на 

Академията на науките (БАН). Тук правителството трябва да вземе съответните 

решения. Трябва да постигнем силно сътрудничество между университетите и БАН и, 

разбира се, сътрудничество със съответните  министерства – Министерство на 

икономиката, Министерство на образованието и т.н. Ако това не стане, няма да 

считаме, че този сектор има правилната платформа, за да можем ние да инвестираме в 

голям мащаб в него. Не позволяваме на никоя държава да изостава по отношение на 

този сектор, а България има второто най-ниско ниво на инвестиции в този сектор. Само 

Кипър е по-назад. Според нас – не такова трябва да бъде положението. Такова беше 

положението преди промените. Сега обаче, ние поставяме предизвикателство пред 

новото правителство, което ще дойде, да излезе с визия за този сектор или просто да 

приемете, че вие не искате да бъдете модерна икономика и да приемете, че имате 

няколкостотин  български изследователи, които са в други държави и няма никакъв 

шанс те да се върнат отново в България. Сигурен съм, че тук трябва да бъде проведена 

сериозна дискусия. 

 Един от въпросите в програмното упражнение ще бъде: дали ще фокусираме 

бюджета по-конкретно върху изследователска и развойна дейност или пък ще се 

отделят средства за образователна програма. Това ще бъде интересна дискусия, която в 

голяма степен зависи от въпроса дали в България ще има организация, агент, който да 

може да гарантира, че този процес ще напредва. Предприели сме  инвестиции, за да. 

подпомагаме инициативи като „Софиятек”, например. Смятаме, че това е една добра 

отправна точка за нов начин на мислене. Разбира се, наясно сме, че трудно се постигат 

резултати в тази посока. Надяваме се, обаче, че няма да тръгнете в грешната посока и 

при всички положения трябва да предприемете правилни стъпки по този въпрос. 

 Продължавам дискусията в сектор „енергетика”. Това е сектор, който ние не се 

преструваме, че разбираме. Видяхме, какви са промените по отношение на политиките 

за възобновяеми енергийни източници. Държавата първоначално беше отворена към 

създаването на такива проекти, свързани с тях, впоследствие политиката се промени. В 

този смисъл вие трябва да стабилизирате своята позиция. Международните 

инвеститори трябва да знаят накъде се развива страната. Бихме искали да се обърнете 

също така и към въпроса за съоръженията за отработване на отпадни води – това е един 



от сериозните въпроси, с които държавата трябва да се справи. При всички положения, 

обаче, трябва да поговорим и за други аспекти – например отоплителните дружества. 

Ние не можем да инвестираме средства в компании, за които не сме сигурни дали ще 

съществуват след няколко години. Отново стигаме до въпроса за яйцето и кокошката: 

откъде да започнем, как да стабилизираме тези държавни предприятия и дали можем да 

вържем към тях някакви финансови пакети, които да бъдат свързани с извършване на 

съответни инвестиции. Дали Министерство на икономиката може да предприеме нещо 

по този въпрос, например. В  момента не виждам силен агент, който да излезе с 

политика в тази насока. Отново ще ви кажа: ние не можем да гарантираме, че ще 

финансираме нещо, за което не сме сигурни как ще се развива. Вие трябва да ни 

докажете, че те имат перспектива.  

 Жилищното настаняване е друг въпрос, към който трябва да се обърнем, във 

връзка с енергийната ефективност. В България има огромно количество панелни 

сгради, които са с различно качество. Това отново оказва въздействие върху голяма 

част от населението. Прахосва се енергия, качеството на живот не е такова, каквото 

трябва да бъде, имаме проблематични структури, що се касае до управлението на 

собствеността, което прави постигането на консесус по отношение  управлението на 

тази собственост изключително трудно. Без да се направи нещо по този въпрос, ще 

бъдем отново изправени пред възможността през следващите 10 години хората отново 

да замръзват в тези панелни сгради и да се хаби огромно количество енергия в тях. В 

Министерството на регионалното развитие разполагат с 30 милиона евро за финансово 

инженерство през следващите 10 години. Разбирам, че за всяко министерство е трудно 

да работи в сектор, който е конфигуриран по този начин. 

 Казахме няколко думи за администрацията, за проблемите, свързани с 

инвестициите в малките и средни предприятия, а от своя гледна точка мога да кажа, че 

съм работил с две различни правителства. Програмата за конкурентоспособност, за 

съжаление, няма добра репутация сред бизнеса. Това е един често срещан провал и 

смятам, че ние трябва да ускорим процеса на подаване на документи, да спрем да се 

занимаваме с корекции на дребни подробности. Трябва да се концентрираме върху 

изпълнението на правилната финансовата рамка за малките и средни предприятия. 

Трябва да гарантираме, че процесът на подбор е честен, открит и не е по никакъв начин 

свързан с корупция. Надявам се, че следващото правителство ще споделя тази гледна 

точка и ще направи нещо по въпроса. Ако не се справим с тази логика не смятам, че 

можем да постигнем успех. 

 По отношение на финансовото инженерство в този период България има 

значителни средства – това са фондове, които се управляват от Европейския 

инвестиционен фонд. Въпреки, че капиталът с който България ще разполага е намален, 

пазарът не отговори много добре, инвестиционната стратегия за този период беше 

прекрасна, но пазарът наистина не и отговори добре, така че тя трябва да бъде 

адаптирана, за да могат съответните предприятия да се възползват от заемите, които се 

отпускат. Заемите, по дефиниция са по-добри от грантовете, те са един вид аномалия. 

Именно за това смятам, че е добре да се обсъди възможността да се фокусираме върху 

заеми, а не толкова върху грантове. По-добре е да се фокусираме върху това, отколкото 

да правим еднократни инвестиции в малки компании.  



Бих искал също така да кажа, че когато говорим за заявки за заеми от 

предприятия, ние на практика избягваме да финансираме неща, които не са устойчиви. 

Бихме искали да подпомагаме бизнесплановете на работещи компании и това ще 

допринесе за начина, по който самата икономика се развива. Както казах и по-рано - 

имаме нужда от това да се подобри бизнес средата тук. Ние също трябва да свършим 

своята част от работата за това. Не трябва да пръскаме пари за компании, като знаем, че 

по този начин пречим на чуждестранните инвеститори. За съжаление инвестиционният 

климат в България все още не е толкова добър, затова смятам, че трябва да се 

идентифицират допълнителни мерки, които да бъдат предприети, включително и 

електронното правителство като такова, което се превърна в една изключително модна 

тема.  

Със съжаление ще кажа, че най-голямото предизвикателство за България през 

новия период ще бъде да усвои средствата, с които разполага. През този период 

България се бореше непрекъснато с този проблем. През тези 6 години видяхме 28% 

нетно усвояване на средствата. Тенденцията през последните години беше ясна – не 

казвам, че нещата са в безнадеждно състояние, в никакъв случай, но при всички 

положения има проблеми.  

Ние сме до голяма степен сигурни, че България няма да усвои всички средства, 

които би могла да усвои и, също така, може дори да се очаква, че България трябва да 

връща част от средствата на Европейската комисия. Това би било една загубена 

възможност, ако България наистина не направи това, защото, от една страна тя няма да 

е изпълнила неща, които е можело да бъдат извършени, а от друга страна, ако дадени 

дейности, които бъдат започнати не бъдат финализирани -  самата държава ще трябва 

да връща средствата и съответно да финансира тези дейности със собствени средства.  

Господин Калфин говори за гъвкавост и изрази позицията на Европейския 

парламент по отношение на това. Ние също смятаме, че не трябва да се слагат 

усмирителни ризи на държавите, по отношение на харченето на средствата. На това 

може да се гледа, като на нещо изключително несправедливо. Само че не трябва да 

забравяме, че и няколко пъти сме се оказвали в ситуация, в която е имало няколко 

милиарда евро, които не са били усвоени. Същото се наблюдаваше през периода 2000-

2006 г и за периода, започнал през 1994 г. Именно за това ние трябва да изясним 

пределно ясно на държавите, че те трябва да бъдат много добри при усвояването на 

средствата.  

Тук не говорим само за харчене на някакви средства, няма никаква стойност в 

това просто да се прехвърлят някакви средства от Европейския съюз в съответната 

държава членка. Ако тези средства не достигнат до общините, до гражданите до 

бизнеса, тогава няма никакъв смисъл от тях. Както казах, ние сме възстановили около 

28%, като на практика, към днешна дата усвояването не е на много високо ниво, след 3 

години, може би, усвояемостта ще бъде 30%, след още няколко, може би 50% - не знам, 

но при всички положения очакваме от министерствата и от новите министри да дадат 

правомощия на техническия персонал да взима решения.  

Вземането на решения в България е изключително бавен процес. Има твърде 

много участници във всеки един такъв процес. Понякога проблемите просто биват 

оставени настрана и не биват разрешавани. Ние имаме нужда от система, която 



откликва много по-бързо и в много по-голяма степен предоставя правомощия на всички 

хора по различните нива. Когато гледаме каква е конфигурацията на многогодишната 

финансова рамка, можем (и аз бих искал да отбележа), да очакваме да има 10% 

предварително плащане в първата година. Това означава, че България трябва да бъде 

по-бърза с поне 1 година от предишния период.  

Ако смятам правилно, ако България запази сегашния си профил на усвояване на 

средствата, тя ще загуби много. Смятам, че трябва да има много по-голям натиск върху 

това, колко бързо се усвояват средствата. През 3-тата година трябва да е постигната 

усвояемост от поне 10%. Ако се върнем през 2010 г. ще видите, че тогава усвояемостта 

е била само 3-4%.  

Системата трябва да се справя много по-добре с изпълнението на функциите си. 

Някои от вас сами са участвали, други знаят колко трудно се решават такъв тип 

проблеми, но държавата трябва да се промени. Министърът на финансите също така 

трябва да е наясно, че забавянето на този процес струва средства. Не може да имаме 

хиляди проекти, които да се изпълняват. В момента има 2000 проекта към 

Министерството на икономиката, повече от 1000 проекта в Министерството на 

регионалното развитие - не може да се работи с толкова много проекти без това да 

струва нещо. Европейският съюз отпусна средства и за администрирането на средства 

от ЕС. Има нужда от техническа система, която да се справя с това усвояване, за да не 

се стига до оплитане в  правила, свързани с държавната служба и т.н. 

 Ще приключа като кажа, че се надяваме, че ни предстои един изключително 

вълнуващ период. Може би ние сме единствените, които се радваме, че предстоят 

предсрочни избори, защото няма да трябва да се чака много дълго време, за да 

прибегнем към финализирането на преговорите. Вместо да има ново правителство през 

септември или октомври, надяваме се, че новото правителство ще започне да изпълнява 

своите функции, някъде в средата на лятото. Така че за Европейската комисия  това е 

така една доста егоистична гледна точка, защото така по-бързо ще можем да 

приключим преговорите и техническите дискусии в рамките на лятото. 

 

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

Танита Пешалова и Евгени Тодоров) 

 

 


