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ВЪВЕДЕНИЕ

Средствата,  които  България  получава  и  използва  по  линия  на
европейските  фондове  влияят  съществено  върху  икономическата  динамика.
Данни  от  НСИ,  БНБ  и  правителството  показват,  че  българската  икономика,
особено след навлизането й в кризисния период, вече има два основни „стълба”
– паричните преводи на емигрантите и еврофондовете. Ето защо е важно да се
получи  представа  какво  именно  е  влиянието,  което  европейските  средства
оказват върху икономиката и развитието на българското общество. Такава е и
основната цел на това изследване – да се създаде представа за начина, по който
средствата  от  европейските  фондове  влияят  върху  социално-икономическата
динамика на страната и по-конкретно – как и доколко допринасят за постигане
на  пълноценен,  автентичен  икономически  растеж.  За  конкретизиране  и
поясняване на тази цел може да се добави и следното.

Първо,  представата  за  автентичен  икономически  растеж  се  основава
главно  на  две  централни  групи  човешки  права,  дефинирани  в  специална
декларация на ООН и свързани с развитието – правото на развитие и правото на
участие  в  развитието.  Доколкото  тези  права  се  реализират,  дотолкова
постиганата  икономическа  динамика  има  характер  на  автентичен,  социално-
включващ  тип  растеж.   От  такава  гледна  точка  основният  въпрос,  който
направлява изследването се отнася до „приноса” на европейските средства за
постигане  на  автентичен,  т.е.  социално-включващ  икономически  растеж,  за
който е характерно, че осигурява възможности за нарастващ кръг от индивиди
да  получават  достъп  до  доходогенериращи  дейности,  достъп  който  от  своя
страна  е  резултат  и  фактор  за  социално  и  икономически  ефективно
разпределение на резултатите от растежа.

Второ,  вниманието  в  изследването  е  насочено  преди  всичко  към  два
(всъщност – две групи) фактора, които могат да влияят върху типа на растежа
(ако  такъв  се  постига)  –  нормативната  регулация  на  Европейските  фондове
(както на национално ниво, така и на ниво ЕС) и ефективността на националната
система  за  разпределение  на  средствата,  т.е.  системата  за  управление  на
фондовете, или с други думи – начина, по който се прилага регулацията.

По-конкретно, изследването се основава на схващането, че ефективността
на използването зависи от следните фактори:

1.  Капацитетът  на  нормативната  регулация  (законовата  рамка  и
съответните политики) и оперативното управление на европейските средства да
изпълняват следните основни функции:

а) Да насочат средствата към централните сфери и фактори за постигане
на растеж и развитие, особено в условията на икономическа криза и особено в
страна с масова бедност и големи неравенства;

б)  Да  дефинират  (формулират)  нормативен  модел  на  поведението  на
бенефициентите  (правата  и  задълженията  на  бенефициентите).  По-конкретно:
правото  на  достъп  (правото  да  бъдат  бенефициенти),  правото  на  определени
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средства (ако отговарят на условията за бенефициенти и са придобили право на
достъп) и задължението да изразходват получените средства в съответствие с
изискванията на нормативната рамка;

в)  Да  определят  процедурите  за  (и  санкциите  при)  установяване  на
отклонения  в  поведението  на  бенефициентите  и  да  осъществи  адекватен
мониторинг за спазването на изискванията.

2. Състоянието на оперативното управление – квалификация на заетите в
административните структури; конструкцията на администриращите структури
и тяхното ефективно функциониране. Основната функция на административните
структури  е  да  осигури  прилагането  на  нормативната  рамка  (съответните
политики)  като  осъществява  мониторинг,  целящ  да  установи  доколко
поведението  на  бенефициентите  съблюдава  нормативната  рамка  (поетите
задължения  и  правата  на  бенефициентите).  Административната  структура  би
трябвало да е конструирана с оглед изпълнението на тези функции.

3. Околната среда и преди всичко – бенефициентите и техният капацитет
да абсорбират и оползотворят по адекватен начин наличните ресурси.

Трето, основният акцент при проучването на ефективността на системата
за управление (разпределението и използването) на европейските фондове не е
функционирането на системата само по себе си, а онези аспекти на системата,
които  образно  казано  произтичат  от  факта,  че  системата  за  управление  е
„потопена”  в  определен  социален  контекст,  който  несъмнено  влияе,  дори
определя начина, по който оперира системата за управление. Накратко казано,
изследването  се  стреми  да  идентифицира  социално-системни  аспекти  на
функционирането  на  системата  за  управление  на  средствата,  а  не  само
„вътрешни” за управленската система проблеми. Това разграничение, колкото и
да е условно (защото средата поражда вътрешно системни проблеми) все пак е
важно по ред причини. Преди всичко, то очертава особено дълбоки и трудно
забележими въздействия върху разпределението на средствата; ефектите, които
поражда това разпределение за своята социална среда и очертава важни насоки и
граници на специализираните въздействия, целящи подобряване на системата за
управление на средствата. Освен това, поради сложното преплитане на външни
и вътрешни фактори, лесно може да се стигне до дълбоко подвеждащи анализи.
В тази връзка има и друго съображение за подобна ориентация на изследването.
То  е  свързано  с  факта,  че  главно  (дори  –  само)  в  рамките  на  един
социологически  подход (анализ)  може да  се  направи опит за  разглеждане  на
влиянието  на  социалната  среда  (социално-системните  въздействия)  върху
системата за  разпределение и използване на средствата.  Такъв опит изглежда
важен,  защото  понякога  анализите  стигат  до  подвеждащи  изводи  –  особено
когато са силно повлияни от догмите на пазарното теоретизиране и когато се
ориентират  главно  по  две  цели  –  повишаване  на  степента  на  усвояване  и
намаляване на броя на нарушенията при усвояване на европейските средства. В
представеното  тук  изследване  специално  се  посочва  пример  за  такъв  анализ
(проучване  на  ИПИ),  който  поради  това  че  приписва  на  самата  финансова
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подкрепа ефекти, които произтичат от влияние на социално-системни фактори
върху начина на разпределение на средствата, стига до извода, че трябва да се
прекрати финансирането (субсидирането) на селскостопанското производство.

Друг  анализ  на  петчленен  консорциум,  например,  препоръчва  да  се
преразгледат оперативните програми, които не се изпълняват добре, за да не се
губят  средства.  Заедно  с  това  се  предлага  допълнително  опростяване  на
административните процедури, премахване на ненужни проверки и приемане на
отделен закон за управление на европейските средства.

По-долу са представени аргументи, които позволяват да се установят две
основни слабости  на  такива  анализи.  Първата  е  споменатото  ориентиране  на
анализа  по  посочените  две  цели  –  усвояване  на  средствата  и  намаляване  на
нарушенията. Втората слабост е свързана с първата и се състои в това, че макар
тези анализи да се основават на достоверни факти, те не засягат най-дълбоките
причини,  породили  самите  факти,  които  са  установени,  а  поради  това
предложенията  за  подобряване  използването  на  европейските  средства  са
насочени  в  посока,  която  едва  ли  ще  осигури  съществено  подобряване  на
крайните ефекти от използването на еврофондовете.

Ето защо в представеното тук изследване е направен опит да се добавят
към  установените  вече  проблеми  на  ефективното  усвояване  на  средствата  и
някои други, по-малко познати проблеми на ефективността.

Четвърто,  посочената  по-горе  логика  на  изследването  е  изразена  в
следната структура на основните проблеми в представения труд:

-  особености  на  знанието,  което  се  използва  (предоставя  основа)  за
диагностика на състоянието на икономиката и за формулиране на стратегии и
политики за подобряване на това състояние (развитие);

-  състояние  на  стратегическата  рамка  за  икономическо  развитие  на
страната и начина, по който използването на европейските средства е „вградено”
в тази стратегия и допринася за нейното реализиране;

-  институционалната  структура,  формираща  процеса  на  усвояване  на
европейските средства;

-  деформиращи  въздействия  от  страна  на  средата,  в  която  оперира
системата за управление на европейските средства;

- крайни резултати, които поражда използването на средствата.
Изследването  на  тези  проблеми  ни  изправя  пред  извода,  че  дори  и  да

функционира „перфектно”, от гледна точка на обичайно използваните критерии
за преценка (високо усвояване и малко нарушения), системата за разпределение
на европейските средства едва ли ще постига особено високи „про-развитийни”
ефекти, поради негативни въздействия от страна на околната социална среда,
включително  и  начинът,  по  който  е  конструирана  нормативната  рамка
(регулацията)  за  използване  на  европейските  средства.  Поради това,  поне  по
отношение на някои компоненти на европейските средства, начинът на тяхното
използване  поражда  парадокс  -  немалко  признаци  показват,  че  поради
действието  на  сложна  комбинация  от  различни  фактори,  използването  на
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ресурсите,  вместо  да  допринася  за  развитие,  допринася  за  постигането  на
обратни ефекти -  влошава състоянието  на  икономиката  и поражда негативни
социални ефекти.

Процесът на усвояване на европейските средства се влошава още повече
от фактът, че самата система за разпределение на средствата е твърде далеч от
това да бъде „перфектна”. Поради дълбоко вградени в нея дефекти, системата
оперира чрез сериозни дисфункции и допълнително допринася за възникване на
негативни ефекти.

Всички тези проблеми намират най-ясен израз във факта, че според някои
данни „салдото”  между  вноските  на  страната  за  формиране  на  европейските
фондове и усвоените средства е отрицателно – използваните средства досега са с
около  1  млрд.  лева  по-малко  от  направените  вноски1.  Още  по-негативен  е
фактът, който по-нататък специално се подчертава – дори и усвоените средства
не допринасят съществено за постигането на автентичен иконмически растеж и
развитие.

Пето, заслужава също така да се подчертае,  че визираните проблеми на
използването на средствата от европейските фондове и негативните ефекти от
тях, въпреки че не са напълно неизвестни, не привличат достатъчно вниманието
на изследователите и на вземащите решения, поради което се счита, че схемата
за  усвояване  на  средствата  има  почти  гарантирана  икономическа  и  социална
полезност, а основните проблеми пред управляващите институции са два: да се
повиши  степента  на  усвояване  и  да  се  намалят  нарушенията  в  процеса  на
усвояване на средствата. Резултатът от тази убеденост и съответната ориентация
на вниманието на вземащите решения е, че не се предприемат адекватни мерки,
за  отстраняване  или ограничаване  на важни негативни ефекти от  настоящата
схема за усвояване на средствата и за общо подобряване на начина на тяхното
използване.

Ето защо считаме, че акцентът върху някои от пренебрегваните проблеми
може да  допринесе  за  разширяване  и  допълване  на  резултатите  от  усилията,
които се полагат в рамките на Българска академия на науките – включително и
чрез  едно  завършено  през  2012  г.  от  Икономическия  институт  на  БАН
изследване  на  европейските  фондове  –  за  подобряване  на  използването  на
средствата от Европейските фондове като ресурс за социално-икономическото
развитие на страната.

1

 По данни, съобщени от Ст. Софиянски, страната има право да усвои около 8 млрд
евро, но е усвоила около 3.5 млрд лева, при направени вноски от около 4.5 млрд. лв. 

9



ГЛАВА ПЪРВА

ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СРЕДСТВА В
КОНТЕКСТА НА РАЗВИТИЙНАТА СТРАТЕГИЯ НА

СТРАНАТА

Очевидно е, че приносът на Европейските фондове за постигане на растеж
и развитие, в най-голяма степен зависят от наличието на адекватна стратегия за
тяхното постигане, от наличието на адекватни инструменти за прилагане на тази
стратегия  и  от  начина,  по  който  използването  на  Европейските  фондове  е
„вградено” в такава стратегия и нейните инструменти, и допринася за нейното
реализиране.  Ето  защо  в  следващото  изложение  е  направен  преглед  на
състоянието на стратегическото планиране в България. Това ще ни позволи да
тестваме една от нашите работни хипотези, че са налице сериозни проблеми в
механизмите  на  конструиране  на  програмите  и  стратегиите,  определящи
динамиката на икономиката.

1. Предпоставки за стратегическото планиране - свободното падане  и
проблемите пред икономическия анализ

Във  времената,  когато  се  появяват  икономическите  кризи,  веднага  в
научния анализ започват да се промъкват опити за защита на една или друга
визия  за  преодоляване  на  тези  кризи.  Възниква  своеобразно  състезание  на
аргументи, които в крайна сметка са свързани по различен начин с интересите на
различните групи. Може да се каже, че противоречивите резултати, постигани от
различните макроикономически политики, подтикват и спомагат за свободното
проникване на идеологиите в научния анализ.  Това не означава, разбира се, че
няма  макроикономическа парадигма,  която до една или друга степен  да не  се
стреми да преодолее тези влияния. Можем да твърдим, обаче, че днес научният
анализ  на  макро-  икономическо  ниво  е  силно заразен  от  тези  идеологически
влияния. Неговото политически най-влиятелно русло буквално е спряло своето
развитие. Основната причина да се счита това твъдение за правилно е, че всички
съществуващи до сега парадигми са претърпяли своите провали. Обяснение за
подобно състояние на нещата можем да открием в една скорошна публикация:
„Социология, власт, общество” на Минев. В нея авторът обяснява проблемите на
икономическия  анализ  с  това,  че  предметното  поле  на  икономиката  „не
позволява  създаването  на  знание  да  бъде  свързано  със  знание  относно
социалните реалности, които не попадат в предметното й поле. С други думи,
икономическото  знание  –  знанието  относно  икономиката  –  не  може  да  се
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вгради в един по-общ комплекс от знание относно обществото. Икономиката
остава нещо извън и независимо от обществото”2.

По-долу  са  представени  някои  от  основните  аргументи,  които  друг
изследовател,  Джоузеф Стиглиц,  използва в своята книга   „Свободно падане:
Америка,  свободните  пазари,  кризата  и  виновните за  нея”  за  обяснението  на
провала на съществуващите макроикономически парадигми, които се използват
при реконструкцията на икономическите системи. Книгата излезна от печат през
2010 г. и се явява своеобразно продължение на впечатляващата публикация „The
roaring  nineties”,  издадена  от  Стиглиц  през  далечната  2003  година.  В  нея
носителят  на  Нобелова  награда  по  икономика  аргументирано  прогнозираше
настъпилата вече икономическа криза. Сега, 8 години по-късно, Стиглиц отново
напомня за себе си, като отделя специално внимание на икономическия анализ
като неустойчива призма за прогнозиране и планиране на публични политики.
Разбира се,  ние няма да  се  спираме  на  цялата  негова  аргументация,  а  ще се
фокусираме  върху  релевантната  глава,  озаглавена  „Да  реформираме
икономиката”.

„Твърде  много  хора  носят  отговорност за  тази  криза”! Така  започва
Стиглиц своето изложение в глава девета „Да реформираме икономиката”,  от
своята  книга.   Още с встъпителните думи той поставя фокуса върху една от
фундаменталните,  според  него,  причини  за  кризата  –  състоянието  на
икономическите теории и кризисните предпоставки, които те създават. Според
автора те се свеждат до триумфалното честване на икономиката на свободния
пазар,  която  превърна  икономическия  анализ  от  „сериозна  икономическа
дисциплина в най-големия поддръжник на капитализма на свободните пазари”3.
Това, от своя страна, се въплати и във втори важен ефект с подчертаването, на
който  започва  самата  глава.  Участието  на  еднаквомислещи  в  процесите  на
формиране на икономичските политики. Регулатори, законодатели, финансисти
и дори федералния резерв. Всички те повлияни от икономическите теории като
„истински последователи на Милтън Фридман” не успяват  да видят дефектите
на  правилата,  създавани  от  самите  тях.  Факт,  показващ  нещо  много  важно.
Икономическата  теория   има  идеологичен  характер.  Това  не  е  изненадващо
предвид  изходната  точка  на  икономическия  анализ,  формулиран  често  като
„други равни условия”.

Стиглиц  продължава  своя  анализ  като  влиза  в  задочен  дебат  със  своя
учител  Пол  Самюелсън,  подкрепящ  Кейнсианския  модел  за  излизане  от
икономически  кризи  чрез  увеличаване  на  държавните  разходи  и  в  частност
увеличаване  на  дефицита. Авторът  защитава  тезата,  че  пазарите  не  се
саморегулират  и  рано  или  късно  се  появяват  като  резултат  дефлация  или
инфлация, като виновен за това е пазарът, а не държавата. В действителност той

2 Минев, Д. (2011) Социология, власт, общества – Незнанието, което разрушава световете
на хората. Троян, с. 366.
3 Стиглиц, Д. (2010) Свободно падане: Америка, свободните пазари, кризата и виновните за
нея. ИнфоДар, София, с. 331.
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се аргументира с факта, че „силната регулация води до по-висока стабилност,
като  фактор,  допринасящ  за  високия  растеж”4.  Видно  е,  че  Самюелсън  е
изходил от така нареченият Валрасов модел за всеобщото пазарно равновесие,
наречен на своя създател Леон Валрас, който пръв го формулира през 1875 г. В
резюме моделът казва, че икономиката представлява равновесно състояние на
цените и количествата,  като уравновесяването става посредством търсенето и
предлагането.  Много  икономисти  са  повлияни  от  Валрасовият  модел,
включително и Адам Смит, според когото преследването на личните интереси
ще доведе до общо благосъстояние.  Разбираемо е защо тук Стиглиц повдига
въпроса  за  ефективността  на  икономиката  и  „невъзможността  на
икономическия анализ да формулира устойчиво разбиране за ефективността”5.
Опитите  на  икономисти  като  Парето  да  формулират  устойчиво  понятие  за
ефективността привличат вниманието и на други изследователи като Кенет Ароу
и  Жерар  Дюбру,  които  определят  строги  условия  за  да  бъде  постигната
ефективност на пазарите. Подобни подходи обаче отново влизат в рамките на
вече познатите „други равни условия”. Като такова условие Стиглиц определя
нов  важен  момент  за  ефективността  на  пазарите  –  размера  на  отделените
ресурси за иновации в икономиката.

Друго  условие  за  ефективност  на  пазарите,  за  Стиглиц,  е  съвършената
информация. За него тя стои в основата на предположението за ефективното им
функциониране без да бъде отчитан факта,  че практически не е възможно да
бъдат  избегнати  информационните  несъвършенства,  предизвикващи
изкривяванията  им,  като  дори  „дребни  пазарни  несъвършенства  променят
посоката на пазара и пораждат необходимостта от държавна намеса”6. Ето
защо,  изводът,  който  прави  е,  че  пазарите  винаги  ще  бъдат  несъвършени  за
сметка  на  създаваната  от  тях  мотивация  в  индивидите.  Разбира  се,  подобни
твърдения  не  остават  незабелязани  и  попадат  под  критиката  на  широк  кръг
консервативни икономисти, които твърдят, първо, съществува несъвършенство
на информацията, но то е ограничено, съответно е почти ефективно, и второ,
колкото и лош и изкривен да е пазарът, то той ще се справи много по-добре с
всяка криза отколкото ако се намеси държавата. Подобни твърдения трудно се
доказват предвид факта, че правителствата изиграха ключова роля в успелите
икономики в Източна Азия.

За Стиглиц неокласическият модел се е провалил главно в основната си
функция – да прогнозира. Причината за това той вижда в погрешните съждения
в  икономическия  анализ  като  например,  че  „няма  значение  дали  фирмата  се
финансира с дълг или капитал”, на Франко Модиляни и Мъртън Милър. Също
така, в неспособността му да обяснява случващите се явления в икономиката,
например „това което определя приходите и неравенствата в заплащането”. Не

4 Стиглиц, Д. (2010) Свободно падане: Америка, свободните пазари, кризата и виновните за
нея. ИнфоДар, София, с. 333.
5 Пак там, с.334.
6 Пак там, с.337.

12



на последно място, че икономическият анализ пренебрегва сериозно въпросите
за дискриминацията.

На  тази  основа  Стиглиц  прави  заключението,  че  отдалечаването  на
икономическия анализ от реалността е толкова голяма, че може да се твърди, че
в този идеален икономически модел, „рационалност в действителност е равно
на последователност”7. В този ред на разсъждения големият извод за Стиглиц е,
че  „балоните  в  икономиката  са  социален  феномен,  а  не  икономически”8.
Феномен, зависещ от предпочитанията, които не са просто даденост, както ги
калкулира икономическият анализ.  Именно тези доводи защитават твърдението
му,  че  индивидите  са  рационални  в  рамките  на  икономическия  анализ,  а  в
действителност са ирационални, като доказателство за това са именно балоните
в икономиката.

Стиглиц  завършва  своя  преглед  с  обобщение  на  резултатите  от
състоянието,  в  което  се  намира  икономическият  анализ.  Той  вижда  четири
основни  проблемни  полета,  пропити  и  поразени  от  грешния  подход  в
изучаването на икономиката.

Първото  поле  е  макроикономиката.  Грешните  съждения,  споменати  по-
горе, в икономическия анализ логично водят след себе си до очаквани ефекти. За
него  такъв  ефект  на  неспособност  на  анализа  е  разцепването  му на  макро  и
микро  ниво.  Именно  многобройните  опити  за  консолидиране  около  едно
виждане  за  изходна  точка  на  анализа  създават  условията  за  появата  на
„Чикагската школа”. Тя защитава вижданията, че микроикономиката е основа за
сериозното развитие на макроикономиката като приема, че пазарите винаги са
саморегулиращи  се,  увеличаването  на  бюджетния  дефицит  не  стимулира
икономиката,  съществуването  на  информационни  асиметрии  е  невъзможно,
както  и  че  всички  хора  са  идентични.  Стиглиц  забелязва  и  различията  в
подходите на микро и макро ниво и посочва ролята на второто важно течение в
икономическия  анализ.  Новокейнсианците,  които  изхождат  от
предположението, че заплатите и цените са фиксирани. Посочва още и основния
принцип  на  политиките,  които  се  изграждат  на  тези  две  основи,  а  имено
„обвинявай жертвата” и тенденциите на намаляване на участието в процесите на
формиране на политиките на синдикатите и браншовите организации.

Второто проблемно поле в анализа е монетарната политика, която според
Стиглиц лежи на четири основни заблуди. Първата от тях е, че инфлацията има
отрицателен  ефект  върху  растежа;  втората,  тя  се  отразява  особено  тежко  на
бедните;  третата  заблуда  е,  че  веднъж  появила  се  инфлацията,  тя  бързо
увеличава своята скорост; четвъртата, че обръщането на посоката на инфлацията
има своята висока цена.

Третото проблемно поле е финансовият сектор. Тук той повдига въпроса
за  адекватността  на  пазарните  цени  и  проблемите  за  информацията.

7 Стиглиц, Д. (2010) Свободно падане: Америка, свободните пазари, кризата и виновните за
нея. ИнфоДар, София, с. 344.
8 Пак там, с. 350.
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Посредством твърдението, че често пъти цените имат спекулативни нива заради
дисперсията  на  информацията  той  заключава,  че  „трябва  да  се  прави
разграничение между преразпределение на богатството и създаването му чрез
пазарния механизъм”9.  От тук и разграничението между обществена и частна
ефективност.

Последната,  четвърта  проблемна  област,  на  която  Стиглиц  обръща
внимание, е иновационната политика. За него тя е в основата на качествените
скокове  в  жизнените  стандарти  и  е  сериозно  подценявана  от  икономическия
анализ.  В  неговите  рамки,  той  вижда  развитието  и  в  ранните  трудове  на
австрийския икономист Джоузеф Шумпетер и Фридрих Хайек, които изоставят
равновесния подход в икономиката.  Тук той прави важно приближение,  като
нанася  съществена  корекция  на  виждането  на  Шумпетер,  че  конкуренцията
между пазарните субекти на пазара в действителност е конкуренция за пазарите,
отколкото както Шумпетер твърди на пазарите. Това е много съществен момент,
тъй  като  подобна  гледна  точка  осветява  важни  въпроси  като:  „Няма  ли
монополистите да предприемат нови действия за да възпрат навлизането на
нови пазарни субекти? Няма ли да насочат вниманието си иноваторите към
завладяването на някой чужд пазар, вместо да развиват нов?”10

Явно  е,  че  Стиглиц  локализира  много  добре  проблемните  зони  в
икономическия  анализа.  Може  да  се  твърди,  че  тези  проблемни  зони
предизвикват  съществени  изкривявавия,  когато  става  дума  за  вземане  на
решения относно посоката на развитие на икономиката и икономиката в криза в
частност. В следващата стъпка на  настоящото изследване ще направим преглед
на състоянието на стратегическото планиране в България. Това ще ни позволи да
тестваме една от нашите работни хопотизи, че са налице сериозни проблеми в
механизмите на конструиране на програмите и стратегиите, определящи визията
на икономиката.

2. Състояние на механизмите на стратегическо планиране

Важно е да се каже, че процесът на планиране на структурните фондове в
България започва през 2003 г.,  като основната идея е общата координация да
бъде извършена от Агенцията за икономически анализи и прогнози (АИАП) към
Министерството  на  финансите  (МФ),  която  да  е  пряко  отговорна  и  за
изготвянето на Националния план за развитие (2007 – 2013 г.). Функциите на
Агенцията биха могли да бъдат сведени до изготвяне на Националния план за
развитие в съответствие с изискванията, на регламент 1260/1999 на Съвета на
Европейския съюз,  и  да координира работата  на отрасловите министерства  в

9 Стиглиц, Д. (2010) Свободно падане: Америка, свободните пазари, кризата и виновните за
нея. ИнфоДар, София, с. 368.
10 Стиглиц, Д. (2010) Свободно падане: Америка, свободните пазари, кризата и виновните за
нея. ИнфоДар, София, с.372.
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процеса на разработване,  анализ и актуализиране на НПР. Агенцията участва
още и в консултациите с Европейската комисия при изготвянето на Рамката за
подкрепа  от  общността,  както  и  участва  в  разработването  на  система  от
показатели  за  анализ  и  оценка  на  Оперативните  програми.  Последната  й
функция е да разработва система от критерии за избор на проекти в рамките на
Оперативните програми.

Практически Агенцията е отговорна за целия програмен процес, тъй като
дава  концепцията,  етапите,  принципите,  отговорните  институции,  плана  за
действие и отношенията  с Европейската комисия.  Концепцията на НПР е,  че
планът  е  национален  стратегически  документ,  който  дефинира  визията,
стратегическите  цели  и  националните  приоритети  на  развитие,  а  също  и
необходимите  финансови  ресурси  и  институционална  рамка  за  тяхното
достигане.  Планът  обединява  всички  съществуващи  секторни  и  регионални
стратегии,  насочени  към  развитие  на  отрасъл,  сектор,  район  или  цялата
икономика.  В  този  смисъл  НПР  представлява  дългосрочната  публична
инвестиционна  програма  на  страната,  обединявайки  инвестициите  във
физически активи и човешки капитал. Определя също така  и като стратегическа
платформа за формулиране и „изграждане на политики за устойчиво развитие”.

Изготвянето  на  плана  преминава  през  девет  етапа,  като  участието  на
обществеността и на НПО в частност е неравномерно в различните етапи. Освен
с  основната  си  задача,  да  планира,  АИАП  действа  и  като  секретариат  на
Координационния съвет  по НПР и на  работната  група по НПР.  Процесът  на
координация на НПР и оперативните програми е организиран по методиката на
форумите. Планът за действие включва 29 стъпки. В частност,  става дума за:
изготвяне на ръководства и методологии, мобилизиране на ключовите социално-
икономически  партньори,  преглед  на  всички  съществуващи  стратегии  в
страната,  дефиниране  на  визия  и  стратегически  приоритети,  индикативно
разпределение на фондовете между ОП, стартиране на предварителната оценка,
оценка  на  въздействието  върху  макроикономиката,  изготвяне  на  ОВОС
(вероятно  стратегическа  оценка  по  Директива  2001/42),  обединяване  на
оперативна и стратегическа част в единен, последователен и цялостен програмен
документ, осигуряване съгласуваност с политиката на ЕС, публичност.

2.1. Основни проблеми в процесите на планиране

Според  изследване  на  Институт  по  социология11 на  БАН,  „Национални
стратегически  документи,  създадени  през  периода  2005-2010  г.,  за  целите  на
управлението  на  Република  България”,  съществуващият  механизъм  за
планиране (към 01.01.2010г.) видимо генерира проблеми характерни за всички
стратегии.  Прегледът  регистрира  наличието  на  194  документа  през
разглеждания период, показани на Фигура 1.1., като собствено стратегии са 69 с
11 Настоящ Институт за изследване на обществата и знанието на БАН
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широко  жанрово  разнообразие.  Общият  брой  на  стратегическите  документи
(концепции,  визии,  политики,  стратегии)  е  90.  Останалите  104  са  по-скоро
конкретизации на стратегическите документи (национални планове и програми).

Характерното за всички стратегии е, че емпиричните им основи се базират
на  статистически  данни  от  периода  преди  настъпването  на  икономическата
криза. Същевременно няма данни за тяхната актуализация. Липсват публично
достъпни данни и за изпълнението на стратегиите, както и за проблемните зони
при  тяхното  реализиране.  Това  навежда  на  мисълта,  че  създадената  вече
нормативна база на основата на тези стратегически документи не е адекватна на
реалните потребности. 

Фигура 1.1. 
Разпределение на документите по категории в %

Стратегии

Стратегически планове

Концепции, визии, политики

Национални програми

Национални планове

Според  доклада,  проблемните  зони  в  областта  на  стратегическото
планиране се свеждат до:

●  Използвани  са  единствено  чисто  статистическа  информация  за
изграждането  на  стратегически  документи,  което  създава  предпоставка  за
конструирането на идеални модели на планиране, неадекватни на реалността;

●  Регистрира  се  липса  на  актуална  информация  за  оперативната
обстановка, в която функционира даден стратегически документ с прилежащата
му  законова  уредба,  създава  предпоставки  за  сериозни  икономически
изкривявания и подоходни дисперсии;

●  Липсва  основен  преглед  на  визията  на  българския  предприемач.
Нормално е стратегическите документи да са съобразени с реалните типажи на
предприемачеството у нас. В това число, образователни, семейни, религиозни,
подоходни и т.н.  профили на  българския  предприемач.  Както и  с  динамично
променящия се образ на предприемача;
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● Конструират се стратегии и програми по вертикала или съобразени с
възможностите на донорите, но не и с възможностите на бенефициентите, което
предзададено  спомага  за  тяхното  изключване  от  процесите  по
преразпределението на средствата. Така например, малките фирми, които имат
нужда от финансиране в размер до 100 000 евро, не го получават, тъй като по-
редица програми ниските прагове за получаване на допълнителни финансирания
са с начален обем от 200 000 евро;

●  Свръхпрограмиране –  прегледът на наличните документи позволява да
се  направи  констатацията,  че  може  да  се  говори  за  свръхпрограмиране  в
областите  социална  политика  и  заетост,  правосъдие  и  вътрешни  работи,
здравеопазване,  земеделие  и  развитие  на  селските  региони  и  регионална
политик;

●  Дефицитите –  съдейки по количествените показатели, като подценени
области  се  определят  финанси  и  данъчна  политика,  транспорт,  младежка
политика, култура, туризъм, спорт и качество и безопасност на храните.

Друго изследване, проведено от Нов Български Университет, посветено на
„Проблемите  на  стратегическото  планиране  в  публичния  сектор” сред  180
държавни служители, обучавани в НБУ, анализира 60 стратегии на централната
изпълнителна власт и генерира идентични изводи.

2.2. Промените

Както показахме по-горе,  към 2010 година не съществуват утвърдени в
практиката критерии за разработването на стратегическите документи, поради
което наименованията им не се подчиняват на ясна логика, съобразена с тяхното
съдържание и обхват. Може да се каже, че подобна картина на нещата не остава
незабелязана и без пряк ефект. Явно липсата на наложени критерии за писане на
стратегии и тяхната оценка, или поне слабо прилагани такива, изкристализират
болезнено във впечатляващо ниската усвояемост на средствата по оператевните
програми  на  еврофондовете  към  края  на  2009г.  Данните  са  представени  в
Таблица 1.1.

Подобни критични резултати и състояние на циклите на стратегическото
планиране логично довежда и до някои реформи, предприети в последните две
години.  Най-съществените  сред  тях  са:  закриването  на  Агенцията  за
икономически  анализи  и  прогнози  при  Министерство  на  финансите  и
преместването  на  координационната  отговорност  в  Съвет  за  развитие  към
Министерския  съвет.  Съветът  за  развитие  като  орган  на  МС  осигурява
координацията при програмиране и реализация на мерките за икономическо и
социално  развитие  на  Република  България.  Целта  е  Съветът  да  формулира,
разработва  и  осъществява  държавната  политика  чрез  приемането  на
стратегическите  документи,  подготвени  от  съответните  министри.  Някои
стратегически документи след одобрението им от Министерския съвет подлежат
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на  приемане  от  Народното  събрание.  Такива  са,  например,  Националната
здравна стратегия, Националната стратегия за детето, Стратегията за национална
сигурност  на  Република  България,  Националната  стратегия  по  енергийна
ефективност,  Националната  стратегия  за  научни  изследвания,  Националната
стратегия за околна среда, Националната програма за развитие на училищното
образование и предучилищното възпитание и подготовка.

Таблица 1.1. 
Изпълнение на оперативните програми в лева, за периода от 01.01.2007-

31.12.2009г.
ОПЕРАТИВНА

ПРОГРАМА
Бюджет на

ОП
Финансиране (от

ЕС)
Договорени

средства (в % от
ЕС)

Реално
изплатени (в %

от ЕС)**

И/Д*

„Транспорт” 3918468569 3177205981 81,0% 388113819 12,22% 69989131 2,20% 18,03%
„Околна среда” 3521957127 2868078949 81,0% 624992389 21,79% 77670589 2,71% 12,43%
„Регионално
развитие”

3131821212 2662048030 85,0% 790787123 29,71% 51681723 1,94% 6,54%

„Конкурентосп
особност”

2273096041 1932131636 85,0% 640519409 33,15% 7739012 0,40% 1,21%

„Техническа
помощ”

111129140 94459769 85,0% 21426360 22,68% 4572576 4,84% 21,34%

„Човешки
ресурси”

2374122531 2018004152 85,0% 423364583 20,98% 66218916 3,28% 15,64%

„Администрати
вен капацитет”

353592720 300553812 85,0% 119128272 39,64% 62950360 20,94% 52,84%

Общо 15684187340 1305248232
8

83,0% 3008331955 23,05% 340822307 2,61% 11,33%

Източник: http://www.eufunds.bg

Ролята на  Министерство на финансите отново се свежда до бюджетните
въпроси (чрез разработването на стратегията за фискалната рамка), а ресорните
министерства  са  отговорни  в  рамките  на  предоставените  им  компетенции  за
областите на политиките. Разработването и изпълнението на политиките заедно
с  подчинените  институции  са  задължение  на  ресорните  министерства.  Те  са
отговорни  и  за  изпълнението  на  Програмата  на  правителството,  за
разработването  на  национални  стратегии,  разработването  на  стратегически
планове  (бюджетни  програми),  които  по  най-ефективен  начин  изпълняват
приоритетите  на  Правителството.  Ресорните  министерства  докладват  за
изпълнението пред Министерския съвет и Министерството на финансите след
извършване на дейностите си.

Архитектурата на държавното управление по отношение на стратегиите за
развитие  на  публичния  сектор  е  въплътена  до  голяма  степен  в  Закона  за
регионалното развитие. Законът фиксира държавната политика по вертикала на
основата на регионален принцип. Дисбалансите в композицията могат да бъдат
открити  във  факта,  че  разработването  на  стратегии,  планове  и  програми  се
финансира  само  на  ниво  Национален  план  за  развитие,  Национална
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стратегическа  референтна  рамка,  Оперативни  програми  и  фондове  на  ЕС  и
Национална  стратегия  за  регионално  развитие.  Регионалните  планове  за
развитие,  областните  стратегии  и  общинските  планове  не  са  ангажимент  на
централното  финансиране.  Не  се  финансират  централно  и  стратегиите  за
секторно развитие на икономиката. Изграждането на секторна стратегия изисква
гражданският сектор да излъчи контактна група, която на базата на публично-
частното партньорство да начертае приоритетните направления в дадения сектор
на икономиката. Координацията и консултацията започва от момента, когато е
взето решението за изработване/промяна на стратегия.  Решението трябва да е
взето  от  компетентен  орган  –  Министерския  съвет,  министър-председателя,
министъра.

На  теория  стратегиите  се  разработват  само  в  партньорство  с  всички
заинтересовани страни (университети, НПО, бизнес организации и граждани).
По  всяко  време  гражданите,  социалните  и  бизнес  партньори  могат  да  се
запознават с готвените промени в регулираните от държавата области. Те могат
да заявят своята позиция и да дават предложения за промяна. Тъй като, обаче,
финансирането  на  подобно  начинание  става  посредством  частни  източници,
често  липсват  стратегии  за  развитие,  а  ако  ги  има,  то  те  са  по-точно
продължение от планирането на по-високото управленско ниво. По такъв начин,
процесът  на  планиране  произвежда   критично  недоразвити  зони  и  силна
централизация (често пъти този процес остава скрит).

Пример  за  свръхцентрализация  в  процесите  на  планирането  е
организацията на подготовката на Националната програма за развитие. В Схема
1.1.  е  показано  принципното  място  на  програмата  и  връзката  й  с  други
стратегически документи.

Съществен момент в оценката на НПР е показателят – добавена стойност.
В общото стратегическо планиране той се възприема като основен компонент на
фискалната  устойчивост,  която е  ситуация,  при  която  правителството  е  в
състояние  да  обслужва  наличния  държавен  дълг  при  запазване  на
макроикономическата  стабилност  в  страната.  В  случая  оценките  за  фискална
устойчивост имат два основни измерителя: индикаторите на фискалния баланс и
публичния  дълг,  като  се  преследва  за  цел  съотношението  дълг/БВП  да  не
преминава равнището, при което обслужването на дълга ще бъде възможно само
с бъдещи сериозни корекции на  бюджетните приходи и  разходи.  Добавената
стойност  се  явява  основният  индикатор  за  БВП  и  оценка  в  Националната
програма  за  развитие.  Ето  защо  връзката  между  НПР  и  другите  два  главни
стратегически  документа,  Средно срочната  фискална рамка и Конвергентната
програма, е изключително важна и определяща. Всъщност, може да се твърди,
че изпълнението на НПР зависи главно и дори изцяло от фискалната рамка.

Схема 1.1. 
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Взаимовръзки между вътрешните рамкови документи, определящи
политиките за развитие и рамковите документи, разработвани във връзка с

членството на България в ЕС

Съгласно параграф 3 от Заключителни разпоредби на Постановление №
110 на  Министерския  съвет  от  03  юни 2010  г.  организацията  на  процеса  на
разработване на програмата следва да включва следните нива.

На  политическо  ниво: Министерски  съвет одобрява  визията,
стратегическите цели и приоритетите за развитие на НПР; финансовите ресурси
за  изпълнението  на  програмата  и  тяхното  разпределение  по  приоритети;
механизма за наблюдение и контрол на изпълнението й, както и окончателния й
вариант.

Съвет за развитие е друг елемент от това ниво, който определя:
‒ организацията за разработване на НПР;
‒ структура на НПР, график и разпределение на задачите сред съответните

работни  групи,  включително  областите  и  задачите,  за  чието  изпълнение  е
необходима външна техническа и експертна помощ механизма за наблюдение и
контрол на изпълнението на НПР;

‒  механизъм  за  съгласуване  на  процеса  на  разработване  на  НПР  с
процедурата по подготовката държавния бюджет;

‒  процедури  за  включване  на  социално-икономическите  партньори  в
разработването на НПР;

‒  и  приема  правила  за  организиране  на  обществени  обсъждания,  във
връзка с разработването на НПР;
‒ одобрява проект на НПР.
Третият елемент са Министрите, които:
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‒ създадат ведомствени работни групи за разработване на частите на НПР,
които са свързани с техните правомощия;
‒ осигуряват информация за целите на подготовката на НПР.
На оперативно ниво действат общо четири звена:
Първото звено, това е  Секретариат на Съвета за развитие (дирекция

„Програмиране  на  средствата  от  ЕС”  в  Администрацията  на  Министерския
съвет), който:

‒ подготвя заседанията на Съвета за развитие;
‒ координира изпълнението на поставените задачи;
‒  подпомага  и  координира  дейността  на  междуведомствената  работна

група и ведомствените работни групи;
‒  въз  основа  ва  установените  нужди,  организира  подготовката  и

провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки за осигуряване
на външна експертна и техническа помощ, във връзка с разработването на НПР; 

‒  организира  процедурата  по  избор  на  външен  оценител  и  подпомага
извършването на предварителна оценка на НПР;

 ‒  изготвя график за провеждане на междинна и последваща оценка на
изпълнението на НПР;

‒ подготвя проект на механизъм за наблюдение и контрол на изпълнението
на НПР;

‒  подготвя за разглеждане от Съвета за развитие на резултатите от всеки
ключов етап от разработването на НПР;

‒  организира провеждането на обществени обсъждания и представяне на
междинните и крайните резултати от работата по разработването на НПР;

‒  изпълнява  и  други  задачи,  определени  от  председателя  на  Съвета  за
развитие.

Второто  звено, това  е  Междуведомствена  работна  група  за
разработване на проект на НПР, която:

‒  изготвя  анализ  на  изпълнението  на  предишни  програмни  документи,
свързани с икономическото и социалното развитие на страната;

‒  изготвя  анализ  на  текущото  икономическо  и  социално  състояние  на
Република България и определя основните фактори за развитие на страната;

‒ изготвя SWOT анализ на икономиката;
‒  подготвя  предложение  за  визия,  стратегически  цели  и  приоритети  за

развитието на Република България за периода до 2020 г.;
‒  предлага  индикативно  финансово  разпределение  на  средствата  за

изпълнение на поставените цели (в т.ч.  от националния бюджет,  Европейския
съюз,  международните  финансови  институции  и  публично-частното
партньорство) по приоритети на националния програмен документ;

‒  подготвя  списък  от  индикатори  за  наблюдение  на  изпълнението  на
националния програмен документ;

‒ одобрява предварителната оценка на ефектите от планираните мерки;
‒  подготвя оценка на съгласуваността и допълняемостта на НПР с други
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програмни документи на европейско, национално и регионално ниво;
‒  организира  обществени  обсъждания  във  връзка  с  подготовката  на

проекта на НПР;
‒ оформя окончателния вариант на проекта на НПР.
Третото звено са  Ведомствените работни групи,  създадени във всяко

министерство, със следните задачи:
‒  анализ  на  изпълняваните  секторни  политики  на  национално  ниво  и

тяхното  измерение  в  районите  на  ниво  3,  съгласно  Закона  за  регионалното
развитие;

‒  изготвяне  на  сценарии  за  развитието  на  съответния  сектор  до  2020
година;

‒  формулиране на цели и приоритети в съответния сектор за периода до
2020 година;

‒ изготвяне на рамка на мерките за постигане на определените цели;
‒  изготвяне  на  индикативна  финансова  рамка  за  изпълнение  на

предвидените мерки;
‒ оформяне съответната част на проекта на НПР.
Четвъртото звено е експертното осигуряване на разработването на НПР

– осигуряване на професионална експертиза и съответната техническа подкрепа
за разработването на НПР.

Нека обобщим: Периодът 2003-2010 г. се характеризира с висока степен
на турболентност в процеса на стратегическо планиране. АИАП не съумява да
координира и балансира процесите на планиране в страната. В резултат на това
се  появява  дисбаланс  в  планирането,  изразено  в  свръхпрограмиране  в  едни
области  за  сметка  на  дефицити  в  други.  Настъпилата  икономическа  криза  и
структурни промени в икономиката след 2007 г., напълно промениха средата, в
която трябваше да работят изградените стратегии. Липсата на бързи корекции в
планирането доведе до очаквани резултати. Първо, усвояването на средствата от
еврофондовете остана на критично ниско ниво – 11,33% към края на 2009 г., а
редица  стратегии,  планове  за  действие  и  национални  програми  потънаха  в
забрава. Второ, процесите на стратегическо планиране се  централизираха силно.

2.3. За данъчната основа

В свое скорошно интервю, министърът на икономиката Трайчо Трайков12

заяви:  „Нужна  е  съществена  промяна  в  структурата  на  българската
икономика. Търсим такава структура, която има повече добавена стойност...
Високата добавена стойност е в сферата на индустриите, които са средно и
високотехнологични  и  иновационните  компании”.  Подобна  икономическа
трансформация, за която говори министър Трайков, изисква именно това, което
се  наблюдава  в  българската  икономика.  Трансформация  на  цели  сектори  в
12 БНТ, 21.11.2011г.
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икономиката.  Нещо  различно  от  „криза”.  Политика,  приличаща  по-скоро  на
преход или създаване на кризи в определени сектори, отколкото на оптимизация
в  икономиката.  Ключова  роля  за  това  играе  ориентира,  по  който  тази
оптимизация и трансформация се извършва. Ако този ориентир не е съобразен с
фактическите  показатели  на  социалната  структура,  то  в  такъв  случай
резултатите  са  винаги  пагубни.  За  сравнение  при  обсъжданията  в  развитите
западни страни,  на бъдещите визии на икономиката,  почти винаги на преден
план  се  поставя  за  цел  откриването  на  нови  работни  места,  и  след  това  на
стимули за производства с висока добавена стойност. Защо тогава се прави това?
Един  от  отговорте  е,  че  това  е  един  от  начините  да  се  стимулира  бързо
разширяването  на  данъчната  основа,  което  на  по-заден  план  ще  позволи
разширяване  на  съфинансирането  на   оперативните  програми,  чрез
допълнително орязване на социалните плащания.

Липсата на управленски капацитет в стратегическото планиране се отрази
не само на планирането в усвояването на средствата от ОП. Негативни резултати
се  появиха  и  в  събираемостта  на  данъците.  Таблица  1.2.  показва  сривът  в
събираемостта на данъците като процент от планираните бюджетни приходи.

Таблица 1.2 
Събираемост на данъчните приходи (в %)

Общо данъчни
приходи

Корпоративен
данък

Данък върху доходите
на физическите лица

Данък добавена
стойност

Към август 2007 71 99.6 76.6 66.6
Към август 2008 65.4 77.8 58.5 62.7
Към август 2009 49.9 53.6 58.8 42.8
Към август 2010 62 73.7 66.5 61.9
Към август 2011 64.7 68 68.7 63.0
Източник: Министерство на финансите.

Данните ясно показват, че проблемите със стратегическото планиране са
повлияли и на изпълнението на средносрочната фискална рамка. На пръв поглед
направените  промени  в  механизмите  на  планиране  след  2010г.  дават
положителни резултати. В процентно изражение събираемостта на планираните
общи  данъчни  постъпления  нарастват  от  49.9%  на  64.7%.  за  две  години.  В
действителност  става  дума  за  това,  че  повишаването  на  събираемостта  е  за
сметка на понижените очаквания за данъчните приходи. Показателни са данните
за 2009 г., 2010 г. и 2011 г. В количествено изражение, по отношение на общите
данъчни приходи за 2009 г., имаме събрани 9 435.2 млн.лв. към същата дата или
изпълнение 49.9% от годишния отчет.  За 2010г. са събрани 8 346 млн.лв.,  но
вече изпълнението спрямо прогнозния бюджет е 62%. За 2011 г. са събрани 9
288.2 млн.лв. при изпълнение на бюджета от 64.7%. В частност, повишаването
на събираемостта зависи и от други фактори, като например повишения контрол
над данъкоплатците.

23



3. Новите роли на оперативните програми на ЕС

Както стана ясно, „Национален план за развитие на Република България за
периода  2007-2013г.”  е  основният  стратегически  документ,  според  който  се
конструират всички останали стратегически документи. Този документ, обаче,
бе подменен с „Национална програма за развитие: България 2020”. Периодът на
планиране  отново  е  седем  години  и  е  съобразен  с  Европейските  цикли  за
планиране  и  европейската  стратегическа  рамка  „Европа  2020”.  По  същество
„Европа  2020”  е  съобразена  и  ориентирана  към основните  цели,  залегнали  в
стратегиите от Лисабон и Гьотеборг.  В резюме, тези стратегии представляват
визии  за  развитието  на  Европейската  общност,  основана  на
конкурентоспособност,  на  повишаването  на  производителността  и  на
насърчаване на социалното сближаване, като поставят основно ударение върху
знанието, иновациите и оптимизирането на човешките ресурси. За да постигне
тези цели, Съюзът предвижда да насочи в по-голяма степен всички подходящи
национални и общностни ресурси,  включително политиката  за  сближаване,  в
три основни направления – икономика, социални въпроси и околна среда – с цел
да се постигне по-добра агрегация в общия контекст на устойчивото развитие.

Достъпът на страната до Структурните фондове на общността е основан
на проектния принцип. Самите проекти са в рамките на няколко предварително
определени и одобрени от Европейската комисия оперативни програми. Цялата
безвъзмездна  помощ,  която  страната  получава  по  линия  на  Структурните
инструменти на ЕС, се отпуска на базата на одобрен от службите на ЕК, друг
важен,  национален  рамков  документ,  осигуряващ  съответствие  между
националните  цели  за  развитие  и  целите  на  политиката  за  сближаване  –
Национална  стратегическа  референтна  рамка  (НСРР).  НСРР  по  същество
представлява план за усвояване на средства от Структурните фондове на ЕС.

На  едно  по-конкретно  ниво  на  операционализация,  Оперативните
програми  в  частност,  се  изготвят  в  съответствие  именно  с  Лисабонската
стратегия и принципите за устойчивост, определени в Гьотеборгската стратегия
за устойчиво развитие. С оглед  на изпълнението на поставените политически
цели  и  отчитайки  ролята  на  политиката  на  сближаване  за  насърчаване  на
реалното намаляване на различията, се следват приоритети, които би трябвало
да  стимулират  растежа  и  създаването  на  работни  места.  Те  включват
инвестирането в двигатели на растежа и трудовата заетост, чрез оперативните
програми  и  подпомагане  на  изпълнението  на  последователно  свързани
стратегии, подобряване на държавното управление и въвеждане на интегрирани
подходи  с  цел  насърчаване  на  балансирано  развитие,  устойчиви  общности  и
социално включване.

Формулирани са три основни насоки, върху които трябва да се базират
стратегиите и действията, предвидени в оперативните програми:
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● повишаване на привлекателността на страните-членки, регионите и
градовете чрез  подобряване  на  достъпността,  осигуряване  на  адекватно
качество и ниво на услугите и запазване на потенциала на околната среда;

●  насърчаване  на  иновациите,  предприемачеството и  разрастване  на
икономиката, основана на знанието посредством разгръщане на капацитета за
научно-изследователска дейност и иновации, включително нови информационни
и комуникационни технологии;

●  създаване  на  повече и  по-добри работни места чрез  привличане  на
повече  хора  към  трудова  заетост  или  предприемачество,  като  се  подобри
адаптивността  на  работещите и предприятията  и  се  увеличи инвестирането в
човешки капитал.

Тези  три основни насоки на  развитие  фокусират следните  приоритетни
области  в  развитието  на  България,  записани  в  Националната  стратегическа
референтна рамка:

●  поддържане  на  макроикономическата  стабилност  (ограничаване  на
дефицита  по  текущата  сметка  и  по-нататъшно  намаляване  на  инфлационния
натиск  въз  основа  на  набор  от  разумни  политики,  включващи  структурни
реформи, устойчива фискална позиция и допълнителни мерки за подобряване на
качеството и ефективността на публичните разходи);

●  модернизация  и  развитие  на  инфраструктурата,  в  частност  на
транспортните и енергийните мрежи, както и на ИКТ инфраструктурата;

●  подобряване на бизнес средата (вкл. по-добро регулиране, приложение
на законодателство за вътрешния пазар, конкуренция и ключовите приоритетни
действия, идентифицирани от пролетния Европейски съвет от 2006 г.);

● подобряване на качеството на човешкия капитал чрез подобрен достъп
на всички до качествено образование и обучение (включително обучение през
целия живот) с оглед  на повишаването на производителността и постигане на
по-голямо съответствие между уменията и потребностите на пазара на труда;

●  задействане  на  търсенето  чрез  въвеждане  на  подхода  „flexicurity”
(гъвкавост и сигурност) и активни политики на пазара на труда (акцентиране
върху ефективни услуги по заетостта, подпомагане при намирането на работа и
усъвършенстване на уменията).

В действителност, въпреки направените реформи (оптимизации) в процеса
на  стратегическо  планиране,  основната  цел  в  планирането  остава  същата,
каквато  беше  преди  приемането  на  България  в  ЕС  –  постигането  на
макроикономическа стабилност, гарантираща обслужването на държавния дълг.
Променило се е обаче нещо много важно. Ролята на Оперативните програми,
финансирани със  средства  от  ЕС.  До преди настъпването  на  икономическата
криза, тяхната роля е да стимулират общото развитие, т.е. има ли са „догонващ”,
„сближаващ”, развитиен за икономиката характер спрямо тази на страните в ЕС.
След   настъпването  на   икономическата  криза  тяхната  роля  се  промени  в
„компенсираща” негативните ефекти от кризата. Оперативните програми на ЕС
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вече имат антикризисен, буферен характер. Видимо компенсиращият ефект се
изразява главно в следните няколко направления:

На първо място, средствата от ОП започнаха да се превръщат в основен
източник  на  инвестиции  след  отлива  на  чуждестранните  инвестиции.  По
предварителни  данни  на  БНБ,  Преките  инвестиции  в  страната  за  периода
януари – август 2011 г. възлизат на 225.6 млн. евро (0.6% от БВП), при 926.5
млн. евро (2.6% от БВП) за периода януари – август 2010 г.

Към 17 юни 2011 година плащанията по ОП са почти 13%, докато към
края  на  2009  г.,  за  сравнение,  те  възлизаха  на  2.61%  (виж:  Таблица  1).
Постигнат  бе  и  напредък  по  отношение  на  сертифицираните  разходи  –
размерът им към 02.08.2011 г. възлиза на 3 022 568 526 лв., или 13.55% от общия
бюджет.  Договорените средства  достигнаха почти половината от средствата –
46.87%, като общата сума на плащанията към бенефициентите до същата дата
възлизат на 10 457 300 179 лв.  както показва Таблица 1.  3.  За сравнение към
31.07.2009 г. плащанията са в размер на 185 млн. лв., а договорените средства до
края  на  2009  г  –  23.05%.  Практически  това  е  удвояване  на  постигнатото  за
идентичен интервал от време по отношение на този показател.

Таблица 1.3. 
Изпълнение на оперативните програми към 02.08.2011г.

ОПЕРА
ТИВНА
ПРОГР
АМА

Стойност на
програмата

Договорени
средства

Реално изплатени
суми

Верифицирани
разходи*

Общо
Финанс
иране
от ЕС

Нацио
нално
съфин
анси-
ране

Общо
към
02.08.2
011

%
Изпъ
лне-
ние

За
перио
да
22.0
7.2011
02.08.
2011

Общо
към
02.08.
2011

%
Изпъ
лне-
ние

За
перио
да
22.07.
2011
02.08.
2011

Общо
към
02.08.
2011

%
Изп
ъ-
лне
ние

За
периода
22.07.201
1
02.08.201
1

ОПТ
3 918

468 568
3 177

205 981

741
262
587

2 100
531 545

53.63
%

0
507
568
912

12.95
%

29 342
695

358 13
5 483

9.14
%

0

ОПОС*
**

3 521
957 127

2 868
078 949

653
878
178

1 579
760 104

44.85
%

256 24
7 661

311
799
017

8.85
%

5 612
545

154 55
2 974

4.39
%

6 529 426

ОПРР
3 131

821 212
2 662

048 030

469
773
182

1 848 9
44 541

58.04
%

3 832
954

466
985
974

14.91
%

517
961

364 02
6 998

11.6
2%

503 491

ОПРКБ
И**

2 273
096 041

1 932
131 636

340
964
405

830 575
019

36.54
%

0
492 25
1 758

21.66
%

5 259
623

468 21
0 827

20.6
0%

572 290

ОПТП
111 129

140
94 459

769
16 669

371
59 486

828
53.53

%
454
300

14 163
317

12.74
%

362
556

8 755
852

7.88
%

0

ОПРЧР
2 374

122 531
2 018

004 152

356
118
379

1 253
004 904

52.78
%

0
265
523
522

11.18
%

9 806
987

176 15
7 745

7.42
%

0
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ОПАК*
*

353 592
720

300 553
812

53 038
908

175 511
258

49.64
%

0
93 403

814
26.42

%
925
552

77 570
101

21.9
4%

862 717

Общо
за
Структ
урните
инстру
менти

15 684
187 339

13 052
482 328

2 631
705
011

7 848
814 199

50.04
%

260
534
915

2 151
696
314

13.72
%

51 827
920

1 607 
409
981

10.2
5%

8 467 924

ПРСР
6 412

720 105
5 167

789 072

1 244
931
033

2 561
582 326

39.95
%

8 321
943

1 392
535
866

21.72
%

15 014
127

1 401 
391
261

21.8
5%

3 522 669

в  т.ч.  1.
инвест.
Мерки

4 673
459 824

3 741
595 642

931
864
182

2 095
068 719

44.83
%

7 909
711

928
179
592

19.54
%

14 947
156

934 87
7 653

20.0
0%

3 522 699

2.
компенс
аторни
плащан
ия****

1 739
260 281

1 426
193 430

313
066
851

466 513
608

26.82
%

412
232

464
356
275

26.69
%

66 970
466 51
3 608

26.8
2%

0

ОПРСР
208 647

184
156 485

386
52 161

796
46 903

653
22.48

%
1 592
288

12 911
322

6.19
%

178
021

13 767
284

6.60
%

855 962

Общо  -
земедел
ски  и
рибарск
и
фондове

6 621
367 289

5 324
274 458

1 297
092
829

2 608
485 980

39.39
%

9 914
231

1 405
447
188

21.23
%

15 192
147

1 415 
158
545

21.3
7%

4 378 631

ВСИЧК
О

22 305
554 628

18 376
756 787

3 928
797
840

10 457
300 179

46.88
%

270
449
145

3 557
143
502

15.95
%

67 020
067

3 022 
568
526

13.5
5%

12 846
555

Бележки:  *  Верифицираните  разходи  отразяват  само размера  на  БФП и  не  включват  изплатените
аванси по проекти
** Намалението в стойността на договорираните средства при структурните инструменти, се дължи на
прекратени договори и анекси
*** Намалението на верифицираните суми се дължи на възстановени суми по договорите
**** Включват мерките – доплащания към директни плащания, плащания за природни ограничения и
агроекологични плащания.
Източник:  Данните  са  от  Отчет  на  програмата  на  правителството  на  европейското  развитие  на
България за втората година.

Конкретен пример за стимулираща икономиката инвестициона програма е
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика”  2007  –  2013  г. Целта  на  подкрепата  в  рамките  на  ОП
„Конкурентоспособност” е „да развие потенциала за конкурентно и ефективно
производство и бизнес, да допринесе за увеличаване на икономическия ефект и
да  подпомогне  необходимите  структурни  промени  с  оглед  постигането  на
устойчив  напредък”.  За  изпълнение  на  тези  цели  програмата  подкрепя
развитието  на  производителността  на  предприятията,  както  и  развитието  на
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иновациите  и  новите  технологии.  Оперативната  програма  е  основана  на  пет
приоритетни оси:

Приоритетна ос  1 -   „Развитие на икономика,  базирана  на знанието  и
иновационни дейности” е фокусирана върху подпомагане развитието на научно-
изследователска и развойна дейност за и от предприятията, с цел укрепване на
техния иновационен потенциал и изграждането на подходяща про-иновативна
бизнес инфраструктура, която да укрепи връзката наука-бизнес.

Приоритетна  ос  2 –  „Повишаване  ефективността  на  предприятията  и
развитие на бизнес средата” поставя акцент върху подкрепа за микро, малки и
средни  предприятия  с  потенциал  за  развитие,  в  които  да  се  подпомага
технологичното обновление и управлението на качеството, както и подобряване
на  консултантските  и  информационни  услуги,  предоставяни  на  бизнеса,
подобряване  на  енергийната  ефективност  в  предприятията  и  насърчаване  на
бизнес кооперирането и свързването в мрежи.

Приоритетна  ос  3 –  „Финансови  инструменти  за  развитие  на
предприятията”  цели  подобряване  достъпа  до  капитал  за  развитие  на
предприятията.

Приоритетна ос 4 –  „Укрепване на международните пазарни позиции на
българската  икономика”  цели  подпомагане  на  инвестиционната  дейност,
подобряване на експортния потенциал на националната икономика и подкрепа на
националната инфраструктура по качеството.

Приоритетна  ос  5  – „Техническа  помощ”  подпомага  управлението,
изпълнението,  мониторинга  и  контрола  на  дейностите  по  ОП
„Конкурентоспособност”,  както  и  работата  на  Комитета  за  наблюдение,
включително и чрез провеждането на проучвания и изследвания, необходими за
изпълнението  и  оценката  на  ОП,  както  и  на  информационни  кампании  за
осигуряване на прозрачност на дейностите.

Една  примерна  Индикативна  годишна  работна  програма  на  ОП
„Конкурентоспособност”  (2011г.),  включва   следните  схеми  за  безвъзмездна
помощ:

По  приоритетна  ос  1  функционира  програмна  схема  „Подкрепа  за
внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и предоставяне
на  иновативни  услуги”  –  интегрираната  консултантска  и  инвестиционна
подкрепа за изпълнението на успешни проекти е насочена към  внедряване в
производството и пазарна реализация на иновативни продукти, процеси и услуги
(като услугите следва да се резултат от внедрен иновативен процес или продукт)
с  висока добавена стойност.  Втора примерна програмна схема по тази ос  е
програма за  „Създаване на нови и укрепване на  съществуващи технологични
центрове”  –  подкрепата  е  насочена  към  създаване  на  благоприятна  среда  и
условия за развитие на иновативни предприятия. Бенефициенти по схемата са
научноизследователски  организации,  вкл.  съгл.  ЗВО,  общини,  областни
управители,  обществени  или  частни  организации  и  предприятия  (вкл.  НПО).
Трета  примерна  програмна  схема  е  „Създаване  на  нови  и  укрепване  на
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съществуващи  офиси  за  технологичен  трансфер”.  Тук  се  цели  насърчаване
развитието на националната про-иновативна инфраструктура чрез подкрепа за
създаването на нови и развитието на вече съществуващи офиси за технологичен
трансфер в България като основен фактор за стимулиране на трансфера на ново
знание  и  технологии  от  научно-изследователските  организации  към
предприятията с оглед осигуряване на тяхното конкурентоспособно и устойчиво
развитие в дългосрочен план. В рамките на същата годишна работна програма е
включена  и  схемата   „Подкрепа  за  създаване  на  технологични  паркове”.  Тя
оказва подкрепа за създаване на технологични паркове, които да функционират в
тясна взаимовръзка с академичната и научна общност, да подпомогнат достъпа
на  предприятията  до  ново  знание  и  да  стимулират  комерсиализирането  на
научните изследвания.

По приоритетна ос 2 за същата година са открити общо шест схеми за
подкрепа.  Първата  е,  „Технологична  модернизация  в  малки  и  средни
предприятия”  –  подкрепата  е  за  повишаване  на  конкурентоспособността  на
български малки и средни предприятия чрез модернизация на материалната и
нематериалната база за производство и предоставяне на услуги. Бенефициенти
по схемата са малки и средни предприятия или кооперации, регистрирани по ТЗ
или ЗК,  със седалище в Република България.  Втората схема е „Подкрепа за
създаване  и  развитие  на  бизнес  инкубатори”.  Тя  предоставя  подкрепа  за
създаване  на  нови  и  развитие  на  вече  съществуващи  бизнес  инкубатори  в
България като устойчиви структури за насърчаване на предприемачеството на
регионално ниво и инструмент за предоставяне на подкрепа и специализирани
услуги  на  предприятията,  особено  в  началото  на  тяхното  развитие,  с  оглед
гарантиране на тяхната устойчивост и конкурентоспособност.  Третата схема е
„Подкрепа за развитието на клъстерите в България” - стимулира създаването и
развитието  на  клъстери  в  България  като  фактор  за  повишаване  на
конкурентоспособността  на  българските  предприятия  чрез  предоставянето  на
подкрепа  за  изграждане  и  укрепване  на  административния  и  управленски
капацитет  на  клъстера,  развитие  на  продуктите  и  услугите,  разширяване  на
пазарните  позиции,  привличане  на  нови  членове  на  клъстера,  както  и
насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване за общи
клъстерни дейности.  Четвъртата схема  е,  „Въвеждане  на  енергоспестяващи
технологии  в  предприятията”  –  подкрепата  е  насочена  към  повишаване  на
икономическа  ефективност  и  повишаване  на  конкурентоспособността  на
предприятията  чрез  изпълнение  на  енергоспестяващи мерки.  Бенефициенти  -
МСП и големи предприятия от производствения сектор и сектора на услугите.
Петата, последна, схема е „Въвеждане на възобновяеми енергийни източници”
–  финансовата  подкрепа  е  за  повишаване  на  икономическа  ефективност  и
повишаване на конкурентоспособността на предприятията чрез изпълнение на
мерки за внедряване на ВЕИ. Бенефициенти - МСП и големи предприятия от
производствения сектор и сектора на услугите.

Друг пример за инвестиционният характер на оперативните програми е
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ОП „Транспорт”. Основната цел на програмата е „развитието на железопътната,
пътната и водна инфраструктура, както и стимулиране развитието на комбиниран
транспорт  в  съответствие  с  транспортната  политика  на  Европейския  съюз  и
установените изисквания за развитие на Tранс-европейската транспортна мрежа
за постигне на устойчивост на българската транспортна система”. Спeцифичното
в  ОПТ  е  предварителното  определяне  на  конкретните  бенефициенти по
проектите  и  предварителното  приоритизиране  на  индикативен  списък  с
инфраструктурни  проекти,  предвидени  за  финансиране  от  програмата.
Оперативната програма се фокусира върху няколко стратегически приоритета.
Приоритетните  области  са  Приоритетна  ос I -  Развитие  на  железопътната
инфраструктура по Транс-европейските и основните  национални транспортни
оси;  Приоритетна  ос  II -  Развитие  на  пътната  инфраструктура  по  Транс-
европейските и основните национални транспортни оси; Приоритетна ос  III -
Подобряване  на  интермодалността  при  превозите  на  пътници  и  товари;
Приоритетна  ос  IV -  Подобряване  на  корабоплаването  по  морските  и
вътрешните водни пътища; Приоритетна ос V - Техническа помощ.

Трети  пример  е ОП  Регионално  развитие.  Програмата  е  насочена  към
практическото  изпълнение  на  Приоритет  4  на  Националната  стратегическа
референтна  рамка  -  “Балансирано  териториално  развитие”.  Тя  очертава
основните области, в които България ще получи финансиране за своите региони
от Европейския Фонд за Регионално Развитие.

Най-общо,  програмата  цели „подобряване  на  социално-икономическите
условия в 6-те региона на планиране, т.е.  преодоляване на тяхното изоставане
спрямо регионите в ЕС от една страна и ограничаване на между-регионалните
различия в България от друга”. 

За  тази  цел  програмата включва  широк  набор  от  мерки,  от
инфраструктура до опазване на културното наследство. Подкрепа се предоставя
както  за  проекти  на  големи  градски  центрове  с  добър  потенциал  за
икономически  растеж  и  социално  включване,  така  и  за  техните  съседни  и
периферни  райони,  които  на  този  етап  изостават  от  цялостното  развитие  на
региона. Приоритетните оси тук са както следва:

Приоритетна  ос 1  „Устойчиво  и  интегрирано  градско  развитие” е
насочена  към интервенции  с  цел  подобряване  на  конкурентоспособността  на
градовете и градските територии и по-специално – осигуряване на условия за
развитието на успешни и устойчиви градски райони, свързани помежду си, които
създават  възможности  едни  на  други  и  на  прилежащите  им  извънградски
територии. 

Приоритетна ос 2 „Регионална и местна достъпност”. Целта тук е да се
подобри качеството на живот и работна среда чрез по-добър достъп и създаване
на нови възможности за повишаване на регионалната конкурентоспособност и
устойчивото развитие.

Приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”. Специфичната   цел
на  приоритета  е  повишаване  на  регионалния  туристически  потенциал  за
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развитие  и  маркетинг  на  устойчиви  и  разнообразни,  специфични  за  региона
туристически продукти с висока добавена стойност, и увеличаване на приноса
на сектора към устойчивото регионално развитие. Дейностите по приоритета са
концентрирани в 3 операции:

Операция 3.1 Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях
инфраструктура;

Операция 3.2 Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг
на дестинациите;

Операция 3.3 Национален туристически маркетинг.
Приоритетна  ос 4  „Местно  развитие  и  сътрудничество”. Тази

приоритетна  ос  има  за  цел  да  допринесе  за  местното  и  междурегионално
развитие.  Основната  й  характеристика  е  създаването  и  подпомагането  на
инвестиционни инициативи,  свързани  с  местна  собственост,  формулирани  на
местно ниво от местните заинтересовани страни и разработени по гъвкав начин
за намиране на решения на конкретни местни проблеми.

Приоритетна  ос 5  „Техническа  помощ”.  Целта  е  да  се  осигури
безпрепятствено  изпълнение,  наблюдение,  оценка,  публичност  и  контрол  на
програмата, и по този начин - високо ниво на усвояване на фондовете от ЕС.

Специфичната цел на приоритета е подкрепата за дейности, осигуряващи
правилното  и  ефективно  програмиране,  управление,  наблюдение,  оценка,
информация и контрол на ОПРР, укрепване на административния капацитет на
УО и на бенефициентите за успешно изпълнение и осигуряване на висока степен
на усвояване на средствата от СФ.

На  второ  място, средствата  от  ОП  се  разходват  за  борба  с
безработицата. Такъв пример е оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси”.  Стратегическата  цел  на  програмата  е  да  се  подобри  качеството  на
живот на хората в България чрез подобряване на човешкия капитал, постигане
на  високи  нива  на  заетост,  повишаване  на  производителността,  достъп  до
качествено образование и учене през целия живот и засилване на социалното
включване.

Изпълнението на програмата преследва следните специфични цели:
• Повишаване предлагането на труд и качеството на работната сила;
• Увеличено инвестиране в човешкия капитал чрез по-добро и по-достъпно

образование;
•  Повече  социален  капитал,  партньорства  и  мрежи  и  развитие  на

социалната икономика.
За  постигане  на  поставените  цели  програмата  стъпва  върху  следните

приоритетни оси:
Приоритетна ос 1: Насърчаване на икономическата активност и развитие

на пазара на труда, насърчаващ включването;
Приоритетна ос 2: Повишаване на производителността и адаптивността

на заетите; 
Приоритетна  ос  3: Подобряване  качеството  на  образованието  и
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обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на
икономика, основана на знанието; 

Приоритетна ос 4: Подобряване на достъпа до образование и обучение; 
Приоритетна  ос  5:  Социално  включване  и  насърчаване  на  социалната

икономика;
Приоритетна ос 6: Повишаване ефективността на институциите на пазара

на труда, социалните и здравните услуги;
Приоритетна ос 7: Транснационално и междурегионално сътрудничество;
Приоритетна ос 8: Техническа помощ. 
Изпълнението на оперативната програма ще допринесе за реализирането

на основните хоризонтални принципи на подкрепата от ЕСФ за периода 2007-
2013  г.,  както  и  за  прилагането  на  водещите  принципи  на  Стратегическите
насоки на Общността за сближаване и на Инициативата на Общността EQUAL -
равенство на половете и превенция на дискриминацията въз основа на пол, раса,
етнически произход религия или вярвания, увреждания, възраст или сексуална
ориентация, иновации, прилагане на политики, партньорство, добро управление
на програми и проекти.

Примерната  индикативна  годишна  програма  за  2011  г.  включва
възможности за безвъзмездна помощ по следните схеми:

По приоритетна ос 1  схема „Вземи живота си в свои ръце” цели да се
обединят  усилията  на  местно  равнище,  вкл.  на  структурите  на  гражданското
общество  за  мотивация  и  подкрепа  на  дълготрайно  безработните  лица.
Бенефициенти  по  процедурата  са  образователни  и  обучаващи  институции  и
организации, работодатели, центрове за професионално ориентиране и НПО.

По приоритетна ос 2, схема „Квалификационни услуги и обучения за заети
лица”  цели повишаване  на  производителността  на  заетите  лица,  тяхната
адаптивност  към  променящите  се  условия  и  съответно,  тяхната
конкурентоспособност  на  пазара  на  труда.  Предоставят  се  квалификационни
услуги и обучения на заети лица в микро, малки, средни и големи предприятия.
“Безопасен труд” e друга схема, която цели подобряване на условията на труд в
предприятията,  адаптиране  на  управленските  процеси  към  нов  подход  при
регламентирането и нормирането на труда, изграждане на съвременни системи
на  трудови  стандарти  и  подобряване  на  производителността  на  заетите.
Размерът на проектите е между 50 000 и 200 000 лв. като безвъзмездната помощ
е до 100 % за малки и средни предприятия и до 80% за големи предпирятия. По
приоритетна ос 7 „Транснационално и междурегионално сътрудничество” схема
„Без  граници”  цели е  да  се  изгради  платформа,  която  да  позволи на  всички
заинтересовани институции и организации да ползват опита на EQUAL, както и
да обменят идеи и планове за най-доброто използване на помощта от ЕСФ в
следните  области:  заетост,  образование  и  обучение,  социално  включване,
административен  капацитет,  добро  управление  на  проекти  и  програми.
Бенефициенти  по  процедурата  са браншови  и  секторни  организации,  НПО,
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общини,  образователни,  обучителни  и  научни  институти  и  организации,
социално-икономически партньори.

На  трето  място  средствата  от  ОП  се  разходват  за  подобряване  на
координацията между  структурните фондове  в  България  и  оптимизация  на
административния капацитет чрез две основни програми, представени по-долу.

Общата цел на ОП „Техническа помощ” е „подобряване на координацията,
контрола, прилагането и оценката на Структурните фондове и Кохезионния фонд
в България за периода 2007 -  2013 г.”  .  Специфичните цели, които преследва
програмата са, първо, укрепване на необходимия капацитет и функциониране на
структурите на централната и местни администрации, участващи в усвояването
на  СКФ  и  второ,  подобряване  на  информираността  и  осведомеността  на
обществото за ефективното и ефикасно използване на СКФ в България;

За  постигането на  тези  цели са  идентифицирани следните приоритетни
оси:

Приоритетна  ос  1  –  подпомагане  реализирането  на  дейностите  на
структурите  на  централно  ниво:  Централното  координационно  звено,
Сертифициращия орган, Одитиращия орган, Комитета за наблюдение на НСРР,
Управляващия орган на ОПТП и Комитета за наблюдение на ОПТП. Мерки за
изграждане на капацитет на институциите, работещи по Структурните фондове.

Приоритетна  ос  2 –  допълнително  разработване  и  подпомагане  на
функционирането  на  унифицирана  информационна  система  за  управление  и
наблюдение (ИСУН);

Приоритетна  ос  3 –  популяризиране  на  европейската  кохезионна
политика и нейните цели в България и осигуряване на обща и статистическа
информация.

Бенефициенти  на  програмата  са:  Централното  координационно  звено;
Сертифициращият  орган;  Одитиращият  орган;  Комитетът  за  наблюдение  на
НСРР;  Комитетът  за  наблюдение;  Управляващият  орган;  Централният
информационен офис.  

Освен тези структури на централно ниво, определени като бенефициенти
на ОПТП, всички, които участват в усвояването на средствата от СКФ, ще се
възползват от изпълнението й, по-конкретно това са: Регионалните и местните
власти; Управляващите органи на оперативните програми и Междинните звена;
Всички административни структури, участващи в изпълнението на структурните
инструменти; Ползвателите на ИСУН на всички нива на администрацията.

Втората програма от тази група е Оперативна програма „Административен
капацитет” (ОПАК),  която  е  стратегически  документ  за  модернизация  на
българската държавна администрация и подобряване на работата на органите на
съдебната власт и на структурите на гражданското общество за периода 2007 –
2013 г. Тя се финансира от Европейския социален фонд (ЕСФ) и от националния
бюджет.  Програмата  отговаря  на  препоръката  от  Стратегическите  насоки  за
сближаване на Общността да се предприемат специални действия за укрепване
на  административния  капацитет  в  рамките  на  цел  „Сближаване”: I:  Добро
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управление;  II:  Управление  на  човешките  ресурси; III:  Качествено
административно  обслужване  и  развитие  на  електронното  управление; IV:
Техническа помощ.

4. Икономическият контекст: „криза” или социална промяна?

Предходният преглед очаквано потвърждава формулираната хипотеза,  че
при  липсата  на  адекватно  стратегическо  планиране,  целите  на  разходваните
средства  от  оперативните  програми  на  ЕС  са  придобили  компенсиращ,
заместващ  характер,  като  заместват  (компенсират)  ниския  капацитет  на
икономиката  да  постига  растеж.  По-конкретно,  отливът  на  чуждестранни
инвестиции е частично компенсиран, изместен, от средствата, изразходвани по
ОП.  Главното  действащо  лице  в  икономиката  вече  не  са  частни  субекти,  а
държавата. Една от причините е водещият критерий при определяне на насоките
на финансиране – генерирана добавена стойност в сектора. Разбира се, тук ние
не подценяваме и изпъкващите други критерии, като големина на предприятията,
имащи  достъп  до  финансиране  и  секторната  им  принадлежност,
предварителното определяне на бенефициентите и т.н. Смело може да се  каже,
че подобен подход е напълно погрешен. Правилният подход изисква нещо друго.
Накратко,  трябва да се финансират политики, които са не „анти кризисни”,  а
„адаптивни”.  Разликата  между  двата  вида  политики  е  в  това,  че  „анти
кризисните”  политики  имат  за  цел  да  тушират,  компенсират,  симптомите  на
проблемите  в  обществото  до  момент,  в  който  икономиката  би  се  върнала  в
„нормалното си състояние”. „Адаптивните” политики, от своя страна, атакуват
директно  проблемите  и  създават  правилата,  които  оформят  пътя,  по  който
икономиката  еволюира  с  течение  на  времето.  Те  имат  отношение още и  към
„желанието на обществото да придобие знания и умения, да генерира иновации,
да поеме риск и предприеме градивна дейност от всякакъв вид, с които да реши
социалните проблеми и затруднения с течение на времето”13.

Джоузеф  Стиглиц  подчертава,  че  всяка  добре  планирана  програма  за
икономическо стимулиране трябва да отговаря на следните седем принципа.

Първо да бъде навременна и бърза.  Защото колкото по-бързо се вкарат
пари в икономиката, толкова по-бързо тя ще излезе от възникналата криза.

Второ,  програмата  трябва  да  бъде  ефективна.  Като под ефективност се
разбира  осъществяването на  голям „взрив” от  и  за  парите  –  всяка  похарчена
парична единица би трябвало да доведе до  мащабно нарастване в заетостта и
производство. Целта е да се стимулира паричният мултипликатор или по друг
начин  казано,  всяка  изразходвана  парична  единица  води  до  повече  от  една
единица  прираст  в  производството.  Ако  правителството  харчи  пари  за  някой
инфраструктурен  проект,  работещите  по  него  харчат  заплатите  си,  за  да  си
купуват разни неща, а други на свой ред харчат техните пари. Всяко звено по
13 Норт, Дъглас. 1995, с. 112
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веригата  повишава  националния  доход,  така  че  съвкупното  увеличение  на
националния  доход  е  много  по-голям,  отколкото  сумата,  изразходвана
първоначално от правителството.

Според  Стиглиц,  не  всички  изразходвани  пари  имат  един  и  същ
мултипликационен ефект.  Данъчните намаления на богатите, примерно, имат
по-малък  мултипликационен  ефект, тъй  като  те  спестяват  повече.  По-висок
размер  ще имат  помощите  за  безработица,  защото  хората,  които  внезапно се
оказват с недостатъчен доход, ще похарчат почти всичко, което получат.

Трето, насочване към дълготрайните проблеми на страната. Проблеми като
ниско равнище на спестяванията, голям търговски дефицит, недостиг на средства
в пенсионните фондове или други социални програми, действат възпиращо за
всяка  една  икономика.  Ефективните  програми  за  стимулиране  би  довело  до
тяхното решаване или смекчаване на ефектите от тяхното влошаване.

Четвърто, според  Стиглиц,  всеки  пакет  мерки  увеличава  държавния
дефицит. Ето защо стимулирането трябва да се съсредоточи върху дългосрочните
инвестиции.

Пето, всяка програма трябва да бъде справедлива.
Шесто, да  помогне  в  краткосрочен  план  на  крайно  нуждаещите  се,

засегнати от кризата.
Седмо,  стимулите  трябва  да  бъдат  насочени  към  сферите,  в  които  се

съкращават работни места.
Повече от видно е разминаването на фактическата идея на Оперативните

програми и тяхната приложимост. Очаквано, подобно разминаване бе „скрито”
зад понятието „КРИЗА”. Принципно „кризата” се свързва с негативно временно
отклонение  от  едно  определено  устойчиво  икономическо  състояние.  Главната
характеристика на подобно отклонение е недостигът на средства, както в частния
така и в публичния сектор, а като резултат загуба на легитимност на властта,
растящи неравенства, аномична криза, социално изключване и т.н. Практиката
показва, че подобен недостиг на средства в публичният сектор обикновено се
компенсира  по  няколко  алтернативни  начина.  Първо,  чрез  печатане  на  пари.
Второ, чрез системата на кредитиране. Трето, чрез приватизация. Четвърто, чрез
повишаване  на  данъчните  ставки.  Пето,  чрез  реализацията  на  печалби  в
държавните предприятия. Шесто, чрез съкращения в социалния сектор.

Паралелно, ние ставаме свидетели и на нещо много важно. Цели сектори
на икономиката се трансформират. Редица фирми фалират, а в други сегменти
на икономиката се появяват нови пазарни субекти. Работната ръка мигрира. И
всичкото това на фона на задълбочаващата се дългова криза в САЩ и ЕС и
намаляващи данъчни постъпления. В действителност, това не е чисто и просто
само  „криза”  (моментна  негативна  промяна)  в  икономиката.  Това  е  дълбока
социална  промяна  (по-точно  преход)  отразяваща  се  в  дългосрочен  план  на
размерите, свойствата и качествата на данъчната основа, както и възможностите
и за разширяване.
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Глава втора

ИНСТИТУЦИОНАЛНАТА СТРУКТУРА НА ПРОЦЕСА НА
УСВОЯВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ПО СТРУКТУРНИТЕ

ФОНДОВЕ И КОХЕЗИОННИЯ ФОНД

В  Националната  стратегическа  референтна  рамка14 (НСРР)  2007-2013г.
като  основна  цел  е  заложено:  „Към  2015  г.  България  да  стане
конкурентоспособна страна-членка на ЕС с високи качество на живот, доходи
и социална чувствителност на обществото”. Финансовото инжинерстване от

14 Достъпна на: http://www.eufunds.bg/bg/page/66 
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този период е насочено в две основни насоки, основаващи се на приоритетите на
ЕС. Това са: 

- повишаване на конкурентоспособността на икономиката за постигане на
висок и устойчив растеж;

-  развитие на човешкия капитал като необходимо условие за по-висока
заетост, доходи и социална интеграция.

По този начин се очаква до 2015 г. България да стане по-привлекателно
място за живот, работа и инвестиции, гражданите да имат по-високи доходи, по-
високо качество на живот и равни възможности за реализиране на потенциала
си. НСРР очертава ключовите насоки на развитие и сфери на дейност, които с
финансовата  подкрепа  на  Европейските  структурни  фондове  би  трябвало  да
дадат  значителен  принос  за  сближаване  на  българската  икономика  с  тези  в
останалите европейски страни. За да бъде изпълнена тази цел, пред България в
периода 2007-2013г. са издигнати следните стратегически приоритети:

Приоритет 1: Подобряване на базисната инфраструктура;
Приоритет 2: Повишаване на качеството на човешкия капитал с акцент

върху заетостта;
Приоритет  3: Насърчаване  на  предприемачеството,  благоприятната

бизнес среда и доброто управление;
Приоритет  4: Подкрепа  за  постигане  на  балансирано  териториално

развитие.
Тези приоритети са разработени на базата както на европейската визия за

развитие на ЕС, така също върху социално-икономическия анализ,  включен в
НСРР.  Така  се  изготвят  7  Оперативни програми (ОП)  за  отделните  ключови
сектори,  където  по-подробно  са  описани  всички  приоритети  и  операции,  по
които ще се  кандидатства  за  финансиране  с  конкретни проекти.  Както  стана
ясно  и  от  предишната  глава,  оперативните  програми,  по  които  са  отпускани
средства  през  този  период  са:  „Развитие  на  конкурентоспособността  на
българската  икономика”,  „Развитие  на  човешките  ресурси”,  „Регионално
развитие”,  „Транспорт”,  „Околна  среда”,  „Административен  капацитет”,
„Техническа помощ”15.

Управлението и контрола на Структурните фондове и Кохезионния фонд
(Фондовете) в България са поставени в следната институционална рамка:

● Централно координационно звено (ЦКЗ);
● Управляващи органи на оперативните програми (УО);
● Сертифициращ орган (СО);
● Одитен орган (ОО)
● Комитет за наблюдение на ОП
● Комитет за наблюдение на НСРР
● Междинни звена (МЗ)16

15 Виж Приложение 1: Основни характеристики на Оперативните програми в България.
16 Приложение 2: Основни функции на отделните структурни нива в системата по усвояване
на  европейски пари.
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Всички тези органи са част от един сложен координационен механизъм,
изграден в България с оглед на целесъобразното разпределение на помощта по
Фондовете,  отпускана  от  ЕС17.  В  Схема  2.1. е  представен  Институционалния
механизъм  на  Структурните  фондове  и  Кохезионния  фонд  в  България,  така
както е приет от НСРР18.

От схемата се вижда, че европейските пари преминават по една дълга и
сложна  верига  от  административни  нива,  на  които  е  възложен  контрола  и
разпределението  на  средствата.  Нивата  в  институционалната  рамка  са  в
съответствие  с  препоръките,  направени  в  член  59  от  Регламент  (ЕО)  №
1083/2006 на  Съвета.  Но държавата-членка  определя  правилата,  по които ще
взаимодействат  отделните  структури.  Съществуват  и  възможности  за
изграждане на институционалната рамка с по-малко нива в цялата верига,  по
която  преминава  потокът  финансови  помощи  от  ЕК  към  бенефициентите  в
съответната държава.

Подготовката на проекти по отделните програми, оценката, разходването
на средствата, всички процедури, свързани с европейските фондове са записани
в специално създадени за това наръчници:

● Общ наръчник за  прилагане  на Структурните и Кохезионния фонд в
България;

●  Процедурни  наръчници  на  ЦКЗ  и  Управляващите  органи  на
Оперативните програми;

●  Наръчникът,  описващ  паричните  потоци  и  отговорностите  на
Сертифициращия орган;

Схема 2.1.
Институционални механизми на Структурните фондове и Кохезионния

фонд в България
 (източник: НСРР 2007-2013, с. 133)

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ

ссме

17 Освен  средствата,  отпускани  по  Европейския  социален  фонд,  Европейския  фонд  за
регионално развитие и Кохезионния фонд, съществуват и други финансови инструменти и
институции,  отговорни  за  разпределение  на  европейски  пари.  Такива  са  Европейския
земеделски  фонд  за  развитие  на  селските  райони,  Европейския  фонд  за  рибарство,
Европейската  инвестиционна  банка.  В  настоящия  текст  се  съсредоточаваме  върху  парите,
отпускани по Структурните фондове и Кохезионния социялен фонд. 
18 Национална  стратегическа  референтна  рамка  2007-2013,  достъпна  на
http  ://  www  .  eufunds  .  bg
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●  Вътрешния  правилник  на  Комитета  за  наблюдение  на  НСРР  и
Комитетите за наблюдение на Оперативните програми.

Междинните  звена  създават  и  свои  наръчници  за  кандидатстване  и
правилници  за  участие  по  програмата.  Във  всеки  от  тези  документи  са
записани многобройни правила, създадени от българската администрация, по
които  трябва  да  се  осъществява  процесът  по  усвояване  на  средствата,
отпускани от ЕС.

Наличието  на  йерархично  структурирани  звена,  ръководени  според
строго  определени  писмени  правилници  е  характеристика  на  самата
бюрократична система, част от която са и звената, натоварени с усвояването
на европейски пари. Тези характеристики са част от елементите на идеалния
тип  бюрокрация,  конструиран  от  Макс  Вебер19.  Накратко  обобщени
отличителните черти на бюрокрацията са: 

●  ясно  определена  йерархия  на  властта  -  всяка  по-горна  инстанция
контролира и наблюдава, намиращата се под нея в йерархията;

● писмени правила ръководят поведението на чиновниците на всички
равнища на организацията;

● работа на пълен работен ден и получаване на заплата;
●  разграничение  между  задачите  на  чиновника  в  организацията  и

личния му живот;
●  членовете  на  организацията  не  са  собственици  на  материалните

ресурси, с които работят20.
Вебер  отдава  особено  значение  на  формалните  отношения  в

организацията,  като  отделя  сравнително  малко  внимание  върху
неформалните връзки и отношения, които възникват върте в нея и както ще
видим и  по-нататък  от  емпиричната  информация,  оказват  голямо  влияние
върху  начина,  по  който  ще  функционира  тя.  Както  отбелязва  Румен
Даскалов21,  за  Вебер бюрокрацията е  върха на рационалното управление в
публичния сектор. Но развитието на обществата показва, че се появяват нови
форми  на  организация,  които  са  по-гъвкави  и  по-ефективни.  Редица
изследователи започват да отчитат някои негативни характеристики на силно
бюрократизираните институции като:

● високи йерархични организационни структури;
● множество писмени правилници и процедури;

19

 Вебер,  М.  (1992)  Социология  на  господството.  Социология  на  религията.
Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, с.66-73.
20 Гидънс, А. (2003) Социология. Прозорец, София, с. 292.
21 Даскалов, Р. (1992) Въведение в социологията на Макс Вебер. София.



● бавно изпълнение на функциите;
● затруднена комуникация;
● недопускане на промени.
Нещо повече. Автори като Пол Адлер22 противопоставят „насилствена

бюрокрация” на  „съдействаща  бюрокрация”.  За  първата  е  характерно
налагане  на  строги  правила;  просторно  написани  норми  и  процедури;
йерархичен контрол. За втория тип бюрокрация е присъщо, според Адлер,
делегиране на права на служителите; правила и процедури като съдействащи
инструменти в организацията. И при двете се създават процедури и правила,
които  трябва  да  се  спазват.  Но  докато  при  „насилствената  бюрокрация”
служителите работят като под принуда, а не в екип, то при „съдействащата”
хората имат възможност да контролират собствения си работен процес и така
да подобряват постиженията си. 

Българската  държавна администрация,  в  която са вкарани звената  за
управление и разпределение на европейските пари, съдържа горепосочените
елементи  и  се  доближава  повече  до  определената  от  Адлер  „насилствена
бюрокрация”.  Тоест,  първият проблем, който можем да идентифицираме е
вкарването на един динамичен процес, какъвто е процесът по усвояване на
средствата по Структурните фондове, в бавната и неподлежаща на промени
структура на държавната администрация. Оказва се, както ще се види и от
емпиричната  информация,  че  дългата  верига,  по  която  преминават
европейските  пари,  възложена  за  изпълнение  на  бюрократи  в
административните звена трудно изпълнява заложените в НСРР цели.

1. Основни схеми за усвояване на средства и техните основни рискове

За периода 2007-2013г. по структурните фондове са предвидени около
6.7  милиарда  евро  за  България.  В  Първа  глава  бяха  посочени  данни  за
средствата, които са договорени с ЕС и усвоени от България до началото на
август  2011г.  В  Таблица  2.1.  данните  се  разширяват  и  са  представени
договорените и усвоените пари до началото на 2012г.

Както се вижда от приведените по-долу данни, до началото на 2012г. са
усвоени малко над 20% от договорените средства.  Реална оценка на това,
което  е  усвоено  ще може  да  се  даде  в  края  на  2013г.,  когато  приключва

22 Adler, P. (1999) Building better bureaucracies. Academy of Management Executive. Vol. 13,
№ 4, p. 42.
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финансовият  период23.  До  тогава  страната  ни  има  възможност  да  усвои
огромни суми пари. Основните схеми, по които това се случва е чрез:

● конкурентна процедура – чрез конкурс се определят бенефициентите;
● директно предоставяне – без конкурс и конкуренция се финансира

конкретен бенефициент. 

Таблица 2.1: 
Изпълнение на оперативните програми до 31.03.2012

Бюджет по програмата Договорени средства Изразходваи средства

ОП Общо Финанси
ране от

ЕС

Общо
към

31.03.
2013

Общо
към

31.03.
2013

% на
изпъл
нение

ЕС
част

% на
изпъ
лнен

ие

Общо
към

31.03.
2013

% на
изпъл
нение

ЕС
част

% на
изпъл
нение

ОПТ 2 003
481 166

€

1 624
479 623

€

379 001
543 €

1 841 575
465 €

91,92 1 484
890 694

€

91,41 514 016
821 €

25,66 419
422

820 €

25,82

ОПОС 1 800
748 085

€

1 466
425 481

€

334 322
604 €

1 176 015
319 €

65,31 953
255 371

€

65.01 213 354
680 €

11,85 173
086

671 €

11,80

ОПРР 1 601
274 759

€

1 361
083 545

€

240 191
214 €

1 288 428
542 €

80,46 1 095
164 261

€

80,46 353
854 674

€

22,10 302
978

664 €

22,26

ОПР
КИБ

1 162
215 551

€

987 883
219 €

174 332
332 €

502 499
805 €

43,24 427 124
834€

43,24 287 755
453 €

24,76 244
592

135 €

24,76

ОПТП 56 819
427 €

48 296
513€

8 522
914 €

31 969
953 €

56,27 27 174
460 €

56,27 13 159
621 €

23,16 11 185
678 €

23,16

ОП
РЧР

1 213
869 575

€

1 031
789 139

€

182 080
436 €

910 238
582 €

74,99 773 703
431€

74,99 228 906
139 €

18,84 192
276

791 €

18,64

ОПАК 180
789 087
€

153  670
724 €

27  118
363 €

116  165
148 € 

64,25
%

98
767 264
€

64,27
%

53
700 246
€

29,70
%

45 668
611 €

29,72
%

Общо
СКФ

8  019
197 650
€

6  673
628  244
€

1  345
569  406
€

5 866 892
814 € 

73,16 4  860
080 315
€ 

72,83 1  664
747  634
€ 

20,73 1  389
211
370 € 

20,82

Източник: http://www.eufunds.bg/

Както  стана  ясно  от  предишните  части  на  текста,  това  за  какво  ще
бъдат  харчени парите е  политическо решение,  заложено при създаване  на
НСРР  и  договорено  с  ЕК.  В  стратегическия  документ  са  определени
бенефициентите,  които  могат  да  кандидатстват  за  европейски  пари,  но
начина,  по който парите ще достигнат до тях се решава от Управителния

23 Предвид  правилото  n+2,  харченето  им  може  да  стане  до  2015г.,  но  проектните
предложения трябва да са предложени и одобрени до края на програмният период, т.е. до
2013г.
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орган  на  съответната  Оперативна  програма  и  съответно  от  Междинното
звено, на което са делегирани правомощия и отговорности. 

При конкурентна процедура се обявява конкурс, на който се оценяват
предложенията за финансиране и предвидените средства се разпределят сред
одобрените проекти.

Но  това,  което  се  очерта  като  тенденция,  според  получената
информация, и на което искаме да обърнем внимание е, че все по-често пари
се  разпределят  чрез  директно  предоставяне,  а  не  чрез  конкурентна
процедура, която дава възможност на повече бенефициенти да достигнат до
европейските пари. 

От събраната емпирична информация става ясно, че водещ мотив при
избора  на  процедура  е  разпределението  на  възможно повече  пари.  Тоест,
стремежът  е  да  се  усвоят  колкото  може  повече  средства,  независимо  от
начина. Това, от една страна, обяснява все по-честата употреба на директни
предоставяния.  Публично  заявено  обяснение  за  употребата  на  директни
предоставяния,  която  се  посочва  е,  че  така  е  по-справедливо,  т.е.  всички
бенефициенти,  които  имат  право  да  кандидатстват  ще  получат  пари  чрез
централизирано  разпределение  на  парите.  Но  действителната  причина,
според  интервюираните  експерти  е,  че  така  се  управляват  по-лесно
средствата.  Според  експерти  от  Междинното  звено,  понякога  се  прилага
целенасочена  политика  да  се  сложи  висока  граница,  за  да  се  изключат
малките бенефициенти: „защото пък по-малко проекти се контролират по-
лесно,  отколкото  повече,  но  малки”.  Не бива  да  се  забравя  и  факта,  че:
„Държавната  администрация  е  по-удобна  за  управление,  защото  тя
изпълнява всичко, което й се каже”.  

Понякога  получателят  се  посочва  директно  например  от  министъра,
ако  има  някаква  политика  и  министерството  иска  да  постигне  нещо.
Например министърът на образованието прави изявление пред журналисти,
че тази година МОНМ ще даде 40 милиона за информационни технологии.
Това  се  разпределя  към  компетентните  звена  от  структурата  на
администрацията, чиито служители трябва да разработят проектната идея и
да я предложат. В случая МОНМ като Междинно звено по ОП „Развитие на
човешките  ресурси”  дава  на  себе  си  чрез  дирекция  „Информационни
технологии” 40 милиона лева по проект, целящ вкарването в училищата на
съвременни  информационни  технологии.  По  този  начин  освен,  че  се
гарантира усвояването на големи части от договорените пари, се избягват и
дългите  и  тежки  оценителни  процедури,  каквито  има  при  конкурентната
схема за предоставяне на средства. Това е и другата основна причина все по-
често  да  се  предпочитат  директни  предоставяния.  При  тях  няма  тежки
отчети, многобройни проекти за оценка, а само една институция, на която се
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предоставят  всички пари.  Става  ясно,  че  самата  държавна администрация,
създала правилата, се опитва да ги „заобиколи”. 

Много дирекции от различни държавни институции по отделните ОП
са получили пари по такава линия. Нещо повече, този начин на предоставяне
на средства се очертава като част от политиката за усвояване на европейските
пари.  Министърът  по  управление  на  средствата  от  ЕС  Томислав  Дончев
уточнява, че в следващия програмен период 2014-2020г. общините може да
получават  повече  помощи от  Фондовете  без  конкурс24.  Това  се  прави,  по
думите му, за да е сигурно, че всички местни власти ще се възползват от
европарите, а процедурите с конкурс няма да отпаднат, но ще са по-малко. 

Този начин на финансиране е  съгласуван с  ЕК, той не се прави без
нейно  знание.  При  преговорите,  българската  страна  е  успяла  да  убеди
Комисията,  че  това  е  начин  за  по-сигурно  и  по-мащабно  усвояване  на
европейската  помощ.  Въпреки  това,  директното  предоставяне  на  средства
крие  някои  значими  проблеми.  Например,  няма  формални  пречки
Междинното звено, след съгласуване с УО, да пусне едно предложение за
финансиране  (за  1%  от  цялата  сума,  с  която  разполага)  към  всички
бенефициенти,  а  останалите  99%  от  парите  да  разпредели  за  пряко
предоставяне.  Това  не  е  нарушение  на  формални  правила.  Европейската
комисия би могла да контролира начина, по който се предоставят средствата.
Но според интервюираните експерти, едва ли ще го направи, защото тя се
интересува  от  покриването  на  индикаторите,  а  не  толкова  кой  е  усвоил
парите: „Например, в програмата си казал, че 10 000 студента ще получат
стипендии. ЕК не се интересува през кой ще минат парите – университет
или  МОНМ.  Важното  е  да  бъдат отчетени  бройките.” От  една  страна
директните предоставяния позволяват по-бързото усвояване на големи суми
пари,  но от  друга  страна,  това  означава  разпределение  на  средствата  към
бенефициенти, определени по политически начин. Това ограничава достъпа
до помощите от  ЕС на широката  публика,  която има интерес  и  нужда от
финансова подкрепа за развитие на своите дейности. Конфликтна ситуация
тук се явява и контролът, тъй като министърът на образованието (в описания
по-горе случай) е принципал и на двете дирекции – и тази, която дава парите,
и тази която трябва да ги отчита.

Друг  съществен  проблем  се  явява  и  опасността  от  ощетяване  на
бюджета  на  държавната  институция,  разпределяща  средствата.  Когато  се
предоставят пари по големи проекти (в рамките на милиони евро), всяко едно

24 Виж в-к Дневник „Общините може да получават повече европари без конкурс” от 16
октомври  2011г.,  достъпно  на:
http://www.dnevnik.bg/biznes/2011/10/16/1178897_obshtinite_moje_da_poluchavat_poveche_e
vropari_bez/
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нарушение,  обвинение  в  конфликт  на  интереси  или  не  спазване  на
нормативната  база  (най-често  Закона  за  обществените  поръчки)  води  до
непризнаване на разходи, които остават за сметка на държавната институция,
изплатила  парите.  А колкото  по-голям е  един проект,  толкова  опасността
бюджета  на  институцията  да  бъде  „взривен”  е  по-голяма.  От  събраната
емпирична информация става ясно, че в МОНМ е имало случаи при одитни
проверки25 да  се  установят  случаи  на  конфликт  на  интереси  и  съответно
разходите  са  останали  за  сметка  на  бюджета  на  министерството.  В
конкретния случай става въпрос за разходи в размер на 30 000 - 40 000 лв.,
което  не  нанася  твърде  големи  нарушения  в  бюджета.  Но  рискът  такива
нарушения  да  бъдат  открити  и  при  още  по-големи  суми  при  директните
предоставяния е реален.

2. Оценки на бенефициентите за управлението и усвояването на
европейските пари

По-долу  са  представени  оценки  на  бенефициентите  за  начина  на
използване  на  европейските  средства.  За  целта  е  използвана  емпирична
информация, събрана чрез съчетание на два метода – дълбочинни интервюта
и  анализ  на  документи.  Бяха  проведени  седем  дълбочинни  интервюта  с
бивши и настоящи експерти на различни позиции в МС и в Междинни звена
по  програма  „Развитие  на  човешките  ресурси”,  представители  на
специализираните звена в правоохранителните органи и съдебната система.
Използвахме  полустандартизиран  въпросник,  който  дава  възможност  за
много свободно и гъвкаво отнасяне към всеки респондент и откликване на
разказа му, за да се получи максимално свободно и дълбоко проникване в
темата. Стремежът бе разговорите да се водят възможно най-свободно, за да
може участниците да споделят своя опит и наблюдения. В допълнение към
основния  метод  за  набиране  на  емпирична  информация,  бе  направено  и
проучване на документи и публични материали, свързани със Структурните
фондове. 

Както видяхме в първа точка от тази глава, за управлението и контрола
на  средствата  от  Фондовете  в  България  е  създадена  една  дълга  и  сложна
верига  от  институции  и  бюрократични  звена,  през  които  трябва  да  се
премине, преди определеният бенефициент да получи финансова помощ. Но
както показва анализът на емпиричната информация, именно дългата верига
от административни звена, тежките процедури, правила, отчети и санкции,
25 Резултатите от одитни проверки не се публикуват публично и не може да се каже с
точност каква част от разходите по различните проекти не се признава. 

45



създадени от местната национална администрация, на които са подложени
българските бенефициенти са основна причина за ниската усвояемост. И ако
издигнем една хипотеза, според която усвояването на европейски пари може
да  бъде  определено  като  „затвореност  на  системата  –  пасивност  на
търсенето”,  ще  видим,  че  проблемът  е  повече  в  администрацията,  в
„насилствената  бюрокрация”  и  по-малко  в  публиката.  Самите  експерти
посочват, че това, което са видели  „в администрацията е кошмарно. Дори
начина, по който са направени сайтовете, които трябва да информират и
насърчават хората за какво да кандидатстват, са под всякаква критика.
Базовата  информация,  т.е.  как  да  се  кандидатства,  какво  да  се  пише,
основната информация по еврофондовете е трудна за разбиране от хората.
Тя е едва ли не обект на неформална търговия, което говори много лошо за
системата”.  

Разбира  се,  не  може  да  няма  правила  и  изисквания  за  отчетност.
Министър Томислав Дончев също посочва, че „европейските пари вървят с
едни  жестоки  стандарти,  свързани  с  изразходването  им,  прозрачност,
начин на разпределение”, но политикът открива в това положителна страна
като продължава:  „най-силният ефект от европейското финансиране и по
отношение на публичните институции,  и  по отношение на бизнеса,  и  по
отношение  на  другите  актьори,  другите  участници  на  пазара  –  това  е
дисциплиниращият ефект, който създават”26. Но се оказва, че в България
дисциплината  по  отношение  на  харченето  на  европейски  пари  сякаш  е
приоритизирана за сметка на самото усвояване на тези пари.  Както ще се
види по-нататък в текста, стремежът да се създадат такива правила, които
максимално  да  намалят  възможностите  за  злоупотреби  са  създадени  от
националната администрация, те са договорени, а не наложени от ЕК. Всяка
страна-членка, която използва Фондовете, договаря собствени условия, които
се очаква да са най-релевантни и най-вече ефикасно работещи и изпълняващи
целите си на местно ниво.  

Целевите  групи,  към които  са  насочени средствата  са  определени и
записани още в самото начало в НСРР 2007-2013г. и тяхната промяна става
много трудно. Така например, по много програми не могат да кандидатстват
НПО, тъй като те не са били посочени като бенефициенти в стратегическите
документи  на  страната,  когато  са  се  осъществявали  преговорите  с  ЕК.
Промяна по време на самия период на действие не е невъзможна, но е много
трудна и бавна, тъй като въпросът трябва да се постави пред ЕК и да получи
одобрение.  Това обаче отнема много време,  с  което една програма,  чието
съществуване  е  ограничено  в  рамките  на  6  години,  не  разполага.  Поради
26 Виж: „Томислав Дончев - министър по управление на средствата по ЕС“, сп. „Фондове,
Програми, Проекти”, 2011г., бр.8, с. 4.
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това,  е  много  важно  какво  ще  бъде  договорено  с  ЕК  в  началото  на
програмния  период  и  какви  теми,  приоритети  и  бенефициенти  ще  бъдат
записани  в  НСРР.  От  информацията  събрана  при  проведените  интервюта
става ясно, че при създаването на НСРР 2007-2013г. е имало редица лобистки
спорове  кои  да  бъдат  приоритетите  и  за  кой  от  тях  каква  част  от
европейските пари да бъде отредена. 

Спорни  моменти  е  имало  и  около  това,  кои  институции и  звена  да
бъдат включени в стратегическия документ като изпълнители на програмите.
Това е свързано с обстоятелството, че по всяко усвояване на средства има не
преки разходи за организация и управление, които са за институцията, която
управлява  ОП.  Ако  например  проектът  е  40  млн.  и  се  определи,  че  тези
разходи  са  10%  има  голямо  значение  от  къде  ще  минат  те.  Освен  това,
служителите  в  административните  звена  в  отделните  институции,  които
работят  по  европейските  фондове,  получават  допълнително  заплащане  (в
размер на една работна заплата) за своята работа. Така, веднъж те получават
възнаграждение  като  всички  останали  служители  в  даденото
административно звено и втори път получават заплата,  защото работят по
разпределението на европейски пари. Това е създадено с цел да се избегнат
злоупотреби и да се мотивират служителите за  по-активна работа27,  но от
друга страна, създава напрежение сред останалите служители: „има омраза и
завист от хората от старите структури към тези от новите,  защото
заплащането  е  различно,  има  допълнителни  стимули  за  хората,  които
работят с фондовете. Те са по-млади хора, но зависят от по-старите –
финансисти, счетоводители, хора които трябва да им съгласуват по общия
ред, и това дава възможност да ги тормозят”. От интервютата става ясно,
че  работощети  по  фондовете  често  са  имали  спънки  от  страна  на
счетоводители,  касиери  и  др.,  които  по  своите  административни  начини
успяват да забавят работата им. 

Особено  важен  акцент,  който  произтича  от  начина,  по  който  е
организирана работата по европейските фондове е липсата на гъвкавост  и
бавното  вземане  на  решения.  В  интервютата  се  дават  примери,  в  които
бенефициент чака отговор в рамките на 2-3 седмици за това дали може да
изхарчи пари по даден начин. Често се е случвало докато се получи отговор,
бенефициентът да няма нужда вече от този разход или след време той да не

27 В медиите беше разпространено изказване на премиера Бойко Борисов,  по време на
заседание  на  правителството,  според  което  чиновниците,  които  работят  с  европейски
средства трябва да получават по-високи заплати, именно за да се избегне изкушението от
злоупотреби.  виж:
http://dne  vnik  .  bg  /  bulgaria  /  2011  /  11  /18/  1207255  ministriteshtepaziatchinovnizitepoevrofondovete,
от 18 ноември 2011г. 
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му бъде признат. Проблемът идва от там, че организацията и контролът на
усвояването  и  разпределението  на  европейските  пари  е  вкарано  в  стари,
съществуващи от години структури, а те, както се посочва красноречиво в
едно  от  интервютата,  могат  да  се  определят  като:  „малки  държави  в
държавите,  има  си  връзки,  които  не  се  разчупват  с  десетилетия.
Независимо кой е министър и кой е на власт”. 

Цялата  система  е  централизирана,  което  бави  процеса.  Както  се
посочва в едно от интервютата: „да вкараш една такава динамична система
в  една  бавна  бюрократична  машина,  която  си  знае,  че  ще  съществува
докато си съществува държавата. Не може да накараш хората там да
мислят,  че  програмата  има  7-годишен  живот  и  през  тези  7  години  се
случват през 1-2 години някакви промени, които трябва да бъдат взети под
внимание”. 

В горния пример, самият експерт, който е компетентен да даде отговор
получава писмото, той може веднага да отговори на бенефициента, но няма
как да го направи (поне не по формален начин), защото изходящ номер на
писмото му се получава след одобрение от директор на дирекция. Това не е
нежелание  за  работа  или  някаква  престъпна  небрежност,  това  е  типична
характеристика  на  административната  структура  проявяваща  се,  като
„насилствена  бюрокрация” по Адлер – централизирана,  разделена  на  нива
във възходящ ред и  едно питане на  бенефициент трябва  да  премине през
всички тях. 

Дългата  верига  от  административни  звена,  в  които  са  вкарани
структурите за усвояване на европейските пари е съчетана с (а и предполага,
поради бюрократичния си характер) тежки процедури при кандидатстване и
строги  изисквания  за  отчетност  от  страна  на  бенефициентите.  Според
експертите, хората имат проблем и то не заради недобросъвестност, а заради
трудната  и  дълга  процедура  за  кандидатстване.  Както  посочват
интервюираните  експерти:  „Правилата  са  адски  тежки.  Хората  се
нуждаят от връзки не за да направят нещо нередно, а в много случаи да
успеят да разберат какво точно да направят, да разберат процедурите за
кандидатстване.” Така  например,  формулярите  за  кандидатстване  не
отчитат отделните бенефициенти. Дали ще се кандидатства за 100лв. или за 1
милион се  попълват едни и същи формуляри,  които стъпват  на  бланките,
използвани по време на предпресъиденителните фондове.  Интервюираните
експерти  посочват,  че  няма  законови  ограничения  при  по-малки
бенефециенти да се опростят формулярите. Нещо повече:  „сега се изисква
електронен подпис за кандидатстване,  което допълнително ще затрудни
хората”. Това е проблем на българската регулация, а не на европейската, тъй
като  европейските  директиви  и  регламенти  дават  само  насоката,  а  на

48



национално  ниво  се  решава  как  те  да  бъдат  прилагани.  Така  например,
кандидатстванията към ЕК също са електронни, но при тях няма изискване за
електронен подпис. Всичко това затваря системата още повече.

Ако  процедурите  за  кандидатстване  бъдат  преодолени,  пред
бенефициентите  стоят  още няколко  препятствия  –  строгите  изисквания  за
отчетност,  забавяне  изплащането  на  разходите,  административни
ограничения за възнаграждения и др. 

Самите  експерти,  работещи  в  Междинните  звена,  които  имат  пряк
контакт  с  бенефициентите  определят  изискванията  за  отчет  по  проектите
като тежка. Това, според тях е и една от основните причини за намаляване на
кандидатстванията.  Както  се  посочва  в  интервютата:  „В началото имаше
голям  брой  кандидати.  След  това  се  сблъскаха  с  процедурата,
изпълнението,  отчетността.  Хората  имат  големи  проблеми  да  спазят
всички  изисквания  на  отчетната  процедура”.  Често  се  случва  да  има
нарушения или неточности по отчета не защото хората искат да злоупотребят
със средствата, а поради незнание. Това води до непризнаване на разходи и
се стига до ситуация, в която бенефициентите вместо да бъдат подпомогнати
от европейските пари, търпят загуби. Освен това, се оказва, че съществуват и
административни ограничения за това каква част от отпуснатите пари могат
да  бъдат  използвани  за  възнаграждение  за  свършената  работа.  Според
експерти  „много малко  пари влизат при хората,  които вършат нещата.
Реално се взимат малко пари,  а  времето и усилията са големи”.  Това се
дължи  на  нормативни  ограничения  от  българска  страна,  на  това,  което  е
договорено с ЕК при създаването на НСРР. Пример за такива ограничения
може да се даде с възнаграждението, което може да получи учен от БАН или
университетски  преподавател,  кандидатствал  по  проект,  финансиран  от
Фондовете. В европейските препоръки се казва, че той не може да получава
сума, която драстично се различава от това, което получава в института или
съответно  университета,  в  който  работи.  Но  ако  в  западноевропейските
държави това  ограничение  е  релевантно,  заради  високото заплащане,  то в
България не е. Оказва се, че препоръките на ЕК се тълкуват много буквално.
Ако  е  казано  в  регламента,  че  допустимите  разходи  не  трябва  да  се
различават драстично (без да е казано колко да са в съответната страна) в
българската нормативна рамка това се тълкува буквално и те не се различават
изобщо. 

Утежняване  на  положението  на  хората,  дръзнали  да  използват
европейски средства се постига и чрез забавяне на изплащане на разходите.
Според емпиричната информация, има случаи на забавяне на изплащането на
разходите в рамките на 24 месеца след края на проекта.  Това забавяне се
дължи  в  най-голяма  степен  на  бюрократични  процедури  в  България  –
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отчетите  за  извършените  разходи  преминават  през  няколко  нива,  докато
стигнат  до  изплащане  от  ЕК.  Освен  това,  както  посочва  в  едно  интервю
министър  Дончев:  „Невинаги  управляващите  органи  са  перфектни.
Понякога предпочитат да се връщат два или три пъти, за да са сигурни, че
няма  грешка”.  А  когато  някой  от  бенефициентите  има  лош  опит  той
съобщава и на колегите си и така броят на кандидатите намалява. Това не
веднъж, според информацията, е карало заинтересовани страни да се отказват
от кандидатстване по европейски програми.

Като тревожна тенденция се открояват и случаи, при които хората се
отказват  не  само  да  кандидатстват,  но  и  такива,  чиито  проекти  вече  са
одобрени за финансиране именно поради сложните правила за отчетност и
забавянето на изплащането на средствата. Според интервюираните експерти,
кандидатстването  по  европейски  програми  е  направено  неизгодно  за
бенефициентите,  предвид  съотношение:  усилие  –  време  –  финансово
подпомагане.  Според експертите:  „Това е безумие според хората и те не
биха се хванали пак”. 

Причините за такава тежка регулация, според респондентите, е страхът
от злоупотреби. Изначално системата е направена много тежка, европейските
препоръки и регламенти са приети без да бъдат адаптирани към българската
среда и не са отразени затрудненията, които имат бенефициентите. Това на
практика  блокира  системата  и  отблъсква  кандидатите,  което  според
интервюираните експерти, се превръща в тенденция.

Формално са създадени структури, чрез които управляващите органи
да получават предложения за подобрение и улеснение на системата от страна
на  бенефициентите.  Предложени  са  контакти  за  връзка,  правят  се
информационни  кампании  и  срещи  със  заинтересованите  страни,  които  в
пряк  контакт  могат  да  посочат  проблемите,  които  имат  и  да  направят
предложения за тяхното разрешаване.  Но се оказва, че всичко това е само
едно добро пожелание и не води след себе си никакви конкретни мерки от
страна на органите и звената, които могат да променят нещата. Пример за
това ни дава един от интервюираните (вече бивш служител на МЗ), който е
отправял предложение към междинното звено (в случая МОНМ). Група от
учени  и  изследователи  (част,  от  която  е  бил  респондентът)  изпращат
предложения за това от какво има нужда една нова докторантска програма.
Но от страна на МОНМ не се получава нито отговор, нито се взема предвид
нещо  от  това,  което  е  предложено.  Както  посочва  респондентът:  „има
формални процедури, но как се прилагат те, е съвсем различен въпрос.” Друг
пример  за  липсваща  връзка  между  бенефициенти  и  административни
структури, контролиращи процеса по усвояване на европейски пари, е когато
същият  респондент  още  веднъж  се  опитва  да  участва  активно  в
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разпределението на европейски пари и става член на Комитета за наблюдение
вече като представител на НПО. Оказва се обаче, че Комитетът е провел една
единствена  среща,  на  която  се  избира  председател,  а  след  това  не  се
извършва никаква дейност и членовете му не получават никаква информация
за това какво се предвижда да се прави и как да се направи.

От  една  страна  се  открояват  високи  изисквания  за  кандидатстване;
налагане  на  трудно  изпълними  критерии  за  болшинството  бенефициенти;
строга  система за  признаване на разходите,  която не  позволява  (или поне
много трудно) промяна в процеса на работа; бавна обмяна на информация
между бенефициенти и  администрация;  забавяне  изплащането на  разходи;
налагане на финансови санкции (което води след себе си фалити, особено на
малките и дребните предприемачи, дръзнали да използват европейски пари);
създаване на чувство на недоверие и скептичност у реалните бенефициенти,
което ги отблъсква от инициативите за кандидатстване. От друга страна, има
огромни количества пари, които са договорени, но все още не са усвоени и
само една  година,  в  която  може  това  да  се  случи.  Това  кара  държавните
власти да предприемат спешни марки за увеличаване размера на усвояваните
средства. Това пък води до създаване на възможности за преразпределение на
парите  на  големи  проекти  сред  малък  брой  бенефициенти,  което
допълнително затваря системата. 

Оказва  се,  че  усвояването на средства  от Структурните фондовете  и
Кохезионния фонд се осъществява по една дълга верига от административни
звена и структури; съпроводено е от сложни процедури за кандидатстване;
тежки изисквания за отчетност и липса на гражданско участие при вземането
на решение за начина, по който ще се разпределят парите.  Трудностите,  с
които се сблъскват бенефициентите и почти неизпълнимите условия, които
трябва да покрият, за да получат европейски пари, водят и до намаляване на
доверието и разочарование сред хората, че това е поредното благо, което е
предназначено за някой друг. Интервюираните експерти също отчитат този
факт:  „хората са разочаровани, не вярват, че нещата се случват честно,
това е масово явление. Те знаят, че ще успееш ако си правилно поставен. Не
винаги грешат, имат основание да мислят така. Често ги карат да мислят
така и  ужасяващата процедура,  на  която са  подложени.  Те  мислят,  че
това е направено, за да не може никой да мине.  В този случай те не са
прави – процедурата е такава по принцип”. 

Всичко  това  не  само  отблъсква  потенциалните  бенефициенти,  но  и
създава  благоприятна  среда  за  непрозрачност  при  разпределение  на
европейските  пари  и  манипулиране  на  средствата  по  начин,  различен  от
официално обявения. 
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Качество на проектите
Проектите, които се предлагат за директно финансиране се създават от

служителите в съответната държавна администрация. Всеки от тези хора е
експерт сам по себе си, но едва ли може да бъде запознат с реалните нужди и
проблеми  на  отделните  бенефициенти.  Дори  с  най-добро  желание,
служителят в едно административно звено по-трудно би предложил мерки и
действия, които да доведат до ефективни резултати в дадената област. Това
се  отчита  и  от  интервюираните  експерти,  които  констатират,  че  в
образованието количествено се изпълняват някакви критерии, но качествено
не  се  постига  почти  нищо:  „След  наливането  на  страшно  много  пари  в
информационна  и  комуникационна  техника,  не  бих  казал,  че  българското
училище  и  учител  е  по-информиран  и  са  повишени  уменията  им  в  тези
области. Няма осезаем ефект. Да стартираш една програма, само защото
звучи модерно, без да промениш качеството на образование,  няма как да
стане.”. Както посочва друг експерт, работещ по европейските фондове: „Не
винаги харченето на пари е свързано с ефект. И при оперативните програми
може да се проследи такава тенденция – дадени са много пари, изхарчени
са, но без никакъв ефект”.

3. Обобщение на идентифицираните проблеми, свързани с
институционалната структура за разпределение на средствата по

Структурните фондове

В действителност резултатите от „наливането” на европейски пари до
сега и ситуацията в страната се различават от това, което е било заложено в
началото на програмния период като основни насоки на действие. България
едва ли ще успее до 2015г. да стане конкурентоспособната страна-членка на
ЕС,  с  високи  качество  на  живот  и  доходи,  както  се  предвижда  при
създаването на НСРР 2007-2013г.

От  представената  до  тук  информация  може  да  се  обобщи  следната
картина на начина, по който работи системата за усвояване на европейски
пари:

А. Структурни и организационни проблеми:
- дълга верига от бавни бюрократични структури;
-  липса  на  гъвкавост  при  разрешаване  на  възникнали  въпроси  и

проблеми по време на изпълнение на проектите;
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-  създаване  на  напрежение  и  липса  на  съдействие  между  хората,
работещи  по  европейски  програми  и  тези,  които  са  били  част  от
администрацията на мз и уо от преди това;

-  липса на връзка  между бенефициенти и структурите разпределящи
европейските средства (мз и уо);

-  възможности  за  манипулации  при  разпределение  на  европейските
пари от най-високи политически нива.

Б. Нормативни затруднения:
-  изисквания  за  кандидатстване,  които  трудно  могат  да  бъдат

изпълнение от повечето бенефициенти;
- тежки процедури за кандидатстване;
- строги правила за отчетност, които повече спъват работата, отколкото

да създават условия за липса на нарушения;
-  тенденция  към  все  по-често  прилагане  на  схеми  за  директно

предоставяне на конкретни бенефициенти, вместо конкурсни процедури.

В. Проблеми, свързани с общото отношение към системата:
-  липса  на  оценка  за  ефекта  и  ефективността  от  действието  на

проектите и изразходваните средства;
-  невъзможност  за  прилагане  на  ефективно  гражданско  участие  при

вземането на решения относно контрола и разпределението на европейските
пари;

- съмнение в прозрачността на процеса по разпределение на средствата
по европейските фондове;

- липса на доверие в системата от страна на бенефициентите.
Всички  тези  проблеми водят  до  намаляване  на  кандидатстванията  и

съответно  до  ниска  степен  на  усвояване  на  средствата,  отпускани  от
Структурните  фондове  и  Кохезионния  фонд.  Съчетано  с  обвиненията  в
злоупотреби и нарушения,  които ЕК отправи към България  в началото на
програмния период, може да се окаже, че прокламираните като „механизъм
за  развитие  на  страната”  европейски  финансови  инструменти  са  се
превърнали  в  механизъм  за  контрол  над  местната  икономика  (чрез
приоритизиране  на  определени  области  и  неглижиране  на  други)  и
предизвикване  на  фалити  не  само сред  обикновените  бенефициенти,  но  и
сред  общини  и  държавни  институции.  Тази  опасност  се  предвижда  и  от
управляващите, което се вижда от идеята, която се обсъжда – да се създаде
специален  фонд  за  подпомагане  на  общините  при  наличие  на  финансови
корекции. А такива, според изявления на министър Дончев, от началото на
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програмния период възлизат на 50 млн. лв., като над 2/3 от тях са свързани с
нарушения по обществените поръчки28.

Не  може  да  се  твърди  със  сигурност,  че  има  преднамереност  в
посочените  действия.  Дори  може  да  се  каже,  че  всичко  това  е  по-скоро
следствие от неразбиране и липса на знание относно реалните проблеми, а
когато проблемите не са правилно идентифицирани, няма как да се намери
решение и да се предприемат релевантни на ситуацията действия. И не може
да се успокояваме с  твърдението,  че  страната ни не е  била подготвена за
европейските изисквания и за харченето на такива големи суми пари, защото
държавната администрация е имала достатъчно време да се учи от своите
грешки,  когато  е  разпределяла  средствата  от  предприсъединителните
програми като ФАР, САПАРД, ИСПА. Но както посочихме в началото на
главата,  точно  тук  е  един  от  основните  проблеми  –  вкарването  на  една
динамична, бързопроменяща се и изискваща гъвкавост система в рамките на
традиционната  държавна  администрация,  в  която,  както  казва  един  от
респондентите  все  още  важи  негласното  правило  „утрото  започва  със
задължителен  поклон  към  по-възрастните  в  стаята”.  Затова  основните
усилия при създаването на новата НСРР 2014-2020г. трябва да се насочи не
само  към  определяне  на  теми  и  приоритетни  области,  а  към  промяна
действието на самата система в посока свеждане до минимум на негативните
бюрократични елементи в нея.

ГЛАВА ТРЕТА

28 Вж. „Дончев: Реалистично е да получим 3.8 млрд. лв. от ЕС, както предвижда Бюджет
2012”,  в-к  Дневник  от  15.11.2011г.,  достъпно  на:
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2011/11/15/1204692 
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СПЕЦИФИКА НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СТРУКТУРИ ЗА
ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ И НА ТЯХНОТО

ФУНКЦИОНИРАНЕ

1. Капацитет за „научаване чрез правене” 
(В. Кръстева, Г. Петрунов)

Наближава краят  на  програмния период 2007-2013г.  за  усвояване на
финансовите средства,  отпускани от ЕС като част от неговата Кохезионна
политика.  Вече  са  започнали  публични  дискусии  и  се  прави  анализ  на
социално-икономическата ситуация в България, на базата на която да бъдат
изготвени  новите  приоритети  на  страната,  които  да  станат  част  от
Националната  стратегическа  референтна  рамка  (НСРР)  за  периода  2014-
2020г. Редица признаци показват, че вземащите решения от високите нива на
управлението  на  европейските  средства  вярват,  че  една  от  основните
причини  за  проблемите  при  усвояването  на  средствата  са  свързани  с
недостатъчния опит и знания  в административните структури, управляващи
средствата. Счита се, че този проблем вече до голяма степен е преодолян и
неговото преодоляване може да се ускори чрез съответните административни
мерки – подобряване  на  системата  от  стимули и санкциии за  работата  на
служителите, заети в административните структури   

Както казва министърът по управление на средствата от ЕС Томислав
Дончев:  „2013г. се слага край на тренировките и се поставя началото на
състезателния сезон”29. Тоест, според министъра сякаш до сега системата за
управление  е  била  в  период  на  събиране  на  умения  и  знания  относно
усвояването и използването на средствата, отпускани с цел кохезия на ЕС.
Въпросът сега е дали са натрупани достатъчно умения, които да позволят по-
ефективно  и  ефикасно  усвояване  на  милиардите  европейски  пари  и  дали
знанията  ще са  достатъчно,  за  да  се  идентифицират  значимите  проблеми,
които  спъват  използването  на  тези  средства  за  постигане  на  растеж  и
развитие. 

Следващото изложение цели да покаже, че както идентификацията на
проблема,  така  и  вярата,  че  той  може  да  бъде  преодолян  с  течение  на
времето,  натрупване  на  опит  и  предпиремане  на  енергични  мерки  за
активизиране на служителите, може да се окажат доста илюзорни. 

29  Изказване на Томислав Дончев на публичен дебат за обсъждане на приоритетите
на България и структурата на програмния период 2014 – 2020 г., от 3 април 2012г.
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2. Ниската рационалност на крупните и силно йерархизирани
административни структури.

(Духомир Минев)

Предходното  изложение  очерта  две  важни  особености  на
административните структури за управление на европейските средства – те
са крупни, централизирани и силно йерархизирани. Такива административни
структури по начало не могат да постигат високи нива на рационалност, а ако
мащабът  на  техните  функции  нараства  и  функциите  им  се  усложняват,
капацитетът  административните  структури да  вземат  рационални решения
спада още повече. Един от първите, които обърнаха внимание на факта, че
крупните административни структури неизбежно снижават нивото на своята
рационалност, когато с течение на времето управляваните от тях дейности
(респективно – изпълняващи структури)  се разрастват  и усложняват,  беше
Нобеловият лауреат, икономистът Хърбърт Саймън. Когато в средата на 20-
ти век Саймън публикува своите изследвания по този въпрос, те направиха
силно  впечатление,  тъй  като  неговите  изводи  означаваха,  че  „плановите,
централизирани икономики”, нямат бъдеще в тогавашния си организационен
дизайн,  а  без  такава  административна  структура,  свързаната  с  нея
политическа  система  не  можеше  да  устои.  След  това  интересът  към
изследванията на Саймън постепенно намаляваше, вероятно защото и „при
капитализма” нарастваха огромни управленски организационни структури и
съмненията в тяхната рационалност не се приемаха добре. 

Именно по повод на рационалността на такива структури Саймън пише
следното: „Централен проблем на административната теория е границата
между  рационални  и  нерационални  аспекти  на  човешкото  социално
поведение.  Административната  теория  в  частност  е  теория  за
преднамерената  и  ограничена  рационалност  на  поведението  на  човешки
същества,  които  се  задоволяват  с  постигнатото,  защото  нямат
достатъчно капацитет да го максимизират”30.

Саймън  особено  подчертава  следните  фактори,  които  формират  и
заедно  с  това  -  ограничават  рационалността  на  административните
структури: централизирането на процеса на вземане на решения или с други
думи  –  йерархичността  –  наличието  на  различни  субструктури,  които  са
съподчинени  и  образуват  различни  йерархични  равнища,  степента  на
съподчиненост  на  различните  равнища  и  нивото  на  квалификация  (и

30 Simon,  H.  А.  (1957) Administrative  Behavior.  A  Study  of  Decision  Making  Process  in
Administrative Organization. The Macmillan Company, New York, p. xxiv
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специално обучение) на заетите в различните съподчинени субструктури на
административната  организация.  Затова  административната  теория  и
изследването  на  организациите  трябва  да  се  интересуват  от  уменията,
ценностите  и  знанието,  които  трябва  да  притежават  индивидите,  заети  в
дадена административна организация, тъй като от тях зависи способността на
заетите  да  изпълняват  възложените  им  задачи  и  да  вземат  адекватни
решения.

Особено значение има йерархичността, която определя и степента на
концентрирането  на  вземането  на  решение  (стесняване  на  кръга  на
участващите във вземането на решения). Влиянието на йерархичността при
вземането на решения произтича от това, че поставя решението в зависимост
от  индивидуалната  рационалност  на  заемащия  върха  на  организационната
йерархична пирамида. А индивидуалната рационалност е силно ограничена.
По този повод, Х. Саймън е оставил в наследство твърдение с неоценимо
значение за социалните науки –  „Невъзможно е поведението на отделен,
изолиран индивид да достигне високо ниво на рационалност” -  пише той.31

 Теоретичните изследвания на Х. Саймън са доказателство за това – те
ясно акцентират върху стремежа на индивида да бъде рационален и сблъсъка
на този стремеж с ограничеността на неговата рационалност. Ограниченията
върху  рационалността  на  индивида  произтичат  преди  всичко  от
ограничеността  на  знанието,  с  което  той  разполага.  Той  не  може  да
притежава  всичкото  налично  знание,  което  е  релевантно  на  проблема
(задачата), която трябва да бъде решена. Тази ограниченост не може да бъде
избегната, дори и чрез специално назначени експерти, които да предоставят
колкото  е  възможно  по-голям  обем  знание.  А  високата  степен  на
йерархичност  при  вземане  на  решения  (концентрирането  на  вземането  на
решение)  анулира  и  евентуалното  влияние  на  експертите,  които  могат  да
разширят мащаба на използваното знание.      

Освен  това,  индивидите  в  административните  организации
(включително  и  тези  на  най-високите  йерархични  нива)  не  могат  да
използват и другия източник на рационалност – ценностите. В много случаи
влиянието на  ценностите  върху  вземането на решение може да  доведе до
погрешни  решения  в  смисъл,  че  не  се  постигат  очакваните  цели.  Така
използването на ценности може да заплаши позицията, заемана от индивида
в  организационната  структура,  тъй  като  решения,  взети  на  такава  основа
може да компрометират неговата компетентност да взема решения. 

Затова,  в  крайна  сметка,  индивидите,  изпълняващи  определени
функции  в  административни  организации  започват  да  избягват  да  вземат
31 Simon,  H. A.  (1957)  Administrative  Behavior.  A  Study  of  Decision  Making  Process  in
Administrative Organization. The Macmillan Company, New York, p. 79
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решения  и  свързаните  с  тях  отговорности  (стремят  се  да  прехвърлят
вземането на решения към други) или се придържат строго към дадените им
инструкции  за  да  запазят  своите  позиции  в  организацията.  Така  основен
ориентир (цел,  която насочва) тяхната рационалност става одобрението на
по-високите нива в йерархията,  вместо доброто изпълнение на официално
предписаните им функции. По-конкретно казано, индивидът който оперира в
административна  структура  се  насочва  към  постигането  на  индивидуални
цели – запазване и повишаване на йерархичното ниво на позицията, която
заема.  Основен  фактор на  неговата  рационалност стават  опитът,  натрупан
при преследването на такава цел, а нейното постигане изисква просто да се
следват  безусловно целите,  които  са  зададени  от  по-високите  йерархични
нива в организациите. Затова дори и да притежават сравнително голям обем
знания  и  развита  ценностна  система,  индивидите  бързо  се  научават,  че
техните актуални позиции и напредъкът им по йерархичните нива зависят
много повече от други фактори.

Последствията от тези особености на административните структури са
многобройни и изключително важни. 

Основното от тях е, че административната структура формира собствен
(административен, организационен) интерес, който може да бъде и често е в
разрез с онзи общ, обществен, социетален интерес, заради който е създадена
административната структура. Известните изследвания на Р. Митчел и ред
други изследователи показват как настъпва такава трансформация – поради
действието  на  „железния  закон  на  олигархията”.  Изследванията  на
корупцията  също  показват  как  административни  структури  успяват  да
вградят  свои  собствени  цели  в  официалната  и  обществено  полезна  цел,
заради  която  са  изградени  и  съществуват,  а  по  такъв  начин  просто
трансформират тази последната. 

Второто  важно  следствие  от  посочените  особености  на
административните  организационни  структури  е  неофициалната  и  трудно
забележима  тенденция  към  нарастваща  концентрация  на  вземането  на
решения (т.е. власт) и вследствие на това – нарастваща неформалност. Щом
като вземането на решения все повече се концентрира у намаляваща група, а
поведението  на  останалите  служители  в  организационната  структура  се
ориентира  все  повече  към безусловно изпълнение  на  решенията,  взети  от
висшестоящите,  то неизбежно нараства неформалността (неофициалността,
непубличността) при вземане на решения и заедно с това – неформалното
комуникиране  между  взелите  решението  и  техните  изпълнители.  Един  от
признаците  за  нарастващата  неформалност  в  организацията  е  например,
разширяването  на  прякото,  вербално  комуникиране  за  сметка  на
официалните  документи  и  техния  оборот,  а  също  така  –  в  привидно
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„колективно”  вземане  на  решения,  което  само  анулира  индивидуалната
отговорност за тези решения.

Когато  посочените  тенденции  се  развият  достатъчно,  те  неизбежно
пораждат други последствия – неформалността и концентрацията на власт са
сили,  които  тласкат  административните  структури  към  преследване  на
собствен (групов интерес) и дори криминализиране на тяхната дейност. 

Един конкретен пример за това, че концентрирането на вземането на
решения  (отслабването  на  участието  в  управлението)  пораждат  тенденция
към  неформалност  и  криминализация,  ни  дават  изследванията  на  хода  на
един  проект  в  САЩ.  Харвардски  учени  посочват  как  традиционната
вътрешна  структура  и  в  частност,  традиционното  управление  на
икономически единици, водят до провал на проекта,  когато динамиката се
натъква на сложни проблеми (рискове), за които е характерно, че са трудно
предвидими  („непредвидими”)32.  Става  дума  за  провала  на  голям  проект,
целящ да създаде американска кола, която да елиминира конкуренцията на
малките  японски  коли  на  вътрешния  пазар  в  САЩ  през  70-80  години.
Изследването  показва,  че  вътрешната  управленска  структура,  осигуряваща
концентрация  на  вземането  на  решения,  не  може  да  се  справи  с  висока
иновативност  на  проекта  (упражняването  на  властта  не  се  адаптира  към
високата  неопределеност)  и  възниква  тенденция  към  конспиративност  и
криминалност при изпълнението на проекта (в случая са били подправяни
резултатите от тестванията на отделни компоненти на проектираната кола) –
очевиден признак за тенденцията към криминализиране на властта в такива
ситуации. Били са изразходвани огромни средства,  но се стига до пазарен
провал, поради дефекти на проектираната кола.

Но как да се адаптира проектът към иновативност и произтичащата от
нея  висока  неопределеност?  Забележително  е,  че  и  това  проучване
препоръчва  в  такава  ситуация  да  се  прибегне  към  „адаптиране”  на
управлението  на  проекта,  чрез  промяна,  която  препоръчват  и
изследователите на рисковете (въз основа на Принципа на неопределеността)
–  управление  „стъпка  по  стъпка” –  така  че  да  се  намали  мащабът  на
(негативните)  последствия  от  взетите  решения.  Намалява  значението
например на традиционните инструменти на управлението – предварителния
план,  неговите  компоненти  и  времевото  им  разположение,  контрола  за
спазването им. Голяма част от вземаните решения се делегира на най-ниско
изпълнителско  ниво  (увеличава  се  участието)  –  част  от  решенията  се
делегират  към  онези,  които  практически  извършват  основната  дейност
(провеждат експериментите) и точно те вземат важните решения как именно
32 Luecke, R. (2004) Managing Projects Large and Small. Harvard Business School Press, p. 113
– 120. 
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да  се  напредва  –  съдържание  на  стъпките,  последователност  на  стъпките,
определяне  на  всяка  следваща  стъпка.  Властовите  центрове  –  както  по
управлението на проекта, така и тези на най-високото ниво (финансирането и
продължаването  на  проекта),  са  запазили  властта  да  вземат  крайното
решение,  но заедно с  това са отстъпили на заден план в самия процес на
търсенето („опипом”) на вярното решение. А при напредването „опипом” на
преден  план  изпъкват  решенията  на  ключовите  изпълнители,  т.е.  ниските
нива в йерархиите вземат участие в решенията и дори техните предложения
ставата водещи.   

Може да  се каже,  че моделът,  който препоръчват изследователите в
този  случай  е  реконструиране  на  процеса  на  вземане  на  решения.
Препоръчаният  модел  (нова  структура)  е  предназначен  за  справяне  със
ситуация  на  неопределеност,  в  която  концентрацията  на  решенията  и
свързаният  с  нея  капацитет  да  се  вземат  решения  (традиционното
управление), не „работят”, поради това че проекта е високорисков и високо
иновационен и което е още по-важно – високите рискове произтичат не само
от  иновативността  (висока  комплексност  на  решаваните  задачи),  но  и  от
неадекватната  структура  за  вземане  на  решения,  основана  на  тесен  кръг
вземащи  решения  (ограничено  участие  във  вземането  на  решения),  т.е.
свръхконцентрирана власт. Именно концентрацията на власт се превръща в
основен генератор на новите рискове -  поради ниския й капацитет, взетите
решения пораждат рискове (погрешни са).

Всички  посочени  рискове  се  увеличават  неимоверно,  когато  една
административна  структура  на  практика  разпределя  ресурси  (определя,
управлява,  достъпа  до  ресурси).  Разбира  се,  всички  административни
структури влияят (управляват) достъпа до някакви ресурси. И това не са само
ресурсите, които се акумулират в държавния бюджет и се разпределят чрез
него.  Административните  структури  косвено  разпределят  ресурси  и  чрез
своята нормативна дейност и чрез политиките, които формират и прилагат.
Легендите  за  всемогъщият  и  свръхефективен  пазарен  механизъм,  който
осигурява оптимално разпределение на (оскъдните) ресурси  само замъгляват
и прикриват факта, че всъщност разпределението на ресурсите се извършва
пряко или косвено чрез административните структури на макрониво. Но ако
този въпрос може да изглежда спорен, по отношение на ред административни
структури,  той  е  съвсем  очевиден  и  безспорен  по  отношение  на
администрирането на Европейските фондове.
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ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

„ПЛЕНЯВАНЕ” НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СТРУКТУРИ.
(НЕФОРМАЛНИТЕ МРЕЖИ В АДМИНИСТРАТИВНИТЕ

СТРУКТУРИ)
(Духомир Минев)
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По-горе се спряхме на проблема с невисокият капацитет на крупните
административни структури да решават сложни задачи в условия на висока
неопределеност  (комплексна  среда)  и  възникването  на  тенденция  този
капацитет  да  намалява  с  течение  на  времето.  Но  посоченият  проблем  се
задълбочава от нещо друго – „пленяването” на административните структури
от  неформални  мрежи.  Както  е  известно  изразът  „пленени  държави”  се
използва, за да се означат държавни администрации, които са попаднали под
силното влияние на определени частни интереси и поради това поведението
на  администрациите  на  практика  е  в  ущърб  на  по-общите  („държавни”)
интереси  (частни  интереси  се  представят  като  „държавни”,
„общонационални”, от първостепенно значение за „националната сигурност”
и други подобни легенди за прикритие).  Тук имаме предвид попадането в
същата  ситуация  на  административните  структури,  управляващи
Европейските фондове – те също могат да бъдат „пленени” от определени
(корпоративни  и  други  интереси),  което  разбира  се,  влияе  силно  върху
ефективността  на  разпределението  и  използването  на  ресурсите.   Онези
икономически  субекти,  които  имат  достъп  до  вземането  на  решения  при
разпределението на ресурсите, получават (всъщност – сами си осигуряват) и
най-голям достъп до разпределяните ресурси.

Основен  механизъм  за  такова  трансформиране  на  дейността  на
официалните,  публични  административни  структури  са  неформалните
мрежи, в които биват включени индивидите, изпълняващи особено значими
роли  в  административните  структури.  Всъщност,  съществуващите
неформални мрежи обикновено  успяват  да  включат  свои  „представители”
(неофициални,  разбира  се)  на  ключови  позиции  в  административните
структури. 

Така  неформалните,  непублични  мрежи  се  превръщат  в  основен
организационен  инструмент  за  трансформация  на  административните
структури  –  на  практика  -  в  непублични  структури.  Заедно  с  това,
неформалните,  непублични  мрежи непрекъснато  генерират  тенденция  към
криминализиране  на  дейността  на  административните  структури  и
предизвикват нарастващи нива на тайна, конспиративност, девиантност и в
крайна сметка – криминализация на упражняването на властта. Мрежите са
онази организационна форма, която позволяват да се съчетаят предимствата
на  фундаменталните  средства  за  социално  изключване  –  неформалността,
тайната  и  конспирацията – с  ефективността  на  невидима  организационна
структура, без да се прибягва непременно и в широки мащаби към промени в
официалните  структури.  Всъщност,  именно  мрежите  позволяват  да  се
предприемат действия, които са паралелни на официалните административни
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структури (институции) и не подлежат на контрол от тях. Така мрежите на
практика  елиминират  официалните  предписания  (нормативни  рамки),
дефиниращи  функционирането  на  институциите  и  отстраняват
възможностите  чрез  прозрачност  и  граждански  контрол  върху  тях  да  се
оказва  натиск и  контрол върху  тях.  Чрез  мрежите,  институциите (както в
смисъл  на  организации,  така  и  в  смисъл  на  социални  норми)  се
трансформират във фасадни институции – прилага се един своеобразен „бай-
пас”,  чрез  който  радикално  се  отстранява  публичния  контрол  върху  най-
важните  действия  на  елитите.  Възникват  два  социални  свята  –  единият
видим,  официален,  институционален  и  ...фиктивен;  другият  –  невидим,
неофициален, неформален, неинституционализиран и ...реален.  

1. Възникване на неформален контрол върху институциите

Мрежите могат да превърнат институциите във фасадни институции,
не само като ги  „изключат” и подменят,  пренасяйки в своите неформални
структури  все  повече  функции  на  формалните  и  официални  институции.
Мрежите могат да анулират институциите и тяхната роля, като ги овладеят и
контролират до такава степен,  че  да изключат влиянието на ценностите и
нормите  (цялата  нормативна  рамка)  върху  функционирането  на
институциите.  С  други  думи,  мрежите,  обхванали  институциите  и
едновременно с това – проникнали в тях, могат да ги откъснат напълно от
всяко въздействие и възможност за контрол от страна на непринадлежащите
към  мрежите  индивиди  и  групи.  Това  става  напълно  възможно  чрез
допълнителни мрежи, ситуирани в ключовите институции, особено онези от
тях,  които  са  най-тясно  свързани  с  основните  социални  ресурси  на
развитието.

В основата на тази възможност стои отдавна забелязаният (и споменат
по-горе) факт, че в една институция, освен официалните, формални правила
действат и други – неформални и неофициални правила. Така, начинът, по
който  функционира  институцията  се  определя  от  две  „програми”  –
официална  и  неофициална.  Официалните  програми  на  публичните
институции  са  формирани  чрез  законови  актове,  програми,  декларации,
статути, и т.н. Неформалните програми не са формулирани по този начин и
не са обявени публично. Поради това може да се определят като скрити. Те
се формулират само в частни и ограничени комуникации, често в атмосфера
на  недоизказаност,  комуникират  се  посредством  механизмите  на
социализация (в рамките на групата) и груповия контрол върху членовете.
Когато  една  институция  бъде  овладяна  и  контролирана  от  неформална,
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неофициална  мрежа,  институцията  бива  подчинена  на  доминиращата,
неофициална  програма,  която  групата  налага.  За  подобно  овладяване  на
дадена  институция  не  е  необходимо  целият  персонал  да  принадлежи към
групата;  достатъчно  е  членове  на  групата  да  заемат  няколко  ключови
позиции,  които  официално  имат  правото  за  вземат  основните  решения,
включително, разбира се и официалното право да освобождават останалия
персонал, който не принадлежи към групата и да рекрутират нов (възможно -
също  не-членове).  Така  групата  фактически  бързо  нараства,  въпреки  че
съставът й не се променя. Персоналът от не-членове бързо усвоява уроците
(част  от  скритата  програма),  които   му  преподават  членовете  на
неформалната  група.  Един  анализ  на  Гай  Стендинг  по  отношение  на
промените  в  МОТ  ни  дава  прекрасна  илюстрация  за  прилагането  на
описаната по-горе технология за овладяване на една институция. Въз основа
на  конкретни данни Стендинг  показва  как  в  продължение  на  доста  дълъг
период от време МОТ фактически е била превърната във фасадна институция
т.е.  нейното  реално  опериране  загубва  значима  връзка  както  с
първоначалните цели, заради които е създадена институцията, така и целите,
които в дадения момент институцията твърди, че продължава да преследва. 

Поради  това,  че  скритата  програма  е  директно  подчинена  на
интересите на групата, овладяла институцията, последната обслужва групата
и мрежата към която тя принадлежи,  а  не обществото,  т.е.  работи в един
скрит,  невидим  режим,  който  има  малко  общо  с  нейното  официално,
публично  предназначение.  Освен  това,  именно  запазеното  формално  и
неефективно  публично  предназначение  на  институцията  (официалната
програма)  служи  като  прикритие,  което  не  позволява  ясно  да  се
идентифицира  скритата  трансформация,  която  институцията  фактически  е
претърпяла. Институцията е станала  „фасадна” институция. Когато по този
начин бъдат овладени основните институции, които образуват „сърцевината
на  държавата”,  тази  последната  се  превръща  във  фасадна  сърцевина  на
държавата. Същественото условие за протичане на такава трансформация е
запазването  в тайна на овладяването на институцията.  Ако няколко групи
овладеят  няколко  основни  институции  и  ги  трансформират  по  посочения
начин, и ако тези групи са в една обща мрежа, то тогава тяхната централна
мрежа просто овладява държавата и я подчинява на своя групов (мрежов)
интерес.  Възниква  онова  състояние  на  държавата,  което  някои  наричат
пленена държава, а други (Питър Еванс) – хищническа държава. В случая ни
интересува повече  възникването на  „пленена” административна структура.
Чрез посочената технология сравнително малобройни групи, функциониращи
в мрежа могат да овладеят и скрито да контролират цялата институция, която
при  това  може  да  запазват  всички  външни  признаци  за  „нормалност”  на

64



институцията.  Емпирично  доловимите  и  установявани  последствия  от
действието на мрежата от властови групи обикновено придобиват характер
на „временни отклонения”,  „отделни случаи” и не-участници в мрежата не
могат да придобият пълна представа за целият мащаб на вредите, които биват
нанасяни. Една пълна картина на настъпилото бедствие може да се състави
само  чрез  теоретично  обобщение  на  емпирични  данни  за  продължителен
период от време. Когато такива изследвания липсват, настъпилата промяна
остава скрита. А промяната може да придобие такъв мащаб, че да може да се
означи като смяна на системата.  

Според А. Зибертович сърцевинните институции: “...  са елементи на
легално  определената  държавна  машина,  които  отговарят  на  следните
критерии:  те  притежават  законово  (конституционно)  предписан  достъп  до
информацията  относно  статуквото  на  държавата,  компетенции  относно
вземането  решения  и  формални  инструменти  за  да  влияят  върху  хода  на
публичните дела. От нормативна гледна точка, легалната сърцевина на даден
организационен комплекс е онази негова част, която притежава (формално-
легално  е  делегиран)  капацитет  да  упражнява  влияние  върху
функционирането  на  другите  части  на  системата,  т.е.  да  структурира
(определя)  принципите,  според  които  те  действат”.33 Чрез  обединяване  на
неформалните  мрежи,  целият  институционален  комплекс  може  да  бъде
радикално  реконструиран  в  строго  йерархична,  пирамидална  структура.
„Нормалните”,  официални  основни  институции  при  това  стават  фасадни,
престават да са самостоятелни и в действителност функционират по „скрита
програма”,  която  им  се  задава  от  (чрез)  неформалните  мрежи,  които  са
овладели институцията.

2. Признаци за „пленяване” на институциите

Един преглед на публично достъпни официални биографични справки
за заемащи ключови позиции в структурите,  управляващи използването на
европейските  средства,  не  дава  сигурни  доказателства  (вероятността  тези
данни  да  не  съотвестват  на  реалностите  никак  не  е  малка),  но  все  пак
поражда  сериозни съмнения в  степента  на  съответствие  между  нивото  на
квалификацията  и  заеманата  длъжност  (респективно  -  изискванията  за
заемане на определена длъжност,  формулирани в съответните длъжностни
характеристики, когато такива са налице). Извършеният преглед е непълен,
формален  и сигурно повърхностен, затова няма претенции за достоверност,
33 Zibertowicz, A. (2005) Anti-development Interest Groups. In: Polish Sociological Review, Vol.
1 (149), p. 72
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но  все  пак  подсказва,  че  не  е  изключено  поне  30  на  сто  от  кадрите  на
средните  нива  да  не  притежават  качества,  които  гарантират  адекватно
изпълнение на  техните функции.  При това  има не  малко основания да  се
твърди, че този дял нараства при преход от средните към високите нива в
йерархиите на административните структури. Неизползването на адекватни
критерии за селекция на изпълнителите на особено отговорни роли показват,
че има други съображения и фактори, които влияят върху назначенията. Във
всеки  случай  сигурно  е,  че  способността  да  се  изпълняват  адекватно
възложените  служебни  функции  не  е  водещият  критерий  за  селекция  на
индивидите, заемащи съответните позиции. 

За да избегнем евентуални проблеми, поради обсъждането на такива
данни, ние ще приведем конкретни случаи, които придобиха публичност и
потвърждават  посочената  по-горе  картина.  Преди  всичко  –  нейния
универсален характер, проявяващ се в присъствието на сходни проблеми в
голяма  част  (според  логиката  на  нашия  анализ  –  във  всички)
административни структури. Така например, в пресата се появи съобщение
(подкрепено  от  факти),  че  на  сайт  на  Президенството  е  публикувана
Национална стратегия за интегриране на ромите. За общата грамотност на
публикувалите стратегията  говори фактът,  че  в наименованието на файла,
съдържащ Националната стратегия е била използвана думата „mangali”. След
като в социалинте мрежи започва интензивно обсъждане на наименованието,
администраторът  на сайта  смени въпросната  дума с  друга,  която поражда
съмнения за допълнителна доза неграмотност – „Roms”. Но публикацията в
пресата привежда и многобройни примери за още по-дълбока неграмотност,
съдържащи в самата „Стратегия” - като твърдението (подчертано от вестника
с  главни  букви),  че  името  „роми”  се  използвало  като  обобощаващо  и  за
граждани,  „..в  сходно социално-икиномическо  положение,  които околното
население  определя  като  такива,  независимо  от  начина  на  тяхното
самоопределяне”34. Очевидно  при  използване  на  европейски  средства  за
прилагане на Стратегията, тяхната ефективност ще бъде повлияна от самата
стратегия.

В  пресата  се  появиха  също  така  съобщения,  че  правени  по  други
поводи специални проверки на съответствието между формално образование
и  изисквания  за  заемане  на  определена  длъжност,  специално  за  ДФ
„Земеделие”,  потвърждават  посоченото  по-горе.  Впрочем,  целият  сектор
„Земеделие”,  включително  и  разпределението  на  Фонд  „Земеделие”  дават
особено красноречиви примери за горните особености на административните
структури,  разпределящи  Европейските  фондове.  Всички  те  илюстрират
34 В. „СЕГА”, 20 юли, 2012г. Между другото, сътрудник на ИИОЗ, поддържа същата теза
(може би е неин автор), която привлече внимаинето и присмеха на широката публика. 
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значителен  разрив  между  квалификация  и  изисквания  за  изпълнението  на
официално  предписаните  функции.  Именно  те  породиха  и  нарицателното
„калинки”  като  обобщен  израз  на  споменатата  „кадрова  политика”  –
селектираща високопоставени служители, чието образователно (а вероятно –
и професонално-квалификационно) равнище не съответстват на обичайните
изисквания.  

Такива  са  придобилите  публичност  случаи  с  управляващите  ДФ
„Земеделие”  (Калина  Илиева),  и  шефът на  „Напоителни системи” (Георги
Харизанов), за които бе доказано, че не притежават образованието, което се е
изисквало за съответните длъжности. Аналогичен е случаят и с регионалния
шеф на „Напоителни системи” във Варна, Ивайло Комитов, който бе осъден
на  първа  инстанция  (районния  съд)  за   фалшифициране  на  диплома.
Агенцията за рибарство и аквакултури пък се управляваше от човек, който
преди  това  е  бил  председател  на  Националния  център  за  социална
рехабилитация и едва ли е  имал и минимална представа  от развитието на
рибарството  и  аквакултурите,  и  политиките  в  тази  област.  А  преди  него
същият пост е заемал човек,  известен като китарист в групата „Конкурент”.
Разбира  се,  това  са  само  най-фрапиращи  случаи  на  проявено  крайно
нехайство  от  определени  лица  и  затова  сигурно  са  малка  част  от  цялата
картина, тъй като в България не представлява някаква особена трудност да се
закупи необходимата диплома. 

Служителят, който пое поста на К. Илиева пък бе сменен сравнително
бързо,  тъй  като  стана  публично  достояние  информация,  според  която
министър  Мирослав  Найденов  го  е  заставял  да  одобрява  финансиране  на
проекти на определени фирми, въпреки че са установени нарушения. Самият
служител  потвърди  тази  информация,  а  след  това  се  отказа  от
първоначалното си твърдение.  

Посочените  случаи  очевидно  са  лоша,  неефективна  селекция,  но  на
въпроса  защо  се  извършва  преднамерено,  негативна  (от  гледна  точка  на
ефективното изпълнение на служебните задължения) селекция на индивиди,
отговорът най-вероятно е в това, че различни заинтересовани икономически
актьори, селектират собствени „номенклатурни кадри” и ги имплантират на
възлови  позиции  в  административните  структури,  за  да  си  осигурят
привилегирован  достъп  до  ресурсите,  които  тези  структури  разпределят.
Всички други персонални качества на подбраните „номенклатурни кадри” на
мрежите (особено онези, които Х. Саймън подчертава – знание, умения, опит,
ценности)  нямат  никакво значение,  освен  тяхната  готовност  да  обслужват
интересите на мрежата, която ги е „промотирала” на заемания пост. 

Основен  ефект  от  тези  реалности  е,  разбира  се,  неефективност  на
административните  структури  –  специално  в  случая  с  Агенцията  по
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аквакултурите,  обикновено  като  основен  проблем  се  изтъква  слабото
усвояване на средствата за пристанищна инфраструктура, ферми за миди и
други. Ето защо няма нищо изненадващо в изводите,  които в началото на
2012г.  направиха  експерти  на   Центъра  за  икономическо  развитие  и
Института  „Отворено  общество”:  „...след  5  години  в  ЕС,  българските
чиновници  все  още се  учат да работят с  еврофондовете,  а  българската
държава  трудно  намира  средства  за  задължителното  бюджетно
съфинансиране при изпълнението на проекти с пари от ЕС. Всичко това
води  до  забавено  използване  на  еврофондовете  и  риск  от  загуба  на
безвъзмездни милиони.”  

В действителност,  проблемът изглежда е още по-голям – ерозиран е
самият  капацитет  на  административните  структури  като  такива  да
функционират ефективно,  обслужвайки по-общите развитийни интереси, за
което всъщност са създадени. Затова, дори и при висока степен на усвояване
на  средствата,  развитийните  ефекти  от  тях  ще  бъдат  ниски,  дори
незначителни.  Доказателство  за  това  представляват  други случаи – когато
сравнително  висока  степен  на  усвояване  на  европейските  средства  се
съчетава  с  дълбок  упадък  на  местните  икономики  и  общности  –  целият
Северозападен район е едно доказателство за това твърдение.

В  подкрепа  на  тезата,  че  неформални  мрежи  се  формират  чрез
имплантиране  на  „своя  номенклатура”  на  ключови  позиции  в
административни структури, разпределящи средства и така трансформират и
блокират както работата на структурите, така и ефектите от усвояването на
средствата може да се приведат и други аргументи. Така например, част от
посочените  по-горе  назначения  са  извършвани  от  най-високите  нива  на
управление  –  например,  Управителен  съвет,  в  който  участват  заместник-
министри  и  се  ръководи  от  министър.  Кандидатите  преминават  през
предварителна проверка и е малко вероятно при назначаването им да е била
допусната грешка от незнание.  Всъщност,  и самите заместник-министри и
самият министър нерядко, дори обикновено, са кадри на такива мрежи. Това
обяснява  и  фактът,  че  самият  министър  на  земеделието  енергично
защитаваше  например,  Георги  Харизанов,  твърдейки  публично,  че
въпросният служител приличал по качествата си на Бил Гейтс. Най-вероятно,
ръководството на същото министерство е знаело също, че Калина Илиева не
пртежава  валидна  диплома,  но  това  е  било  премълчавано.  Всъщност
въпросът сигурно е бил повдигнат и висшата служителка е била отстранена,
не защото няма необходимото образование и диплома, а по друга причина –
заради информацията, която е предоставяла на Европейската служба за борба
с  измамите  относно  нарушенията,  извършвани  при  разпределението  на
ресурсите в министерството. Поради тези сигнали България беше на първо

68



място по измами в ЕС. Отстраняването на Илиева веднага подобри позицията
на България, като значително намали броя на установените измами, но това
съвсем не означава че действително е намалял броят на извършените измами.
Просто е станало възможно да се докладват по-малък брой измами. Сигурно
не  е  без  значение  и  фактът,  че  лицата,  извършили  откровени  измами
получиха незначителни наказания от съдилищата.   

Потвърждение  за  наличието  на  посочената  схема  за  контрол  върху
административните  структури  чрез  неформални  мрежи,  за  да  се  осигури
достъп  на  икономически  актьори  до  ресурсите,  разпределяни  от  тези
структури,  може  да  се  намери  и  в  широко  известния  факт,  че  именно
политическите  партии  (осъществяващи  селекцията  за  заемането  на  най-
високите позиции в административните структури) играят основна роля при
разпределението  на  европейските  средства.  Това  означава,  че  всъщност
основен  фактор  на  разпределението  на  средствата  е  степента  на  близост
между икономическите актьори и политическите  структури и центрове на
вземане на решение, а не някакви други критерии, свързани с ефективното
използване на тези средства за постигане на растеж и развитие. На практика е
възстановена  в  нова  форма,  някогашната  практика  за  политическо
разпределяне на икономически ресурси, което има няколко важни аспекта. 

Части от информация относно обсъждания по-горе проблем, позволява
например  да  се  сглоби  следната  предполагаема  картина  на  основни
компоненти на околната среда, формиращи достъпа до европейски ресурси в
земеделието  –  крупна  фирма  (или  група  от  фирми,  една  от  тях  според
информация  от  медиите  е  била  регистрирана  с  интересното  наименоване
„Октопод”), които извършват съответната дейност, която се субсидира; още
по-крупна структура, която контролира пазара на произвежданата продукция
(наскоро  в  една  своя  статия  О.  Минчев  посочи  като  пример,  групировка,
която контролира зърнените силози и въобще достъпа до пазара на зърно);
неформална мрежа, чрез която се контролира административната структура,
разпределяща средствата и чрез нея – самото разпределение на средствата. 

Освен всичко друго,  описаната картина показва също, че опитите за
подобряване на работата на административните структури чрез засилване на
контрола върху служителите и съответно – на дисциплинарните наказания,
едва  ли могат  да  доведат  до сериозни подобрения.  На  една  среща между
министъра  на  икономиката  Д.  Добрев  и  бизнес  лидери,  например,  беше
изказана  идеята  да  се  уволняват  служители  от  администрацията  на
еврофондовете (особено по проблемната програма „Конкурентоспособност”)
при  забавяне  на  обработката  на  проекти.  Всъщност,  забавянето  на
обработката  на  проектите  често  се  дължи  на  комбинацията  от  твърде
комплицирани  изисквания  и  ниското  качество  на  проектите,  които  рядко
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отговарят  на  изискванията.  Уволненията  на  чиновниците  едва  ли  ще
преодолеят  тази  комбинация,  а  ако  наистина  се  ускори  работата  по
проектите, това най-вероятно би станало за сметка на допускането на повече
нарушения.  Изглежда точно това се и случва,  ако се съди по отправяните
искания за по-малко проверки и снизходителност към нарушенията.

3. Злоупотреби със средства от европейските фондове – някои примери
(В. Кръстева, Г. Петрунов)

В  повечето  досегашни  доклади  на  европейската  служба  за  борба  с
измамите  (ОЛАФ)  България  беше  сочена  като  лидер  в  ЕС по  сигнали  за
злоупотреби. По такива сигнали през 2009 са били спрени плащания за 300
млн. лв., предназначени за селското стопанство. За извършените нарушения
са издадени многобройни осъдителни присъди, но има някои важни детайли -
присъдите са издадени на получателите на средства от фонда (не на висши
служители от Управлението на фонда); сред осъдените не са най-крупните
получатели  на  средства  от  фонда,  което  показва,  че  те  са  безпогрешни  и
паричните  санкции  по  издадени  присъди  се  изплащат  предимно  от
държавния  бюджет,  вместо  от  непосредствените  извършители  на
нарушенията.  С  други  думи,  участниците  в  неформалните  мрежи  за
„усвояване”  на  средствата  от  фонда  изглежда  са  добре  защитени  срещу
евентуално  съдебно  преследване  и  ефективни  санкции,  в  случай  на
разкриване  на  нарушенията.  Последният  доклад  на  ОЛАФ  също  дава
интересни данни по този въпрос. От 37 разкрити случая (броят със сигурност
е  значително  по-малък  от  действителния  брой  на  измамите),  ефективни
присъди са издадени по 6 случая. От останалите  случаи, 23 продължават да
са висящи пред българските съдилища, което означава, че изходът на тези
две  трети  от  делата  е  под  въпрос.  От  приключилите  14  дела,  6  са  били
прекратени, а по две дела са издадени оправдателни присъди. 

Важно е да се добави, че това състояние на усвояването на европейски
средства не е характерно само за България – докладът на ОЛАФ разкрива, че
подобни  нарушения   са  широко  разпространена  практика  в  много  други
страни  членки.  По  брой  на  установените  измами  сега  Белгия,  Германия,
Гърция,  Италия,  Румъния,  значително  изпреварват  България  (както  бе
споменато  по-горе,  най-вероятно  „подобрението”  в  България  до  голяма
степен  се  дължи на  това,  че  след  отстраняването  на  Илиева се  докладват
много по-малко случаи на измама). През 2011 г. ОЛАФ се е занимавал с 463
казуса в други страни членки, но за разлика от България, съдебните дела по
почти половината от тях са приключили и за бюджета на ЕС са възстановени
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691  млн.  евро,  а  извършителите  са  получили  общо 511  години  затвор.  В
някои  страни  по  всички  сигнали  на  ОЛАФ  са  възбудени  и  приключили
съдебни дела.

Въпреки  че  сложните  правила  и  процедури,  тежката  отчетност  и
многобройните изисквания към бенефициентите са създадени именно с цел
да се предотвратят  злоупотреби,  възможности за  такива съществуват.  При
това те са най-разнообразни35 и тяхното изчерпателно представяне едва ли е
възможно, поради това тук ще представим само някои от възможностите, за
които при провеждане на интервютата беше събрана информация.

Така например, оценителната комисия при конкурсни процедури има
основно значение при избор на проекти, които да бъдат финансирани. Ролята
на оценителите е  от особено значение при провеждането на конкурси.  От
една страна, тази позиция предоставя легални възможности за допълнително
възнаграждение за свършената работа, а от друга страна, предоставя големи
възможности за контрол върху достъпа на проекти. Това може да се определи
като една от възможните причини тази позиция да е особено желана. Всеки
проект  преминава  през  няколко  вида  проверки  –  за  несъвместимост,  за
конфликт  на  интереси,  техническа  проверка  и  т.н.  За  всяка  проверка  се
заплаща допълнително, като един оценител получава повече от един проект
за проверка. Така, според информация от интервютата, съществуват случаи, в
които  някои  проверители  са  получавали  по  10 000  –  20 000лв.  само  за
участието си в един конкурс. 

По-голям проблем,  който  се  идентифицира  тук  обаче  е   изборът  на
оценители или по-точно казано изборът на  „точните оценители”. Според
интервюираните експерти формални нарушения не са възможни (например
да бъде избран проект с по-малко точки36). Независимо от съществуващите
обективни критерии, обаче, оценката, която се дава за даден проект винаги е

35 Разнообразието е толкова голямо, че официално са констатирани случаи (макар и не за
средства  от Европейските структурни  фондове,  а  от  фонд „Научни изследвания“),  при
които са одобрявани проекти за милиони без изобщо да участват в конкурса. Вж. „Дянков:
Чудовищно  крадене  на  пари  във  фонд  „Научни  изследвания“,  4  май  2012  г.
http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=4777051.
36 Въпреки, че при проведените от нас интервюта възможността за подобни злоупотреби
беше отхвърлена във вече цитираната статия („Дянков: Чудовищно крадене на пари във
фонд  „Научни  изследвания“,  4  май  2012  г.   http://www.vesti.bg/index.phtml?
tid=40&oid=4777051)  се  посочва,  че:  „Изпълнителният  съвет  на  фонда  е  одобрил
изпълняването на 30 проекта,  получили по-ниска оценка спрямо определения праг, при
наличие  на  други  проекти,  получили  по-висока  оценка.  Тоест  някои  лоши проекти  са
надскочили  други,  по-добри,  обобщи  Дянков“.  Този  пример  показва,  че  е  напълно
възможно и в програми, финансирани със средства от структурните фондове да се случат
такива злоупотреби.
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субективна. Затова ако нещо се случва то е да се изберат „правилните хора”
за  оценители.  От  емпиричната  информация  става  ясно,  че  в  началото  на
програмния период в едно от Междинните звена е нямало критерии за избор
на  външни  оценители,  а  участници  в  изборната  комисия  са  били
представители  на  самото МЗ.  След препоръка на  ЕК,  се  създава  комисия,
която да изготви критерии за избор на външни оценители. Така се създава
база  данни  на  хора  от  различни  професии  и  специалности,  които  според
съответните си качества получават дадена оценка. Прави се списък с външни
оценители, които да бъдат канени за участие в оценителната комисия, като
част от критериите са – първо да се канят хора, които са с най-висока оценка,
изборът на проекти да става с оценка до втория знак от събраните точки и др.
Но  се  оказва,  според  емпиричната  информация,  че  високата  оценка  в
списъка, не означава, че въпросният експерт ще бъде поканен като оценител.
Както  посочва  един от  респондентите,  участвал  в  комисията:  „трябва  да
имаш други качества за това”.  Дали има користна или престъпна умисъл в
тези  действия  не  може  да  се  твърди  със  сигурност,  но  е  факт,  че
представители както на Междинното звено,  така също и на Управителния
орган проявяват отношение към избора на оценители и оказват влияние чрез
административни  методи  -  например  при  избора  на  комисия  за  хората  с
висока оценка в списъка се казва, че имат конфликт на интереси, че нямат
достатъчно опит и трудов стаж и т.н. В крайна сметка комисията е изградена
от хора, които се намират много по-ниско в списъка или са извън него. 

Интерес към разпределението на европейските пари има не само от МЗ
и  УО,  но  и  на  много  по-високо  ниво.  Един  от  интервюираните  експерти
посочва като пример, с който се е сблъскал по време на работа случай, в
който висш политик е взел списъка с кандидатстващите организации и след
това  този  списък  е  върнат  с  оцветени  в  различни  цветове  кандидати,
съответно, които трябва да спечелят и такива, които не трябва да спечелят.
Често  се  е  случвало,  според  примерите,  давани  от  респондентите,  да  се
ходатайства  за  даден  кандидат:  „обаждат  се  и  казват  кой  да  спечели
независимо какви са условията и това е масово”. 

Друг пример, който бе даден по време на интервютата е за програма,
която  разпределя  19  милиона  лева  за  училищата  в  цялата  страна.  Като
схемата е директно предоставяне, т.е. Междинното звено (в случая МОНМ)
трябва  да  разпредели  цялата  сума  и  да  я  предостави  на  бенефициентите.
Експертите  в  МОНМ  получават  „препоръки”  кои  училища  да  получат
помощи, което при този вид на разпределение на парите не е толкова голям
проблем, все пак средствата достигат до училищата. Но при по-внимателно
разглеждане на начина, по който са разпределени парите, се оказва, че те са
насочени само към училища в общини, чиито кметове и управляващи са от
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властващата партия. Оказва, че средствата след това се разпределят на базата
на  малки  конкурси  на  фирми,  които  са  свързани  с  партията  и  „така  се
източват  парите  и  нищо  не  се  постига”. Формално  са  спазени  всички
правила и  изисквания  за  кандидатстване  по дадената  програма,  но реално
ефектът от европейските помощи няма нищо общо с официално заявените
прокламации за развитие на качествено образование. 

Най-вероятно  това  са  малка  част  от  схемите,  по  които  може  да  се
злоупотреби  с  парите  по  Структурните  фондове.  Въпреки  посочените
примери,  някои  от  интервюирани  експерти  твърдят,  че  умишлените
злоупотреби не са толкова голям процент. Според тях най-често срещаните
нарушения  са  конфликт  на  интереси  и  технически  нарушения,  които  се
правят най-вече поради незнание и липса на опит и информация от страна на
бенефициентите. Но когато подобни примери за манипулация и злоупотреби
се съчетаят с тежките и бавни процедури за кандидатстване и отпускане на
европейски  пари  и  строгите  изисквания  за  отчетност,  доверието  у
бенефициентите  намалява  и  се  създава  усещането,  че  няма  смисъл  да  се
кандидатства, защото парите са предназначени за „свои хора”.

ИЗВОДИ

1. Нормативната рамка не е ориентирана по достатъчно категоричен
начин към позитивно въздействие върху основните фактори за постигане на
растеж  и  развитие.  Голяма  част  от  средствата  се  изразходват  по-скоро  за
създаване на някои условия за постигане на растеж, но наличието на такива
условия не само не е достатъчно, но дори не е и абсолютно необходимо, за
постигане на растеж, а още повече – на развитие; 

2. Във  функционирането  на  административните  структури  има
значителни  проблеми.  Първо,  значителна  част  от  административните
структури,  обслужващи разпределението  на  европейските  средства  са  под
силното влияние на  специфични бенефициенти,  които успяват  да  получат
привилегирован  достъп  до  средствата  и  по  такъв  начин  превръщат
усвояването им в „извличане на рента”. Второ, административните структури
би  трябвало  само  да  обслужват  процеса  на  абсорбиране  на  фондовете
(взаимодействието  между  бенефициенти  и  нормативна  регулация)  и  да
контролират  спазването  на  нормативната  рамка,  но  по  спонтанен  и
неформален начин тези функции по обслужване на взаимодействията между
нормативна рамка и бенефициентите, са се трансформирали във функция по
разпределение  на  средствата.  Това  се  дължи  както  на  слабости  на
нормативната  рамка,  така  и  на  разширяване  на  функцията  на

73



администрацията, която фактически придобива огромно влияние (започва да
взема  текущи решения)  относно  правата  на  потенциалните  бенефициенти,
(които би трябвало да бъдат нормативно конструирани) – правото на достъп
(да  бъдат  бенефициенти)  и  правото  на  определен  размер  средства.  Трето,
административните  структури  практически  са  присвоили  и  функцията  по
оценка  на  резултатите  от  изразходването  на  средствата  от  фондовете,  т.е.
оценяват  ефекта  и  от  собствената  си  работа.  Четвърто,  сливането  на
функцията по разпределение на средствата и тази по оценка на ефекта от това
разпределение,  придава  на  административните  структури по  оперативното
управление, характер на „затворени организации”, в които едновременно се
осъществява  разпределение  на  ресурси  и  оценка  на  ефекта  от  това
разпределение. Пето, тъй като изпълняват специфични функции, значителна
част  от  заетите  не  притежават  квалификацията,  необходима  за  ефективно
усвояване на средствата. 

3.  „Затворените  организации”  имат  ниска  ефективност,  т.е.
ефективността на изразходването на средствата неизбежно е ниска. Може да
се  посочат  две  взаимосвързани  причини  за  това  –  такива  организации  са
склонни да се отклоняват от преследване на целите, за които са създадени  и
да се насочват към частно групови цели; освен това, такива организации са
много податливи на корупционни практики.

Поради горното може да се каже, че основната цел (или поне основният
ефект) от прилагането на нормативната рамка не е постигането на значителни
темпове на растеж и развитие. Спецификата на управленската структура е по-
пригодна за постигане на специфична динамика на икономиката – динамика,
която не е  свързана със  съществени темпове на автентичен икономически
растеж – респективно такива последствия от растежа, които обикновено се
означават като развитие. Накратко казано, има динамика (движение), но няма
съществени социални промени (придвижване, масивни подобрения).
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ГЛАВА ПЕТА

ЕФЕКТИ ОТ ДЕФОРМИРАНЕТО НА СИСТЕМАТА ЗА
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА

ЕВРОПЕЙСКИТЕ СРЕДСТВА

1. Възникване на монополистичен (привилегирован) достъп до ресурсите
– извличане на рента, вместо постигане на автентичен растеж

(Духомир Минев)

Появата  и  наличието  на  някакъв  „свободен”  паричен  ресурс,  който
трябва  да  бъде  „усвоен”  неизбежно  поражда  активност  насочена  към
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осигуряване  на  достъп  до  тези  средства  и  съответно  –  формирането  и
активизирането  на  различни  групи,  опитващи  се  да  си  осигурят
привилегирован  достъп  до ресурса.  Затова  в  много  случаи наличието  или
значителният приток на такива ресурси може да има разрушителни ефекти
(особено в дългосрочен план) за онези, за които са предназначени ресурсите.
По този повод, един пример е придобил христоматиен характер – с цел да се
ускори  развитието  на  животновъдството  и  особено  –  да  се  защитят
интересите  на   животновъди  в  един регион на  Африка,  е  била  създадена
крупна  неправителствена  организация  на  живтоновъдите.  Последната  е
особено успешна в отстраняването на различни бариери, които са потискали
развитието  на  отрасъла  и  животновъдството  започва  бързо  да  се  развива.
Съответно значително нарастват и постъпленията в самата неправителствена
организация, а освен това се появяват и допълнителни донори, подкрепящи
нейната дейност. Рязко увеличеният приток на значителни средства поражда
неочакван  ефект  –  в  организацията  възникват  остри  конфликти  и  тя  се
разпада. 

Стремежът  да  се  осигури  привилегирован  достъп  до  ресурси  и
свързаните с него конфликти са особено силни, когато „усвояването” на тези
средства е процес, в който централна роля играят политически институции
(включена е политическата власт). 

Дж. Стиглиц характеризира възникването на подобна ситуация  като
извличане  на  рента  („rent seeking”).  Под  извличане  на  рента  той  разбира
получаването  на  доход  само  поради  някакъв  монопол,  а  не  защото
получателят  е  извършил  някаква  дейност,  чрез  която  е  допринесъл  за
нарастване  на  произвеждания  продукт  (създаваната  стойност).  Ако
правителството даде на една компания изключително право на внос (квота)
на някаква стока (например захар) , тогава допълнителният доход, получен
като резултат от притежаването на такова право се нарича „рента от квота.”37

Но предоставяйки такъв монопол, правителствата не действат свободно и въз
основа  на  някакъв  общ „национален”  интерес.  Обикновено политическият
процес на вземане на решения е поставен под натиск от страна на могъщи
икономически  субекти  и  техните  лобита,  и  силно  се  влияе  от  такива
въздействия.  

Стиглиц  се  позовава  също  на  широко  приетата  (и  емпирично
потвърдена) теза, че именно това е причината поради която в страните, които
са  богати  на  природни  ресурси,  извличането  на  рента  е  толкова  широко
разпространен  феномен  –  много  по-лесно  е  да  се  натрупа  богатство  чрез

37 Stiglitz,  Joseph. The Price of Inequality. How today’s society  endangers our future.  W.W
Norton & Company, 2012 , р. 39. 
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осигуряване на привилегирован (монополен)  достъп до тези ресурси, вместо
да се организира производство на богатство. Това превръща голяма част от
икономическите активности в тези страни в игра с негативна сума, при която
печелившият  печели  по-малко  от  онова,  което  губят  губещите.  С  това
впрочем,  се  обяснява  и  факта,  че  общо  взето,  страните  със  значителни
природни ресурси се развиват по-бавно и по-трудно от страни без изобилни
природни ресурси. 

Икономическо  поведение,  състоящо  се  в  извличане  на  ренти  не  е
ендемичен  феномен,  наблюдаван  само  в  развиващи  се  страни,  богати  на
реурси.  Както  посочва  Стиглиц,  извличането  на  рента  (присвояване  на
налично  богатство,  вместо  създаване  на  богатство)  е  характерно  и  за
икономически  развитите  страни,  включително  и  САЩ.  В  тези  страни
извличането  на  рента  протича  в  най-различни  форми,  които  може  да  се
разделят на две групи: придобиване на монопол върху използване на ресурси
(например,  закупуване  от  държавата  на  ниски  цени  –  под  цените  на
международния  пазар)  и  монопол  върху  продажба  на  стоки  на  държавата
(доставки,  при които цените са по-високи от тези, на които монополистът е
закупил стоките). В българската практика тази схема широко се прилагаше
на ниво предприятие преди приватизацията и бе известна като запушване на
„входа и изхода на предприятието”, но тя съществува и на държавно ниво,
където работи по описания от Стиглиц начин.

Но  казаното  не  се  отнася  само  до  природните  ресурси  или  т.нар.
публично-частно  партньорство.  За  страните  –  ползватели  на  средства  от
европейските фондове, тези средства са твърде сходни на природен ресурс –
в смисъл, че те не са създадени там където биват разпределяни и използвани,
а  са  постъпления  (до  голяма  степен  –  безвъзмездни)  „отвън”.  Затова
възникването  на  монополен,  привилегирован  достъп  до  средствата  от
европейските  фондове  е  частен  случай  на  извличане  на  рента.
Разпределението  и използването на този ресурс неизбежно се превръща в
извличане на рента, поради някои важни причини. 

Преди всичко, налице са социално-структурни условия за възникване
на  монопол  (привилегирован  достъп  до  средствата)  чрез  активни  връзки
между  икономически  субекти  и  вземащите  решения  относно
разпределението на средствата и възможности за въздействие върху взетите
решения. Както е добре известно във всяка икономика съществуват пластове
от  различни  по  мащаб  и  поведение  икономически  субекти.  Най-крупните
такива единици често функционират именно в режим на извличане на рента
чрез някакъв монопол, а не малка част от тях са и възникнали, използвайки
появили  се  възможности  за  извличане  на  рента  (за  което  свидетелства
например,  бързото  създаване  на  фирми  по  определен  повод  –  например,

77



специално  за  да  участват  в  някакъв  „търг”  или  друго  подобно
взаимодействие между правителство и частни фирми). Такива икономически
субекти са придобили опит и са изградили необходимите връзки, капацитет и
отработени механизми за проникване в политическия процес на вземане на
решения и влияние върху него, така че да си осигурят монополно извличане
на  рента  в  различни  сфери,  в  случая  -  чрез  привилегирован  достъп  до
средствата  от  европейските  фондове.  През  периода  на  социални промени,
който  е  популярен  под  наименованието  „преход”,  в  България  бързо
възникнаха такива структури – главно по повод на приватизацията.  Но те
продължиха  да  работят  в  същия  режим  на  взаимодействия  с
правителствените  структури,  наричан  за  благозвучие  –  „публично-частно
партньорство”,  но  всъщност  представляващ  централният  механизъм  на
всеизвестната „корупция”. Между другото, същият режим на взаимодействие
напълно изключва и възможността да се определя икономическата система
като „пазарна икономика”.

Както  показват  ред  наблюдения,  подобни  икономически  субекти
притежават  такъв  капацитет  за  влияние  върху  политическия  процес  на
вземане на решения, включително и решенията относно разпределението на
средствата от ЕС, че не само изключват всяка възможност за конкуренция
при достъпа до тези средства, не само получават лъвския пай от средствата,
но  и  оказват  изключително  влияние  върху  структурата  и  динамиката  на
целите отрасли, в които упражняват своя монопол – извличане на рента. Нека
специално да подчертаем, че това е универсален, а не специфичен български
феномен. Раймондо Катанцаро например описва подобни случаи в Италия и
то  в  различни  исторически  периоди,  когато  мафиотски  структури  са  се
адаптирали  по  различни  начини към  своята  околна  социално-политическа
среда,  така  че  да  запазят  монополен  достъп  до  различни  ресурси,  т.е.  –
извличане  на  рента,  вместо  производство  на  реални  блага.  Един  пример,
който Катанцаро привежда,  е особено релевантен за актуалните български
условия.  След  Първата  световна  война  мафиотските  структури  в  Италия
упорито са се противопоставяли на създаването на кооперативи в селското
стопанство, тъй като са считали, че развитието на кооперативизма може да
намали  техния  контрол  върху  селяните.  Но  когато  разбират,  че  тяхната
съпротива  може да бъде преодоляна, мафиотските структури веднага сменят
тактиката и сами започват да организират кооперативи, така че да запазят
контрола си върху селските региони, именно чрез кооперативите. Дон Кало
Видзини – един от най-големите мафиотски босове през първата половина на
20-ти век, започва да организира селскостопански кооперативи за войниците,
завърнали се от войната. Той продължава тази своя дейност и след Втората
световна  война  и  успява  да  използва  кооперативизма  –  този  мощен
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инструмент  за  обединяване  и  защита  на  интересите  на  селскостопанските
производители и адекватно развитие на селското стопанство – за да внесе
пълен безпорядък и да разбие тяхното обединяване и колективно действие в
следвоенна Италия38. Разбира се, дон Кало едва ли е създал и приложил тази
тактика  напълно  самостоятелно  –  зад  гърба  му  са  стояли  могъщи
политически сили и контролираните от тях национални и местни власти.

Второ, извличането на рента (получаване на приход без да е създаден
адекватен резултат) в редица случаи се благоприятства от самата нормативна
регулация  на  използването  на  европейските  фондове  и  от  описаното
състояние на системата за управление. Регулацията на някои компоненти на
Европейските  фондове  има  фундаментална  особеност  –  тя  не  изисква
директно създаване на краен резултат – продукт, а се регламентират главно
процедури за  получаването  и  използването  на  средствата.  В  този  смисъл,
регулацията  е  благоприятна  за  експанзия  на  икономическо  поведение,
насочено към извличане на рента при усвояване на европейските средства.
Може би особено очевиден пример са  някои видове плащания в селското
стопанство, когато предоставянето на ресурсите не е свързано с изискване за
произведен  краен  продукт,  а  с  изисквания  за  извършване  на  някакви
дейности  –  комопненти  на  производствен  процес  (например,  засяване  на
определени  площи),  които  не  е  задължително  да  доведат  до  крайно
производство на определена продукция. Затова съвсем до скоро, а и досега
все още големи площи са засети например, с царевица или слънчоглед,  за
които въобще не са полагани необходимите грижи и насажденията са слаби,
може да се видят на полето през сезон,  когато отдавна трябва да са били
прибрани и съхранени, ако целта е била да се произведе някаква продукция.
Но изглежда  целта  на  подобно усвояване  на  европейски  средства  е  да  се
извършват само част от дейностите, които се изискват (и контролират), за да
се  получат  съответните  средства,  като  заедно  с  това  се  съкратят  другите
дейности (необходими за получаване на краен продукт), а по такъв начин се
спестяват и разходите, извършвани за тези дейности. Всъщност, поведението
на бенефициентите в такива случаи е напълно рационално от икономическа
гледна точка – те се стремят към максимизиране на получаваните приходи и
намаляване на разходите, действайки напълно в рамките на съществуващата
нормативна регулация.

38 Catanzaro, R. (1985) Enforcers, entrepreneurs and survivors: how the mafia adapted to change.
In: The British Journal of Sociology, Vol. XXXVI, Number 1, p. 34.
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2. Невидимото „приватизиране” на публични ресурси  и последствията
от него – разрив между официално обявени цели и реално постиганите

ефекти
(В. Кръстева, Г. Петрунов)

Европейските  фондове  са  публични  ресурси,  ако  съдим  по  това,  че
биват  акумулирани  и  разпределяни  чрез  публични  административни
структури  в  полза  на  общ,  публичен  интерес.  Но  какво  означава  общ
интерес?  Мъглявите  и  неясно  формулирани  официални  цели  на
Европейските фондове не са особено полезни за изясняване на този въпрос.
Може обаче да се твърди,  че характерът им на публични ресурси изисква
преди всичко те да се използват за постигане на развитие и още по-точно – да
бъдат  инструмент  за  практическо  реализиране  на  правото  на  развитие  и
правото на участие в развитието. Има достатъчно аргументи да се твърди, че
тези  два  вида  права  са  централен  аспект  на  процеса  на  социалното
включване.

Но  когато  настъпват  посочените  по-горе  промени  във
функционирането  на  административните  структури,  управляващи
усвояването на  тези публични ресурси,  неизбежно настъпват  и  промени в
характера на тези ресурси. Промените са трудно доловими, но имат огромно
значение  за  използването  на  фондовете  –  защото  на  практика се  променя
именно публичния характер на европейските фондове. В действителност тези
ресурси  губят  своят  публичен  характер  защото  се  оказват  частни
(приватизирани) ресурси, в смисъл, че целите, които реално се постигат, се
изместват  от  стратегически  преследваните,  публично  обявени  цели.
Механизмът  на  тази  приватизация  е  невидим,  но  функционира  много
ефективно.  Този  механизъм  се  състои  в  трансформирането  на
административните  структури  и  произтичащите  от  това  промени  в
разпределението  на  ресурсите.  В  резултат  на  тези  промени,  европейските
фондове престават да служат за официално обявените цели (и разбира се – на
целта  за  постигане  за  развитие  (реализиране на  правото  на  развитие  и на
участие  в  развитието  т.е.  средствата  престават  да  служат  за  социално
включване). Обратно, средствата от фондовете започват да влияят в посока
на  нарастването  на  социалното  изключване  –  доколкото  допринасят  за
концентриране на икономическите ресурси в малка (и намаляваща) част от
различните икономически субекти, които би трябвало да имат достъп до тези
средства.  В  крайна  сметка  възниква  очевиден  паралел  –  едновременно  с
нарастването  на  средствата  по  фондовете,  нарастват  неравенствата,
бедността и социалното изключване. 
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От гледна точка на самите Европейски фондове може да се каже, че
намалява  както  икономическата,  така  и  социалната  ефективност  на
изразходваните средства.  Всъщност,  средствата се изразходват за да бъдат
поддържани  определени  икономически  структури  и  за  да  се  компенсират
последствията от липсата на автентичен растеж. 

Схема 5.1.
Ниво на безработица за периода 2007-2012г.39

Един пример за несъответствието на официално заявени цели и реално
постиганите ефекти може да бъде процентът на безработица у нас. Въпреки
огромните  суми,  които  са  отпускани  за  „Повишаване  на  качеството  на
човешкия  капитал  с  акцент  върху  заетостта”,  данните  показват,  че  в
страната ни безработицата расте.  От данни на Агенцията по заетостта40 се
вижда,  че  за  времето на програмния период безработицата  (схема 5.1.)  не
само не намалява, но и плавно се повишава.

Различни фактори оказват  влияние върху  заетостта  в  дадена  страна.
Въпреки  това  данните показват,  че  огромните суми,  вливани по различни
оперативни програми за периода 2007-2013г., с цел постигане на по-висока
заетост (Приоритет 2) и доходи на хората не са оказали очакваното влияние.
Реално се вливат големи количества европейски пари, но ефектът от тях е не
само далеч от това, което е било очаквано в началото на програмния период,
но дори се е стигнало до по-лоши резултати.

39 За 2012г. са отчетени данни до 29 февруари 2012г.
40 Данните  са  достъпни  на:  http://www.az.government.bg/internal.asp?
CatID=25/01&WA=Summaries.asp 
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ГЛАВА ШЕСТА

ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ИЗВЛИЧАНЕ НА РЕНТА ПРИ
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СРЕДСТВА

1. Използването на европейските средства не отговаря на потребностите
на местните общности за постигане на растеж и развитие

Един друг аспект на неефективността на използването на средствата от
европейските  фондове  се  състои  в  това,  че  то  слабо  кореспондира,  дори
буквално  не  отговаря  на  потребностите  и  възможностите  на  местните
общности да постигат растеж и развитие. По този повод се появи възможност
за специално изследване на степента на съответствие между  разходването на
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европейските средства и развитийния потенциал на една местна общност. В
рамките на проект за  провеждане на студентски практики,  финансиран от
МОН  и  проведен  в  община  Сапарева  баня,  екипи  от  студенти  от  два
университета (УНСС и ЮЗУ „Неофит Рилски“) получиха задачата да проучат
потребностите  на  местната  общност  и  въз  основа  на  така  установените
потребности,  да разработят проекти,  с които общината да кандидатства  за
финансиране  по  някои  от  наличните  оперативни  програми.  В  рамките  на
проекта  студентите  преминаха  предварително  обучение  (някои  вече  бяха
преминали  такъв  курс  в  рамките  на  основното  си  обучение)  по
идентифициране на потребностите на местната общност и по създаване на
проекти  за  използване  на  европейски  средства,  чрез  които  да  се  осигури
финансиране на установените потребности. Освен това екипите (с научното
ръководство  на  преподаватели)  проучиха  предходните  проекти,  които  са
били разработени в общината и са получили финансиране. Така проектът за
студентскта практика позволи да се потърси отговор на два важни въпроса: 

- доколко проектите от предходните периоди са били ориентирани към
постигане на растеж и развитие в рамките на местната общност;

-  доколко  наличните  оперативни  програми  позволяват  да  се
кандидатства и да се получи финансиране на проекти, които са ориентирани
към постигане  на  растеж и  развитие  в  рамките  на  местната  икономика  и
местната общност.

Получените  резултати  са  наистина  твърде  любопитни.  Първо,  нито
един от проектите,  реализирани през  предходни периоди не е  допринесъл
съществено за икономически растеж и развитие на местната общност. Голяма
част от средствата са били изразходвани за резултати, които не допринасят
съществено  за  постигане  на  посочените  цели.  Така  например,  част  от
средствата са изразходвани за културни мероприятия, съвместно с общности
от  Сърбия;  за  парична  подкрепа  на  местни  НПО  (организации  на  жени,
занимаващи се със самодейност и организация на инвалиди) за затваряне на
местния горещ извор (построяване на фонтан, който се пуска от време на
време)  и  други  подобни.  Нещо  повече,  предишните  проекти  на  самата
община са целяли да се задоволят потребности на бизнеса, на местно ниво
(който  впрочем  не  е  местен,  а  главно  се  представя  от  неизвестни  „руски
бизнесмени”).  Второ,  оказа  се,  че  голяма  част  от  потребностите,  които
студентските  екипи  идентифицираха  и  проектите,  които  са  най-пряко
насочени към тези потребности, не съответстват на Оперативните програми и
не  могат  да  получат  финансиране  от  тях.  Поради  това  несъответствие  се
наложи да  се  преработват  значително  създадените  проекти,  така  че  да  се
отговори на насоките, заложени в Оперативните програми. Трето, при тази
преработка на проектите (адаптирането им към Оперативните програми) на
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практика се стигна до промяна в първоначалните им цели т.е. проектите бяха
отклонени от установените потребности на местната общност. 

Тези  резултати  потвърждават  онова,  което  вече  бе  отбелязано  в
предходното  изложения:  Европейските  средства  не  се  използват  за
поддържане и развитие на инфраструктурата на местните общности (общини
и  други),  много  от  които  преживяват  ускорен  упадък,  съпровождан  от
строителство  на  грандиозни  магистрали,  които  едва  ли  подпомагат
развитието на общностите и хората в тях.

2. Стимулиране на процеси на упадък, поради концентриране на земята,
капитала и доходите в селското стопанство

Интересно  е,  че  в  България  през  периода  на  „прехода”  спрямо
кооперативите  в  селското  стопанство  също  се  приложи  анти-
кооперативистката  тактика  на  дон  Кало,  макар  и  в  осъвременен,  и  по-
ефикасен вариант. Така опитите за създаване (всъщност – за възстановяване)
на  автентични  селскостопански  кооперативи  бяха  пресечени  в  самия  им
зародиш,  чрез  специфични  политически  мерки (чието  ядро  бе  липсата  на
адекватна  законова  рамка),  подкрепени  чрез  адекватна  „научна”
аргументация.  Резултатът  беше пълен провал на  опитите  за  развитие чрез
кооперации – най-интензивно фалираха именно кооперативите, тъй като бяха
буквално  ограбвани  от  своите  управителни  структури  и  достъпът  им  до
ресурси (включително и предприсъединителните европейски фондове) беше
силно ограничен. Така „теренът беше разчистен” за крупните икономически
субекти,  които  бяха  споменати  по-горе.  Основната  форма  на  договорни
отношения  в  селското  стопанство  станаха  арендните  отношения,  а  малък
брой особено крупни арендатори получиха възможност  да извличат рента от
привилегирования си достъп до тези средства и до политическия процес на
вземане на решения. В този контекст става твърде многозначителен фактът,
който  направи  такова  впечатление,  когато  бе  изнесен  в  пресата  –
селскостопански  производители  използваха  за  лични  превозни  средства
„ферари”-та и „порше”-та. 

В  по-общ  план  може  да  се  каже,  че  се  изправяме  пред  една  от
причините  за  наблюдаван  парадокс  –  увеличаването  на  размера  на
използваните средства не променя негативната социална динамика в редица
селски  райони  –  техният  икономически  и  социален  упадък  -  рухваща
инфраструктура и постоянно обезлюдяване поради емиграция на населението
в чужбина и  към големите градове  в  страната.  Обратно,  въпреки че  един
компонент  е  специално  предназначен  за  развитие  на  селските  райони,

84



подобреното  усвояване  на  средствата  и  успешното  развитие  на  ред
икономически субекти, опериращи в тази сфера, се съчетава с негативните
тенденции в развитието на местните общности и техните административно-
териториални  структури.  Парадоксът  показва,  че  в  крайна  сметка
използването на ресурсите, предоставяни от европейските фондове, вместо
да  допринася  за  развитие,  може  да  допринася  за  постигането  на  обратни
ефекти и определени признаци показват, че тази възможност се реализира.
Впрочем, ако се вярва на някои преценки, дори и по-маловажният, според
нас, показател - брой на регистрираните формални нарушения на регламента
за използване на средствата - не намалява съществено. 

Изложеното  по-горе  намира  подкрепа  и  в  констатациите  на  един
изследователски екип от ИПИ, който пише следното:

„Движещата  сила  във  всеки  един  отрасъл  са  хората,  които,
следвайки  своя  интерес,  са  склонни  да  поемат  риска  да  инвестират  и
съответно да развият бизнеса си. Поведението на тези хора се определя от
стимулите, които в случая със земеделието, са силно изкривени. В България,
развиването на бизнеса и увеличаването на печалбата в сектор земеделие са
изоставени  на  втори  план  след  опитите  за  получаване  на  повече
преференции, облекчения или дори директни плащания.

Фокусът  на  земеделците  вече  не  попада  върху  клиентите
(потребителите), а върху управляващите. Стимулите вече не са да се
създава богатство,  а да се преразпредели възможно най-много в нечия
полза.

Европейските субсидии засилват този ефект и го правят видим за все
повече хора. Когато млекопроизводителите изоставят своята всекидневна
работа и започнат да разливат плодовете на своя труд по пътищата, това
е  само  едно  от  доказателствата,  че  стремежът  на  предприемачите  в
аграрния сектор е просто да се вземат повече от парите на другите хора
(било то българските или други данъкоплатци), а не да се печели по най-
нормалния  начин -  като се  продава продукцията на потребителите и се
реализира печалба. Резултатите от изкривените стимули и това поведение
са повече от красноречиви – непрекъснат спад на сектора при постоянен
ръст на помощите и облекченията”41.

Изводите,  направени  в  Аграрния  доклад  на  Министерството  на
земеделието и храните за 2008 г. също потвърждават очертания проблем. В
доклада се посочва, че сектор земеделие „...регистрира спад на физическия
обем  на БДС, в сравнение с 2006 г. от 29,7%. Този спад, в съчетание със
значителните  темпове  на  нарастване  на  БДС  в  другите  икономически
41 ИПИ (2009) Субсидии и данъчни облекчения ощетяват родното земеделие. ИПИ, София.
[http://ime.bg/bg/articles/ipi-subsidii-i-danychni-oblekcheniq-oshtetqwat-rodnoto-zemedelie/
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сектори, допринася за затвърждаване на очерталата се от предходните
години тенденцията на намаление на относителния дял на аграрния сектор
в икономиката на страната...42”

„Предварителните резултати от проведеното през 2007 г. изследване
за  структурата  на  земеделските  стопанства  в  страната  показват,  че
броят на земеделските стопанства през 2007г. намалява с 11% в сравнение
с 2005 г.”

Според нас, екипът на ИПИ погрешно интерпретира посочените данни
и в частност – причините за наблюдаваните промени, а поради това прави и
погрешни изводи. Предходният анализ позволява да се твърди, че проблемът
не е в самият факт на субсидирането на селскостопанското производство, а в
начинът,  по  който  се  разпределят  средствата.  ИПИ  обаче  намира,  че
проблемът е в самият факт на субсидирането за селското стопанство и поради
това  предлагат  въобще  да  се  прекрати  субсидирането.  В  действителност,
разпределението  и  използването  на  европейските  средства  има  подобни
особености  (и  поражда  аналогични  ефекти)  не  само  в  отрасъла  селско
стопанство, но и в ред други отрасли. Освен това има немалко аргументи, че
самото  субсидиране  на  селското  стопанство  по  ред  причини  е  не  само
приемливо,  но  може  би  е  и  напълно  необходимо.  Тук  не  можем  да  се
впускаме в подробно разглеждане на тези аргументи (такъв анализ е твърде
голямо  отклонение  от  основната  ни  тема),  затова  съвсем  накратко  ще
посочим,  че  дълбокият  упадък  на  селското  стопанство,  общностите  и  на
селските  райони,   едва  ли може да  се  преодолее без  специална подкрепа.
Пазарните механизми, които препоръчва ИПИ сами по себе си страдат от
дълбоки  проблеми  и  неефективност,  но  дори  и  да  бяха  в  перфектно
състояние, едва ли могат да преодолеят дълбоките и разнообразни причини,
предизвикващи  упадъкът,  включително  и  такива  причини  като  ниските
доходи на потребителите,  индикатор за които е и твърде високият дял на
разходите  за  храна  в  домакинските  бюджети.  Едно  изследване  на
Eurobarometer впрочем  показва,  че  в  почти  всички  страни  на  ЕС 80% от
анкетираните  са  посочили,  че  цената  на  храната  е  много  важна,  когато
пазаруват. Случайно или не, но това твърдение съвпада не само с кризата в
ЕС,  но  и  с  въвеждането  на  някои  ограничения  върху  субсидирането  на
селското  стопанство.  Конкретно  за  България  обаче,  същото  проучване  е
установило, че 98%  от анкетираните са посочили, че цената на храната е
определяща за изборите, които правят при пазаруване. При такава структура
на разпределението на доходите и свързаните с нея подоходни неравенства,
нива на доходите и бедност, да се остави отрасъла на регулиращата сила на
42 Аграрен доклад (2008) Годишен доклад за състоянието и развитието на земеделието
за 2008 г. Министерство на земеделието и храните, София, с. 2.
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„свободната  игра  на  пазарните  сили”  е  не  просто  погрешно,  а  буквална
налудничавост с предизвестен край. 

Освен  това,  такива  ефекти,  приписвани  на  субсидирането,  като
намаляване на работната ръка и броя на земеделските стопанства едва ли се
дължат на самото субсидиране. От една страна, ефектите могат да възникват
(и многобройни примери показват, че възникват) и в пазарни условия, тъй
като наличието на пазар – както показват и анализът на Стиглиц, Катанцаро и
много други изследователи – не изключват възможностите за извличане на
рента – точно в „пазарни условия” са наблюдавани случаите на търсене и
извличане на рента. От друга страна, както показва и целият представен тук
анализ, причините поради които може да се твърди, че пазарният механизъм
наистина е потиснат и не работи ефективно, са далеч извън субсидирането на
селското стопанство – самото субсидиране е деформирано от същите тези
причини.

3. Насочване на значителни средства към сегменти на икономиката със
слабо пряко и позитивно влияние върху икономическата динамика

Предходното  изложение  представи  аргументи,  показващи,  че
използването на някои елементи на европейските фондове не са  насочени
към  постигането  на  реален  растеж  и  развитие,  чрез  инвестиране  в  онези
елементи на икономиката, които са способни да допринесат за постигане на
растежа.  Вместо това немалко елементи са насочени към второстепенни и
даже  третостепенни  сегменти  и  фактори  на  икономическата  динамика.
Особено  ясно  тази  ориентация  на  разпределението  и  използването  на
европейските  средства  проличава  в  насочването  на  значителни  по  обем
средства  към  финансиране  на  финансиране  на  инфраструктурни  проекти,
включително и особено – строителство на магистрали. 

Според един анализ, представен през 2012г. и посветен на ролята на
еврофондовете  за  изпълнението  на  дългосрочните  цели  на  развитието  на
страната,  залегнали  в  Националната  стратегическа  референтна  рамка,
основната  част  от  еврофондовете  се  насочва  към  техническата
инфраструктура43.  Освен  това,  фактически  предвидените  средства  са
значително  по-ниски  от  тези,  които  са  договорени  с  ЕС (т.е.  може да  се
използват)  за  финансиране  на  научните  изследвания,  иновациите  и
предприемачеството, енергетиката, туризма. С най-нисък процент на реално

43 Анализът  е  подготвен  от  консорциум  от  пет  фирми  по  Оперативна  програма
„Техническа помощ” и е представен на Министерски съвет, през 2012 г.
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изплатените средства са оперативните програми „Околна среда” и „Развитие
на човешките ресурси”.

Всъщност, една голяма част от европейските средства се насочва към
отрасъл  „Строителство”  и  поради  това  отрасълът  заслужава  особено
внимание. Още повече, че отрасълът притежава определена специфика, която
го отличава от ред други отрасли. По-конкретно, имаме предвид особеното
влияние на отрасъла върху икономическата  динамика – отрасълът създава
условия  за  производството,  (респективно  жилищното  строителство
задоволява  базисни  жизнени  потребности,  създава  условия  за  нормален
живот), но не е пряко свързан със самото производство и не е така активен
фактор  на  икономическия  растеж  като  други  видове  капитал  –
производствения,  човешкия.  Поради  това,  вложенията  в  строителството  и
динамиката  на  строителството  не  променят  съществени  черти  на
„икономическия  ред”,  в  частност  –  разпределението  на  доходите  и
неравенствата,  които  го  характеризират.  За  разлика  например,  от
образованието  и  здравеопазването,  за  които  се  счита,  че  влияят  върху
разпределението на доходите, жилищното строителство задоволява базисни
потребности,  без  да  променя  съществуващите  подоходни  и  материални
дистанции - неравенства (задоволяването на потребностите не влияе върху
съществуващия „разпределителен” и статусен ред), но поглъща значителни
ресурси  голяма  част  от  доходите  на  семействата  от  ниските  и  средни
подоходни  групи.  Нещо  повече,  жилищното  строителство  дава  широки
възможности за  разрастване  на  свръхлуксозното (престижно) потребление,
чрез  строителство  на  свръхскъпи  жилища  и  така  създава  едно  от
направленията  за  възникване  и  нарастване  на  огромни  материални
неравенства. 

Аналогична особеност има и въздействието на строителството на пътна
(и  сходна)  инфраструктура,  тъй  като  създаденият  „продукт”,  се  използва
много повече от високодоходните групи.  Още повече,  че огромна част  от
пътното строителство обхваща строителство на специфични видове пътища –
магистрали,  които  не  допринасят  особена  и  непосредствена  полза  за
населението  и  населените  места.  Това  население  емигрира,  опустява
значителна  част  от  селищата,  в  които  то  е  концентрирано,  разрушават  се
такива  компоненти  на  инфраструктурата  в  тези  селища,  които  имат
решаваща роля за съществуването на тези селища и тяхното население. Но
точно тези жизнено важни компоненти на местната инфраструктура биват
пренебрегвани, изоставят се и дори преднамерено се премахват – училища,
болници,  аптеки,  пощенски станции или междуселищни пътища (които са
много  по-важни  за  местното  население  и  селищата,  отколкото  големите
магистрали)  и  други  видове  транспорт.  Известни  са  например  данните  за
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закритите училища, болници, а през 2012 г. се появиха и данни според които
в 15 % от общините в България няма аптеки, които да работят със здравната
каса. Според данни, изнесени в пресата, около 600 000 български граждани
живеят в населени места, в които няма лични лекари, като при това броят на
незаетите лекарски практики нараства. В населени места (дори – общини),
които  до  неотдавана  имаха  все  още  значително  население,  вече  няма  и
заведения   за  хранене  –  дотолкова  е  спаднал  броят  на  евентуални
платежоспособни клиенти за такива заведения. 

Използването на европейските средства не оказва позитивно влияние
върху тези тенденции. Причината е, че средствата се изразходват в погрешни
посоки.  Може  би  най-яркият  пример  е  посочен  в  изследването  на
Икономическият  институт  на  БАН  –  голяма  част  от  средствата,
предназначени  за  развитие  на  селските  региони  всъщност  се  усвояват  от
курортни  селища  и  градове,  в  които  все  още  има  запазена  някаква
промишлена заетост. Другият пример на скрито пренасочване на средства е
използването им за строителство на магистрали. В крайна сметка се оказва,
че  опустяващи  региони  биват  пресичани  от  високоскоростни  магистрали,
които нямат пряко отношение към икономическото и социално развитие на
страната  (напълно  безсмислено  е  твърдението,  че  благодарение  на  тези
магистрали ще се появят и чужди инвеститори).  

За сектора е характерно също, че има сравнително ниски изисквания
към  квалификацията  на  заетите  в  него  (необоходимата  квалификация  се
придобива  сравнително  бързо  и  не  изисква  високи  нива  на  предходно
образование),  както и висока трудоемкост. Поради посочените особености,
секторът позволява в случай на нужда бързо да се увеличи броят на заетите в
него  и  така  да  се  осигурят  средства  повече  или  по-малко  близки  до
издръжката на живот за големи маси от населението. 

Поради  това  разширеното  строителство  на  магистрали  и  други
елементи на инфраструктурата може да се използват като „технология” за да
се осигуряват определение доходи и препитание на значителен брой хора, без
да  се  подобрява  съществено  техният  човешки капитал  и  без  да  се  внасят
съществени промени в дела на доходите от труд, които те получават. Затова
секторът е  особено подходящ за ролята на своеобразна схема за социално
подпомагане,  един  вид  „социален  буфер”  през  кризисни  периоди  на
намаляваща  заетост  в  други  отрасли  и  растящи  подоходни  неравенства,
поради намаляване на работните заплати на макросоциално ниво – като дял
от БВП. . 

Поради тези особености на строителния сектор, той често се използва в
периоди  на  икономически  кризи  за  създаване  на  заетост  и  доходи  за
работната  сила,  която  не  може  да  намери  приложение  в  икономиката.
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Особено известни примери за такова използване на сектор строителство са –
при управлението на Рузвелт в САЩ, по времето на Хитлер – в Германия.   

Джоузеф  Стиглиц  специално  подчертава,  че  строителният  сектор
(пазарът  на  недвижими  имоти)  отново  е  изиграл  такава  роля  в  САЩ  в
началото на 21-ви век, което обяснява и появата на балона в строителството и
в недвижимите имоти. „Балонът подхранваше бум на потреблението, който
позволяваше на американците да живеят над възможностите си: без този
балон  намаляването  на  доходите  на  голяма  част от средната класа  би
станало  очевидно  много  по-лесно.  Тази  секторна  промяна  е  един  от
ключовите  фактори  за  нарастването  на  неравенствата  в  САЩ.  Тя
позволява да се обясни защо обикновените работници се справят толкова
зле. При техните твърде ниски заплати не е учудващо, че тези на върха са
толкова добре”44.

Разбира се, не е без значение и една друга особеност на строителството
– отрасълът дава огромни възможности вместо за усвояване, за присвояване
на значителни средства. Освен това, както е добре известно от наблюдения в
много други страни, пак в строителството има условия за изпиране на големи
количества  „мръсни  пари”  –  не  случайно  това  е  предпочитан  отрасъл  от
много мафиотски структури по света.   

Вероятно  горните  особености  стимулират  и  насочването  на  особено
големи  средства  към  отрасъл  строителство  в  много  от  страните-членки,
включително  и  България.  Косвени  доказателства  може  да  се  намерят  и  в
изразходването на средствата за крупни проекти, които нямат никакво (или
почти никакво) отношение към  благоустройството и благосъстоянието на
населените места. Типичен пример е случаят с известното „Водно огледало”
в Кърджали, където очевидно основният преследван ефект е бил „усвояване”
на значителни средства,  а  не  благоустройство  на  града.  Факт е  във  всеки
случай, че са били пренебрегнати други и вероятно по-остри потребности на
града, като например, отстраняване или укрепване на редица сгради някои от
тях – паметници на културата, които са застрашени от срутване и заплашват
живота на жители на града. 

Друг  пример  е  и  подобен  проект  осъществен  в  Първомай  (пресата
съобщи за него под заглавието:  „Европа изсипа 4 млн. за  улици и детски
площадки  в  Първомай”).   Наименованието  на  проекта,  който  е  бил
финансиран с 3.76 млн лв. от Европейския фонд за регионално развитие е
„Обновяване  на  градската  среда  и  подобряване  условията  за  отдих  на
населението  в  града”.  По проекта  е  построен  „скейт  парк,  оборудван  със
съответните  съоръжения  за  този  екстремен  спорт”,  игрище  за  стрийтбол,
44 Stiglitz, J. (2012)  The Price of Inequality. How today’s society endangers our future. W.W
Norton & Company. 
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игрище с  две  футболни врати,  баскетболен  кош и  преместваеми трибуни,
пешеходни  алеи  и  т.н.  Колкото  и  да  не  се  познават  потребностите  на
местната  общност  в  Първомай,  сигурно  е,  че  посочените  придобивки  на
жителите, едва ли са насочени към техните първостепенни потребности.   

Важно е да се посочи, че средствата вероятно са изразходвани в пълно
съответствие с нормативната регулация на Европейския фонд за регионално
развитие,  но  са  ориентирани  по  интереси  на  специфични  местни  групи,
докато  интересите  на  огромната  част  от  местните  общности  очевидно  са
изключени  при  вземането  на  решения  относно  начина  на  използване  на
средствата.

Общото за тези и други подобни случаи на използване на средствата е,
че те не допринасят достатъчно за постигане на растеж и развитие на местно
ниво, въпреки че допринасят за обогатяване на местните олигархии.  

4. Концентриране на получаваните средства в малък брой
бенефициенти, респективно – изключване на други

Описаните  по-горе  особености  на  системата  за  разпределение  на
средствата  от  европейските  фондове,  пораждат  ефект,  който  заслужава
специално внимание – концентриране на получаваните от страната средства у
сравнително малък брой бенефициенти. 

Концентрацията на средствата у малък брой бенефициенти е свързана с
една специфична представа (модел) за икономически растеж. Този модел бе
лансиран отдавна от група неолиберални идеолози,  които (работейки като
икономисти) формулират рационални осонвания за политики, насочени към
концентрация  на  доходите,  огромни  неравенства  и  скритите  зад  тях
невидими социални йерархии. Според тях, ако парите се концентрират в най-
богатите,   това в крайна сметка ще се окаже полезно за всички,  тъй като
концентрираните средства неизбежно ще започнат да се „процеждат надолу”,
към  другите  подоходни  групи  и  ще  доведат  до  по-висок  икономически
растеж.  Тази  басня,  която  би  разсмяла  всички здравомислещи хора,  беше
подета енергично от т.нар. полиси мейкъри и – разбира се – от международни
финансови  институции,  сред  които  първото  място  зае  Международният
валутен фонд. Така, въпросното „откритие” бързо се превърна в доминиращ
подход за формиране на икономически политики (Trickle-down approach)  и
доминира  вече  няколко  десетилетия.  Фактът,  че  идеята  практически
банкрутира и е отговорна за настоящата криза не смущава особено нейните
създатели, още повече, че никой не търси отговорност за фалшиви научни
идеи и за формиране на погрешни политики. 
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Вече  имат  предостатъчно  фактически  материал  за  да  се  докаже,  че
подходът  „процеждане  надолу”  фактически  е  довел  до  увеличаване  на
неравенствата,  а  през  периодът  на  увеличаване  на  неравенствата  са  се
забавили и темповете на икономически растеж45.       

Немалко  признаци  показват,  че  системата  за  разпределение  на
европейските  средства  (както  нормативната  рамка,  така  и  оперативното
управление) са конструирани нормативно и функционират  именно в рамките
на посочения подход.  В резултат  на прилагането на подхода „процеждане
надолу” средствата, които страната получава се концентрират в малък брой
фирми и техните собственици. Споменатото вече свръхлуксозно, престижно
потребление (примерът със селскостопански производители – притежатели
на  свръхскъпи  леки  коли),  както  и  забелязаният  значителен  прираст  на
спестявания  в  условията  на  икономическа  криза,  са  свързани  и  със
специфичното разпределение на европейските средства.

Редица данни подкрепят тези твърдения.  В аграрния доклад на МЗХ
например,  се  посочва,  че  освен данъчните  преференции,  за  периода 2001-
2007  земеделските  производители  са  получили  общо  1,750  млрд.  лв.
субсидии,  като  изрично  се  подчертава,  че  тези  средства  са  силно
концентрирани.  Данните  за  получените  средства  по  Схемата  за  директни
плащания на площ за календарната 2007 г. показват, че 80% от субсидиите са
били получени от по-малко от 7% от земеделците (или 5,000 бенефицианти),
а останалите почти 70 хил. бенефициенти са получили по-малко от 20% от
всички  средства.  Изследването  на  ИПИ  показва,  че  едва  около  2%  от
земеделските  производители  декларират  високи  доходи  и  получават
огромния дял от средствата под формата на помощи.  Всички останали,
т.е. болшинството от земеделците, символични суми като помощи – било то
от националния бюджет или от ЕС.

При  това  възникналата  тенденция  към  намаляване  на  броя  на
бенефициентите  е  доста  устойчива  и  засяга  особено  селскостопанските
кооперативи, чийто брой се стопи твърде бързо – така сякаш с българските
кооперативи се е  занимавал споменатия вече дон Кало.  В действителност,
няма същностни различия в поведението на основните социални актьори в
съвременна България и поведението на мафиотските  структури, изследвани
от Катанцаро, както и в последствията, които те пораждат. Тези последствия
се изразяват в нарастващо социално изключване и то в базисната му форми –
ограничен  достъп  до  заетост;  до  ресурси,  необходиим за  упражняване  на
доходогенериращи дейности, ниски доходи, растящи неравенства и бедност.  

45 Stiglitz, J. (2012)  The Price of Inequality. How today’s society endangers our future. W.W
Norton & Company. 
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Тези  важни  последствия  особено  ясно  проилчават  в  следните
установени тенденции в селското стопанство:  „През последните две години
около  41  хил.  земеделски  стопанства  са  прекратили  своята  дейност”.
„Работната ръка в земеделието следва низходящата тенденция на броя на
стопанствата”.  През 2007 г.  лицата,  за които земеделието е източник на
доход, са с около  14% по-малко  отколкото през 2005 г.  Намаление не се
наблюдава единствено във възрастовата група над 74 години. „....Обемът на
вложения  труд  от  постоянно  заетите  работници  в  земеделските
стопанства продължава да намалява”.

5. Механизми на изключването - липса на капацитет за оползотворяване
на европейските средства

Европейските фондове са конструирани така (регулацията им е такава),
че  на  практика  се  използват  от  крупни  и  свръхкрупни  икономически
структури.  Накратко  казано,  това  са  пари за  „големите  играчи”  –  по-горе
видяхме, че има механизми, които им позволяват именно те да успяват да
„усвоят” основната част от средствата. Друг такъв допълнителен механизъм,
който усилва концентрирането на средствата у малка част бенефициенти е
ограниченият капацитет на „малките” бенефициенти да се възползват от тези
средства. Известна представа за техния капацитет може да се получи от едно
емпирично социологическо изследване, проведено от Витоша рисърч46, което
е имало за цел също да  направи оценка на потребностите  от обучение на
допустимите  бенефициенти  по  Мярка  111:  „Професионално  обучение,
информационни  дейности  и  разпространение  на  научни  знания”  на
Програмата за развитие на селските райони, съгласно чл. 21 на Наредба №23.

Целевите групи на проведеното изследване са били:
1. Регистрирани  земеделски  производители,  управители  на

юридически лица, регистрирани като земеделски производители и наетите по
трудов договор в тях;

2. Физически лица – собственици или съсобственици на гори или
земи от горския фонд, управители на юридически лица – собственици или
ползватели  на  гори  или  земи  от  горския  фонд,  както  и  наети  на  трудов
договор в тях;

3. Ползватели на помощ по мерки 112, 141 и 214 на Програмата за
развитие на селските райони;

46 Национално представително социологическо проучване на МИЕ „Българските МСП и
участието  им  в  усвояването  на  Структурните  фондове  на  ЕС  ”–  юни-юли  2006г.,
проведено от Витоша Рисърч  

93



4. Служители в структури на МЗХ и ИАГ, които имат контролни
функции,  и  служители  в  структури  на  МЗХ,  които  имат  съветнически  и
подпомагащи функции.

Трудно е да се каже дали кръгът на лицата, които са били обхванати
реално при изследването съответства напълно на посочените по-горе целеви
групи, тъй като според приложените данни, основната част от респондентите
(88%) са посочили, че са „физическо лице”47.  Респондентите със статут на
юридически лица съставляват общо около една десета от всички изследвани
лица (обикновено – представители на кооперации и на общини – собственици
на гори). 

Почти  всички  (97%)  респонденти  (от  всички  запитани,  без
собствениците  и  ползватели  на  гори)  са  регистрирани  като  земеделски
производители  (по  отношение  на  отрасъла,  преобладават  растениевъдите
(66%); животновъди (41%); лесовъдство (0.4%)

5.1. Икономическият „портрет” на дребните производители

Според  данните  от  посоченото  изследване  най-голяма  част  от
респондентите имат дребни и средни стопанства. Общо около една четвърт –
26%,  използват  земи и/или гори  до  1  хектар.  Площ между  1  и  5  хектара
използват 31%, и площ между 5 и 50 хектара използват още една четвърт -
25%.

Близо  две  трети  от  собствениците  и  ползвателите  на  гори  (64%)  са
посочили, че използват собствени земи/гори за развиване на дейността си, а
една трета използват (и) наети площи.

Респонденти  са  собственици  или  съсобственици  (75%)  или
управители/зам-управители  (9%).  Голяма  част  са  посочили  и  отговор
„всичко”  (7%  от  всички  респонденти).  Разпределението  по  извършвана
дейност  е  дадено  в  изследването  на  МСП48,  като  отново  същият  дял  от
запитаните (7%) посочват, че вършат всичко във фирмата.

Тези  данни  подчертават  някои  от  известните  особености  на
селскостопанския и горския сектор – наличие на малки по размер стопанства,
ниска  степен  на  кооперираност  между  собствениците,  ниска
производителност  на  труда  и  значителни  трудности  в  генерирането  на

47 Пак там.
48 Национално представително социологическо проучване на МИЕ „Българските МСП и
участието  им  в  усвояването  на  Структурните  фондове  на  ЕС  ”–  юни-юли  2006г.,
проведено от Витоша Рисърч.
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ресурси  за  инвестиране  в  нови  процеси,  технологии  и  изпълнение  на
европейските изисквания и стандарти.

Но  по-важни  са  два  други  извода.  Първо,  основните,  най-крупни
селскостопански производители не са особено добре представени в групата
на обучаваните (може дори да се каже, че не присъстват осезателно). Второ,
данните  очертават  и  специфичен  тип  потребители  на  услугата,  която  се
предлага по мярка 111 и обучението им би следвало да се съобразява със
спецификата на тези потребители. 

Характерни  черти  на  производителите,  обхванати  от  обучението
подсказват,  че  те  принадлежат  към  особена  група,  която  макар  че  има
различни  мотиви  за  работа  в  селското  стопанство,  все  пак  сякаш  повече
търси ниша за оцеляване в една тежка икономическа ситуация – главно липса
на достатъчно източници на препитание (работни места и заплати) в другите
отрасли. Може да се каже, че голяма част от производителите в тази група са
по-скоро „изтласкани” от обстоятелствата  към заетост в този сектор. Това
впечатление се потвърждава и от следните факти. Първо, значителна част от
обучаваните са „новодошли” в сектора. В изследването е направен извод, че
2/3 от хората в животновъдството са случайно попаднали там. Преди това са
се  занимавали  със  съвсем  различни  неща,  но  социално-икономическата
обстановка  ги  е  принудила  да  се  заемат  с  животновъдство  и  им  липсват
всякакви професионални знания. Те работят, за да оцелеят. Посочва се също,
че много хора са започнали да се занимават със селскостопанска дейност
случайно,  под  влияние  на  икономическите  условия,  решавайки,  че
земеделието е нещо елементарно, където може да се навлезе без никога преди
да  са  правили това  и  без  да  имат някаква  подготовка.  Същото  важи и за
много от собствениците на гори, които са си възстановили собствеността, но
изобщо не са знаели какво да правят с нея.

Това мнение се потвърждава и от данните,  които показват,  че около
34% от анкетираните, се занимават със селско или горско стопанство повече
от  10  години;  около  32%  имат  професионален  опит  в  съответния  сектор
между 3 и 10 години; 31%  са съвсем отскоро в своите сектори – по-малко от
3 години.

Сред  бенефициенти  на  мярка  112  преобладават  хора  (62%)  които
работят в своя сектор не повече от три години.Факт е също, че над  55% от
изследваните лица са регистрирани в периода 2007-та до 2009-та година, като
близо 90% от респондентите са посочили, че годината на регистрацията на
тяхната фирма (или регистрацията като земеделски производител/собственик
на гори) е след 1999г. Това означава, че като цяло опитът на респондентите
като предприемачи в селскостопанския и горския сектор не е твърде голям,
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независимо от това, че повечето имат дългогодишен работен опит в своите
сфери на дейност. 

Второ,  броят  на  заетите  в  една  отделна  производствена  единица  е
малък и говори за самонаетост и фамилна заетост. Най-често в изследваните
фирми и стопанства има по един или двама постоянно заети (съответно 42%
и 21%), а сезонно заети при почти половината от случаите изобщо няма (нито
един - 45%; двама - 10%; един - 7% и т.н.). Броят на постоянно заетите и на
сезонно заетите  средно за  всички изследвани е  по около 4  души,  като за
сезонно заетите средната стойност е малко по-голяма. 

Трето,  силно  раздробените  стопанства  не  позволяват  ползването  на
добра техника. Друг възпрепятстващ фактор е липсата на финансови ресурси
у  дребните  производители.  Работи  се  с  остаряла  техника,  без  досег  до
научните постижения и иновациите. Така например интервюиран експерт от
Перник е посочил, че в региона стопанствата, които инвестират в техника, са
не повече от десет, като 4-5 от тях са били модернизирани благодарение на
мярка  121.  Малките  стопанства  нямат  средства,  за  да  си  осигурят
консултации  с  агрономи.  Много  малко  са  площите,  които  се  напояват.
Хидромелиоративният фонд е стар, непрекъснато възникват аварии и парите,
отпускани за капитално строителство, се използват изцяло за ремонти. Макар
според експертите от ИАХ цените за напояване да не са много високи и да са
на долната  граница,  под която търговското  дружество,  доставчик на вода,
няма  да  може  да  се  издържа,  те  все  пак  се  оказват  високи  за  малките
стопанства. Поради това се напояват не повече от 10-15 % от площите годни
за напояване. А единственият начин за снижаване на цената за напояване е
увеличаване на потреблението. 

Към тези фактори се наслагва и един субективен – индивидуализмът и
прословутото  нежелание  на  производителите  да  се  сдружават  –  проблем,
върху  който  в  не  едно  интервю  беше  акцентирано.  Създаването  на
кооперации би им позволило да обединят финансовите си ресурси, да ползват
обща техника, да кандидатстват за европейски субсидии в случаите, когато са
под изискванията за минимална площ на стопанството, да делегират права по
пласмента  на  продукцията  на  кооперацията  и  така  да  се  освободят  от
зависимостта си от прекупвачите, които обезценяват труда им. 

Както краткият опит в даденото производство, така и малкият размер
на  техните  стопанства  (форми  на  икономическа  организация)  подсказват
също, че обучаваните имат ограничени икономически възможности, трудът,
който полагат е сравнително прост, стопанствата им са основани на силно
екстензивни форми на производство,  основават  се на традиционни методи
(ниско техническо и технологично ниво), икономическата им ориентация не е
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толкова пазарна експанзия и увеличаване на печалбата, колкото осигуряване
на средства за съществуване и оцеляване,  и т.н.  

Следователно в групата от такива участници доминират индивиди, за
които може да се предположи, че като производителви  притежават следните
основни особености: 

- ниско ниво на професионална подготовка и знания (поради скорошно
навлизане в тази сфера, поради продължение на традиции и т.н); 

- имат ограничени възможности  да отделят време за увеличаване на
професионалните си знания и умения – поради изключителната им заетост в
техните стопанства; 

- техните собствени преценки за потребностите им от повишаване на
професионалните  знания и квалификация, са  сравнително ниски -  поради
самият характер на техните стопанства, прилаганите техника и технологии и
екстензивния жив труд, който полагат. 

-  ниско ниво на знания по  мениджмънт на стопанствата,  в  които са
заети (особено в селскостопанското производство); 

-  ниско  ниво  на  знанията  (и  сравнително  ограничен  капацитет  за
самостоятелно придобиване на знания) отнсно нормативните изисквания  и в
частност – нормативните изисквания като фактор за достъп до ресурси (от
които този специфичен тип производители изпитват отчаяна нужда, за да се
закрепят  и  просъществуват)  включително  и  особено  –  ресурси  от
европейските средства и бюджетно финансиране. 

Тъй  като  поосчените  особености  на  потребителите  на  прудлаганата
услуга  по  въпросната  мярка,  имат  решаващо  значение  за  начина  на
организиране  на  професионално  обучение,  информационни  дейности  и
разпространение  на  научни  знания,  то  следва  да  се  постигне  сигурност
относно  формулираните  особености,  т.е.  те  следва  внимателно  да  бъдат
проверени.   

5.2. Ниво на професионална компетентност

Още в  самото  начало  на  изследването  на  Витоша рисърч е  посочен
следният  извод:  „Като  цяло  участниците  в  проучването  демонстрират
сравнително добра професионална и образователна подготовка”.

Изглежда  респондентите  не  са  били  много  прецизни,  когато  са
отговаряли  на  този  пряк  въпрос  отнсно  тяхната  професионална  и
образователна подготовка, защото отговорите им (и посоченият извод) са в
пълно противоречие с другите изводи и резултати от изследването. 
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И конкурентноспособността,  и професионалните знания на заетите  в
селското и горското стопанство се оценяват от държавните експерти твърде
ниско.  Например,  един  от  интервюираните  експерти  на  НССЗ  е  посочил
следното:  „Не напразно в  ПРСР се казва,  че само 3% от хората,  които
работят  в  селското  стопанство,  имат  някаква  професионална
подготовка”. 

Друг експерт ( РСРЗ) е заявил:  „Проблемът е невежеството, много
от земеделските производители са невежи. Мислят си, че знаят всичко и
могат да се оправят. Много пъти сме се сблъсквали с примери – казваме им,
че не отговарят на изискванията и какво трябва да направят. Те от своя
страна ни се сърдят, че се опитваме да ги учим, пък те били в земеделието
от 15 или 20 години.”

Като  особено  ниска  се  преценява  професионалната  подготовка  на
животновъдите,  която единодушно се оценява като драматично ниска и от
тримата  експерти.  Споменават,  че  „те  нямат  никаква  професионална
подготовка“  или  пък:  „Те  са  толкова  некомпетентни...въобще  не  се
интересуват от нищо. Идват при мен, казвам им какво трябва да бъде, как
трябва да бъде,  че като отидат на комисия,  оборът трябва да е  чист,
ветеринарно-санитарните  изисквания  да  са  спазени  –  никой  не  го
интересува нищо. Те знаят, че трябва да вземат пари, идват тук, карат се
с  нас.“  .....  „  Дори  и  да  им  кажете  какво  да  направят,  те  няма  да  го
направят.  Тях  ги  интересуват  само  финансовите  средства  дали  ще  ги
вземат и никакво подобрение няма да направят, никакво обучение няма да
направят...Това е безотговорна работа”.

Но изглежда горната преценка не се отнася само за животновъдството.
Преди  две  години  Институтът  за  защита  на  растенията  в  Костинброд  е
обучил специалистите от службата как да провеждат обучения за работа с
продукти за растителна защита втора категория. Очевидно потребностите от
обучение  в  тази  сфера  са  осезателни  –  както  от  първоначално,  така  и  от
надграждащо и продължаващо обучение: „Някои от хората, които идват за
обучение,  просто  не  могат  да  направят  разлика  между  хербицид  и
фунгицид...Ние полагаме някаква основа, но ако те по своя инициатива не се
опитат  да  задълбочат  своите  познания...просто  остава  едно  начално
ниво...Разбира се, ние, като правим такива обучения, не ив казваме само за
продуктите за растителна защита, а им даваме обучения, не им казваме
само за продуктите за растителна защите, а им даваме и информация как
се  попълват  дневниците  по  Наредба  104,  която  е  за  контрол  върху
предлагането и употребата на продуктите за растителна защита”.
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5.3. Самопреценка на дребните производители

Някои признаци подсказват, че самите производители са обезкуражени
да  развиват  своя  капацитет  за  стопанска  дейност,  включително  и  чрез
използване на европейските средства. Някои от експертите, които екипът на
Витоша  Рисърч  е  интервюирал  са  изказали  мнението,  че  у  земеделските
производители  липсва  желание  за  обучение и  повишаване  на
квалификацията. Така например специалист от регионална служба на НСРЗ е
посочил, че службата периодично издава бюлетин, който цели да информира
за  препаратите  за  растителна  защита  –  новости,  забранени  продукти,
препарати  с  изтичащ  срок  и  др.,  но  абонатите  са  с  50-60%  по-малко  от
очакваните, като се има предвид броя земеделски производители в областта:
„...което означава, че 50% от хората, които по-активно се занимават в
земеделския сектор, не ползват компетентната информация от службите.
А може и да са повече...”.

В същото изследване изрично се посочват следното: 
- не търсят съвети на специалисти, нямат средства, за да модернизират

стопанствата си и съответно произвеждат продукция с висока себестойност;
-  въпреки,  че  има  изискване  работещите  в  сферата  на

животновъдството  да  са  минали  обучение,  голяма  част  от  тях  не  са
преминавали такова;

-  когато се говори за  персонала,  който непосредствено  контактува с
животните –  то  това  са  хората  с  най-ниско  интелектуално ниво,  които са
напълно  неграмотни  относно  съвременните  изисквания  за  отглеждане  на
животни;

Изследването  показва  следните  групи  респонденти  според
самооценките им за потребностите от професионално обучение: две трети от
запитаните  смятат,  че  се  нуждаят  от  допълнителна  професионална
подготовка  чрез  курсове,  семинари  и  други  подобни  форми,  но  от
земеделските  производители  и  бенефициентите  по  мярка  214,  около  една
четвърт са посочили, че категорично не се нуждаят от обучение.

Интервюираните  от  екипа  на  Витоша  Рисърч  експерти  са  посочили
следните  особено  значими  дефиците  в  знанията  и  уменията  на  заетите  в
растениевъдството.

Неразбиране  на  икономическия  смисъл  на  познаването  и
спазването  на  „правилата”  –  като  система  от  изисквания  (условия),  на
които  трябва  да  се  отговори,  за  да  се  получат  определени  изгоди..На
изискванията,  наложени  от  европейското  законодателство,  се  гледа
лекомислено, не се полагат усилия да се пригоди стопанството към тях. Един
от експертите посочва: „Хората просто бяха решили, че някой ей така ще
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им  изплати  суми,  ама  не  си  бяха  прочели,  подавайки  заявленията,  какво
точно се изисква от тях. Или са го прочели, но са решили, че няма кой да
провери  тези  площи  дали  са  поддържани  по  този  начин,  по  който  е
декларирано. По тази причина част от сумите не бяха изплатени.“

„...със стартирането на ПРСР много хора се ориентираха към тези
проекти.  Оказа се,  че те идват при нас за становище,  че отговарят на
изискванията.  За тях това е  един хвърчащ документ,  мислят, че трябва
веднага да им го издадем като някаква формалност. Когато им кажем, че
такова становище предполага запознаване с всички изисквания, се оказва, че
те изобщо нямат представа, че съществуват такива изисквания към тях.
Тепърва ги запознаваме с нормативната уредба”.

Дори,  когато  изрично  бъдат  посъветвани  от  специалист  какво  да
направят,  за  да  отговаря  стопанството  им  на  изискванията  за  някакво
финансиране например, те пак не го правят.  „Просто на тези хора трябва
да  се  вмени,  че  ако  работят  по  правилата  успехът  им  е  много  по-
гарантиран, отколкото ако не работят по правилата”. Това нежелание да
се спазват правила е забелязано от много от интервюираните експерти. Ето
и  мнението  на  експерт  от  НССЗ:  „Българинът  малко  трудно  спазва
правила...ако  му  кажеш,  че  трябва  да  има  някакъв  стандарт,  той  ще
намери начин, ако може да го заобиколи. А всъщност те лъжат себе си.
Защото спазването на правилата в ЕС означава тази стока да я предлагаш
не само там, където я произвеждаш, но да намериш пазар и на друго място,
даже в чужбина.” 

Като  се  има  предвид  очертания  по-горе  „икономически  портрет”  на
бенефициентите,  наистина  е  крайно  изненадващ  слабият  интерес  на
интервюираните  земеделски  производители  и  собствениците  на  гори  към
възможностите,  които  им  предоставя  ЕС  –  като  евентуален  пазар  и  като
възможност за получаване на средства от еврофондовете – само 2 на сто от
изследваните производители са заявили, че се интересуват от възможностите
за пазарна реализация в ЕС, и също толкова проявяват интерес към усвояване
на евро фондовете.

Възможното обяснение би могло да се основава на две причини: 
а) бенефициентите оценяват като малки шансовете да получат такива

средства  (някои  са  обезкуражени  от  предишен  негативен  личен  опит)  и
затова не се интересуват от нормативната рамка (условията, които трябва да
изпълнят), за да получат такива средства или просто знаят, че не отговарят на
базисни  условия  за  достъп  до  такива  средства  и  затова  не  желаят  да  се
запознават  в  детайли  с  нормативната  рамка.  Неяснотата  сред
производителите  по повод на  изискванията  може да  ги  възпре  изобщо да
кандидатстват – както споменава експерт от НВМС: „Фермерите ги е страх.
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Те си мислят, че се заангажират по някакъв страшен начин като бъдат
подпомогнати”.

б) другата възможна причина е в самият начин, по който се предлага
обучението по тези проблеми – то може да се разглежда само като система от
изисквания, а не като шансове за бенефициентите да подобрят състоянието
на своите стопанства. Липсва сигурна перспектива, в която производителите
да  вярват  и  в  която  да  се  „вгради”  обучение  по  евентуални  стратегии,
позволяващи да се изпълнят условията и да се получат средствата.  Такова
логическо обвързване на двата проблема може да  повиши мотивацията на
бенефициентите  за  участие  в  обучителни  дейности.  Някои  експерти
посочват,  че  такъв  ефект  (повишаване  на  мотивацията,  чрез  адекватно
комбинирани тематични области)  е  имало успех в миналото.  Според един
експерт  от  едно  от  териториалните  звена  на  ИАЛВ,  в  миналите  години е
имало  сформирани  „екипи  на  колела“.  Под  ръководството  на  Областна
дирекция  „Земеделие”  са  изграждани  смесени  екипи  от  специалисти  от
различни  служби  и  агенции  към  МЗХ  и  по  предварителен  график  се
провеждали  срещи  със  земеделските  производители  на  територията  на
областта.  Всеки  експерт  е  разяснявал  селскостопанската  политика  в  своя
сектор.  „Тези срещи преминаваха при изключителен интерес. Навсякъде по
общините залите бяха пълни.“  

Другото голямо бяло петно в капацитета на дребните производители е
свързано с  горното,  по-точно – с  капацитета  да се  реализира практически
стратегия за развитие чрез подходящи форми на икономическа организация,
които улесняват достъпа до средства от еврофондовете и държавни субсидии.
Имаме предвид това,  че  собствениците  на  дребните  стопанства  засега  все
още не  са  приели идеята,  че  сдружаването  помежду им и  създаването  на
кооперации, е важна възможност да постигат развитие и да останат на пазара.
Въпреки, че изграждането на кооперации отваря „врати” към еврофондовете,
дребните  и  слабо  развити  стопанства  не  се  възползват  от  тези  врати.
Икономическите  и  други  последствия  от  това  поведение  са  твърде
неблагоприятни. Поради разпокъсаността в селското и горското стопанство,
многобройните дребни стопанства,  имат ограничени финансови средства и
нямат  възможност  да  използват  модерна  техника  и  препарати,  нямат
средства, за да ползват услугите на селскостопански специалисти и в крайна
сметка  произвеждат  продукция  с  ниско  качество  и  висока  себестойност,
която трудно се реализира на пазара. 

В  сферата  на  зърнопроизводството  и  производството  на  фуражи
изрично се отбелязва, че липсата на кооперации е много сериозен недостатък.
Секторът  е  подвластен  на:  „стихийна  конкурентоспособност  –  като
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тръгнем  от  зърнопроизводителите  до  самите  преработватели  и
търговците на зърно, всеки действа много индивидуално и се спасява сам”. 

Експертите  характеризират  развитието  на  сектора  като  срив  от
интензивно  към  екстензивно  производство.  Споменава  се,  че  науката  е
излязла  от  селското  стопанство,  че  добивите  от  360-400кг.  пшеница  през
последните  години  са  крайно  незадоволителни,  като  се  има  предвид,  че
България е произвеждала по 600-700 кг/дка.  Отглеждат се само определен
набор  от  традиционни  сортове,  без  да  се  отчитат  сигналите,  които  дава
пазарът. „Предполагам,  че ако извадят на светло 80% от дейността си,
едва ли биха се спасили с тези добиви и това качество на продукцията”.

В лозаро-винарския сектор,  също се постави акцент върху факта,  че
маломерните  стопанства  са  неефективни.  Дребните  гроздопроизводители,
поради липса на ресурси, спестяват част от агротехническите мероприятия; в
страха си от кражби през есента, прибират реколтата преди оптималния за
беритба момент и гроздето им не може да се използва за производство на
най-високата  категория  вино.  Висококачественото  грозде  се  получава  от
лозята  на  винзаводите  и  големите  изби.  При  ниските  изкупни  цени  на
виненото грозде собствениците на лозови насаждения до 20 дка са принудени
да продават продукцията по цени на нивото на себестойността й или дори
под  нея.  Това  ги  демотивира  и  те  започват  да  изоставят  лозовите  си
насаждения.  „Когато добивът е 1000-1200 кг,.  даже при изкупна цена по
0,20-0,25 лв. нещата ще се вържат. Но когато добивът е от порядъка на
300-400 кг, какъвто има при старите лозови насаждения, тогава каквото и
да правим,  гроздопроизводителят няма да успее  да свърже двата края”.
Освен това няма постоянство в партньорството между производителите на
грозде  и  винзаводите,  а  евентуалното  сдружаване  на  лозари  и  винари  би
защитило интересите на производителите.

Друго  неблагоприятно  последствие  за  изследваната  група
бенефициенти, е че върху дребните стопанства постоянно се оказва натиск за
„окрупняване”  и  „комасация”,  който (натиск)  вероятно  понякога  прикрива
апетити  за  присвояване  на  дребните  стопанства  от  по-крупните
икономически играчи в селското стопанство. 

Изложеното  очертава  една  остра  необходимост  от  развитие  на
капацитета на дребните производители в селското стопанство по проблемите
на  кооперирането,  с  което  да  се  обхванат  няколко  основни  тематични
области: 

- системно представяне  на възможностите,  които то предоставя,  чрез
популяризиране на опита на производителите в другите европейски страни и
особено  –  евентуалните  изгоди,  които  кооперирането  може  да  донесе  –
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например,  възможностите  за  финансиране,  които  кооперирането  разкрива
пред нуждаещите се;

- анализ на проблемите на сегашното състояние на производствените
кооперативи  и  възможностите  да  се  избегнат  тези  проблеми  при
изграждането  на  кооперации.  Както е  известно именно лошото вътрешно-
нормативно  конструиране  на  кооперациите  стана  причина  за  бързото
намаляване на техния брой поради разоряване и разграбване. Необходими са
корекции  и  обучение,  което  да  предложи  основното  съдържание  на  един
адекватен  стандартен  устав  на  кооперация,  който  да  решава  основните
проблеми  –  необходимата  прозрачност  на  управлението  и  счетоводството
(одити и други форми); участие във вземането на решения и разпределение
на печалбата; контрол върху управителите и търсене на отговорност и т.н. 

- специално обучение  за управители на кооперативни структури.  
Този вид потребности от обучение не са изрично идентифицирани в

изследването  на  Витоша  рисърч,  но  проблемите,  които  пораждат
необходимостта от такава тематична област, изпъкват доста ясно.

5.4. Компетентност за подготовка на проекти

Особено важна слабост в капацитета на потенциалните бенефициенти е
свързана и с капацитета за подготовка на проекти. Незнанието в тази област
значително  ограничава  възможностите  пред  бенефициенитте  и  сковава  и
ограничава тяхната активност. По мнението на експерт от ДАГ по отношение
на реализиране целите на Приоритетна ос 1 - според него липсва достатъчно
информация за мерките, собствениците на гори не са готови да кандидатстват
по тях. Необходимо е да се направи анализ по региони и общини, за да се
види къде има най-голям интерес към мерките от Ос 1 и след това да се
проведе  сериозна  разяснителна  кампания,  но  кампания,  съобразена  с
установения  интерес  –  да  се  прецени  в  кои  региони  кои  мерки  да  се
разясняват.  Този  експерт  изрично  подчерта,  че  наред  с  консултирането,
производителите спешно се нуждаят от обучение за практическо изготвяне
на  проекти.  Този  техен  дефицит  ги  разколебава  при  кандидатстване  за
финансиране по мерките:  „Специално писането на проекти е една голяма
слабост. Като му кажеш на един човек, че трябва да отиде не при еди кого
си, ами трябва да си намери консултантска фирма и той си казва: „Те ще
ми вземат половината пари от проекта, аз ако имам пари за консултант,
ще ги вложа в друго”.

Експертите считат, че мерките от ПРСР са много добри, но фермерите
не знаят да ги използват, нямат информация какво могат да получат. Двама
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от експертите на ДАГ посочват, че на собствениците и ползвателите на гори
трябва  на  достъпен  език  да  им  се  обясни  за  какви  дейности  могат  да
кандидатстват и второ, да се организират срещи със специалисти, на които да
им се  обясни как  да  кандидатстват,  какво да  направят,  че  да  разчитат  на
успех;

Особено се подчертава необходимостта от повишаване на капацитета в
следните области: 

- Каква е процедурата за кандидатстване – трябва да се представят
не само мерките (както обикновено се постъпва при т.нар. информационни
кампании),  но  и  държавните  структури,  натоварени  с  реализиране  на
процедурите по тях. Ето какво каза по въпроса експерт от НСРЗ: „Мисля, че
земеделският производител не винаги е наясно къде да отиде и като отиде
някъде,  защо отива там. Когато идват при нас,  казват: „Идваме да ни
издадете...“, дори не знаят какво точно и ние продължаваме изречението:
„...да ви издадем становище по мярка 112“. Те казват: „Да, да, да.”;

- Кога ще стартират мерките - за да не се получи както при програма
САПАРД,  когато две  и половина години след подаване на заявленията  за
кандидатстване не е имало данни за стартиране на мерките и това силно е
демотивирало кандидатите;

-  Информационната  кампания трябва  да  покрие  изцяло
територията  на  страната -както  се  споменава  в  едно  от  интервютата,
информацията  трябва  да  стигне  до  всеки  производител  във  всяко  село  и
паланка,  защото  не  винаги  хората  от  най-малките  и  отдалечени  населени
места  имат възможност  да  присъстват  на  информационните  представяния,
организирани в градовете; 

-  Самата  подготовка  на  документите  за  кандидатстване  -
събирането и оформянето на необходимите документи, както и написването
на  проект  често  се  явяват  бариера  въобще  пред  желанието  на
производителите за участие в програмите. 

Тази  липса  на  капацитет,  а  от  там  много  често  и  на  желание  у
бенефициентите  да  участват  в  усвояването  на  част  от  европейските  пари,
допълнително засилва механизма за изключване и подхранва възможностите
за концинтрация на средствата в малка група крупни предприемачи. А това,
от  своя  страна,  води  до  подменяне  на  първоначално  издигнатите  цели,
преследвани от политиките за сближаване и развитие на ЕС.
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ГЛАВА СЕДМА

КОРЕНИ НА НЕДОСТАТЪЧНОТО УСВОЯВАНЕ –
ОГРАНИЧАВАНЕ НА ДОСТЪПА НА ИКОНОМИЧЕСКИ И
СОЦИАЛНИ СЕГМЕНТИ ДО ЕВРОПЕЙСКИТЕ СРЕДСТВА

България  стана  пословична  с  неспособността  да  усвоява  средствата,
които получава от ЕС. Една година преди края на програмния период реално
са  усвоени  едва  около  20%  от  договорените  суми,  като  огромна  част  от
европейските средства, предназначени за изграждане на инфраструктура, за
развитие  на  транспорта  и  регионите,  за  превръщането  на  българските
предприятия в конкурентни на европейските, за осигуряване на заетост, на
по-добри социални услуги  и  по-качествено  и  достъпно  образование  не  са
използвани,  т.е.  не  са  достигнали  до  своите  адресати.  Това  ни  води  към
твърдението, че основен проблем при еврофондовете в България не се състои
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толкова в това, че злоупотребите са твърде големи, а в това, че усвояването е
твърде  малко.  Нещо  повече,  процесът  на  усвояване  на  средствата  по
Структурните  фондове  и  Кохезионния  фонд  може  да  се  определи  като
„затвореност на системата – пасивност на търсенето” – един друг начин
да се изрази фактът, че достъпът до средствата е ограничен и немалка
част от потенциалните бенефициенти са изключени и обезкуражени. 

Обикновено ниската способност да се усвояват средства се обяснява с
ниския капацитет на системата за управление (разпределение и използване)
да „усвоява” средствата. Този извод е безспорен факт, но това не означава, че
изводът  предоставя  достатъчна  основа,  за  да  се  подобри  усвояването  на
средствата.  Всъщност,  както  показва  предходното  изложение,  изводът,
бидейки безспорен факт, все пак е подвеждащ и насочва в погрешна посока
усилията за подобряване на използването на средствата.  Въпросът е преди
всичко в това, че базисните причини за лошото използване на средствата са
до  голяма  степен  извън  самата  система  за  управление.  Точно  затова
огромните  усилия,  които  през  последните  години  бяха  положени  за
подобряване  на  системата  за  управление,  макар  че  повишиха  степента  на
усвояване  на  средствата  в  сравнение  с  предходните  периоди,  в
действителност  не  постигнаха  висока  степен  на  усвояване.  Според  един
доклад на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските
фондове, към 31 декември 2011 г. са усвоени 65.2% от целия бюджет на 7-те
оперативни програми. Процентът разбира се е висок, но все пак е близо до
половината  от  усвоените  средства.   Още по-важно обаче,  е  друго  –   при
начина,  по  който  се  разпределят  и  използват  усвоените  средства,
повишаването  на  степента  на  усвояване  (обема на  усвоените  средства)  не
само не  води  до позитивни социално-икономически  резултати,  а  по-скоро
поражда негативни ефекти (както подчертава и изследването на ИПИ). Освен
това, въздействията върху системата за управление на средствата с цел да се
повиши  степента  на  усвояване  на  средствата,  в  някои  случаи  просто
влошават самата система и разпределението, което тя формира. Казаното се
забелязва особено ясно по отношение на стремежа да се подобри контрола
върху  разпределението  и  използването  на  средствата,  за  да  се  намалят
нарушенията,  които  станаха  повод  за  остри  критики  от  страна  на
Европейската  комисия.  Както  бе  показано  в  предходното  изложение,
усилването на контрола (заедно с други фактори), на практика обезкуражава
голяма част от потенциалните бенефициенти и те въобще не се опитват да
кандидатстват. Този проблем се забелязва както при дребните потенциални
бенефициенти,  които се обсъждаха  по-горе,  така  и по някои програми,  за
които  се  предполага,  че  ще  бъдат  поле  за  особена  активност  на  крупни
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икономически  структури  (особено  ясен  пример  –  Програма
„Конкурентоспособност”).   

Но  вече  бяха  приведени  и  ред  аргументи,  показващи  че  ниският
капацитет  за  усвояване  на  европейските  средства  има  много  по-дълбоки
корени. Особено важни са например, някои особености на регламентираната
структура  на  европейските  фондове,   която  изключва  както  потенциални
икономически  бенефициенти,  така  и  огромни  потенциални  икономически
сегменти от достъп до европейските средства.  

Особено важен пример за изключване на определен тип потенциални
икономически  участници  са  посочените  по-горе  кооперативи  в  селското
стопанство. Техният упадък и затруднен достъп до средства от европейските
фондове  на  практика  намалява  възможностите  за  усвояването  им,  още
повече,  че  в  европейските  средства  има  компонент,  който  е  специално
предназначен за кооперации в селското стопанство. Точно този компонент
обаче, не може да се усвоява, поради състоянието на кооперативите, така и
поради  нежеланието  на  заетите  в  селското  стопанство  да  създават  нови
кооперативи, които да кандидатстват за специално предназначените средства.

Всъщност  примерът  с  упадъкът  на  селскостопанските  кооперации,
който  не  позволява  да  се  усвоят  и  специално  предназначените  за  тях
средства, насочва към друг още по-мащабен проблем – този за изключването
на един особен сегмент от икономиката от достъп до европейските средства.
Имаме предвид т.нар. социална икономика. Целият този сегмент (а не само
кооперативите,  като  част  от  него)  е  изключен  от  финансиране  чрез
европейските  средства,  въпреки,  че  този  сегмент  има  капацитет  да  окаже
огромно  въздействие  за  намаляване  на  бедността  и  неравенствата  в  най-
бедната страна в Европа и за постигане на бърз, социално включващ растеж.
И точно това  е  една  от  най-големите слабости  на  нормативната  рамка на
използването на европейските средства.  Още по-лошото е, че в начина, по
който чрез  нормативната  рамка социалната  икономика бива  изключена  от
достъп  до  европейските  средства,   доста  ясно  прозират  елементи  на
преднамереност – просто не се създават правните възможности за европейско
финансиране на социалната икономика.

1. Социална икономика и социални предприятия

Както  бе  посочено,  социалната  икономика  представя  особено  ясен
пример за изключване на цял икономически сегмент от достъп до ресурсите,
предоставяни  чрез  Европейските  фондове.  Въпреки  че  развитието  на
социалната икономика е посочено като важно направление в ОП „Развитие
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на  човешките  ресурси”,  не  е  разработена  и  въведена  в  практическа
употреба  концепция  за  социална  икономика49 и  преди  всичко  липсва
адекватна  правна  рамка,  която  да  конструира  основната  единица  в
социалната икономика – социалното предприятие и неговите разновидности
(социално  предприятие,  предоставящо  социални  услуги,  социално
предприятие, произвеждащо за пазара, социални предприятия за осигуряване
на заетост на хора с увреждания или за групи, които са твърде отдалечени от
пазара на труда, социални кооперативи и т.н.) 

Второ,  съществува  значително  разминаване  между  социалните
потребности,  респективно  –  спектърът  от  услугите,  които  нуждаещите  се
идентифицират като необходими и списъкът на услугите, които са изброени в
съществуващата нормативна рамка (Правилника за прилагането на Закона за
социално  подпомагане).  Хората  се  нуждаят  от  услуги,  които  не  се
изчерпват с нормативно дефинираните видове социални услуги.    

Трето,  липсва  ясна  концептуална  връзка  между  социални  услуги  и
социални предприятия. В нормативните документи посветени на социалните
услуги  “единиците”,  които  ги  предоставят  не  се  наричат  „социални
предприятия”. В споменатия Правилник, по неясно каква логика, се говори
само за социални услуги, така сякаш няма организационни структури, които
да  осъществяват  тези  услуги.  Но  различните  видове  „центрове”,  които  са
посочени  като  видове  социални  услуги,  в  действителност  представляват
именно организационни структури за предоставяне на услуги, а не самите
услуги.  Очевидно  недоразумение  е  „центровете”  да  се  наричат  „социални
услуги”  и  да  се  избягва  да  се  посочат  именно  като  организационни
структури, чрез които се предоставя услугата. Проблемът е в това, че липсва
представа  за  социално  предприятие,  което  предоставя  услугите,  липсва  и
съответната  правна  рамка,  която  конструира  социалното  предприятие.
Вграждането  им  в  околната  среда  или  с  други  думи  –  въпросът  за
източниците  за  финансиране  е  решен  с  третирането  на  услугите  като
делегирани държавни дейности, т.е. предвижда се финансиране от държавния
бюджет. Остава доста неясно дали, доколко и докога държавният бюджет ще
бъде в състояние да осигури средства за едни бързо разрастващи се социални
услуги. 

Четвърто, изключително ограниченият списък на „услуги”, всъщност
води до стесняване на кръга  на организациите,  чрез  които се предоставят
услугите, т.е. по същество – социалните предприятия и разрешеният предмет
на тяхната дейност. Крайният ефект от това е, че по трудно забележим начин

49 В момента са предприети такива опити в МТСП чрез създаването на Работна група, но
перспективите за изработване на такава концепция и намеренията за нейното приложение
не са много ясни.
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се  ограничават  възможните  полета  за  развитие  на  социалната  икономика,
свиват се нейните граници и се ограничава нейният обхват. 

Пето,  твърде  интересен  е  фактът,  че  държавните  структури,
предоставящи  някои  видове  социални  услуги  се  наричат  „институции”,  а
напълно  аналогичните  нови  структури,  създавани  в  рамките  на  местните
общности  се  наричат  „социални  услуги”.  Изглежда  идеята  на  очевидното
недомислие е да се подчертае някаква много дълбока разлика в характера на
двата  вида  структури  –  разлика  каквато  в  действителност  не  съществува.
Защо  по  нормативен  път,  и  то  доста  неубедително,  се  изобретява  такава
разлика, е въпрос, над който си струва да се замислим. Някои факти, обаче,
могат  да  ни  насочат  към  полезни  отговори.  Например,  най-вероятната
причина за това състояние на нещата е, че България отново става жертва на
неадекватни  идеологизации,  следвайки  дословно  призива  за
„деинституционализация”,  вместо  да  подчертае  преход  от  стар  тип
институции към нов по-качествен тип институции. В тази връзка си струва да
се отбележи, подложена на много критики във връзка със световната криза,
Световната  банка  преоцени  и  ревизира  свои  схващания  –  например,
отказвайки  се  от  отрицателното  си  отношение  към  кооперативите  и
преразглеждайки  схващането  си  за  така  наречения  Втори  стълб  на
пенсионната система. Обаче, как това въздейства на страни като България,
които  положиха  доста  усилия  да  унищожат  вековните  си  традиции  в
кооперирането  и  поставиха  Втория  стълб  в  основата  на  неадекватната  си
пенсионна реформа. И, освен това, какво ще стане когато Световната банка
след,  да  речем,  десет  години  преразгледа  устрема  си  към
деинституционализация и плосък данък?  

Шесто, липсата на концептуална и нормативна яснота не е безобидна.
Тя може да предизвика огромни проблеми в развитието на тази сфера, както
и  да  я  наричаме.  Така  например,  веднага  се  забелязва  недостатъчната
съгласуваност  в  различните  промени,  които  се  предвиждат.  Приоритет  на
политиките  е  закриването  на  държавните  „институции”  и  акцентът  е
поставен  именно  върху  „закриването”  на  този  вид  институции.  Напълно
неясно  остава  дали  новосъздаваните  институции,  наричани  „услуги”  ще
могат да поемат нуждаещите се от такива услуги, които ще бъдат изведени от
държавните  „институции”.  По-вероятно  е  при  такава  приоритетност  на
„закриването”,  много  хора  просто  да  останат  извън  каквито  и  да  било
„услуги” (институции). Това разместване на логиката на приоритетите може
да  се  окаже  с  твърде  тежки  последствия  за  стотици  хора  и  семейства.
Напълно неясно остава защо не се определи като приоритет създаването на
нови „услуги” (институции) в местните общности и след като бъде създаден
нужният  капацитет,  тогава  да  се  пристъпи  към  „закриването”  на  старите
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институции. Ще поеме ли някой отговорността, ако се окаже, че просто ще
бъдат изхвърлени на улиците огромен брой хора, нуждаещи се от специални
грижи?

2. Примерът със сектор „Облекло”

Една  от възможните  причини, които  определят ниската  степен  на
усвояване  на  средствата  от Еврофондовете  е,  че  групи  от  потенциални
типове бенефициенти, въобще не кандидатстват за получаване на средствата,
тъй като разработените програми приоритетно са насочени в други, различни
от тях сектори,  т.е.  достъпът им е  изключен от  действащата регулация на
фондовете. По-конкретно, важна роля за такова изключване играе водещият
критерий  при  определянето  на  насоката  на  финансиране  –  обема  на
добавената стойност, създавана в даден икономически сектор. 

Едно  по-задълбочено  вглеждане  във  вече  споменатия  водещ  за
икономиката  показател,  произвеждана  „добавената  стойност“  в  сектора,
показва,  че   конвенционалният  подход  при  определянето  на  БДС  измерва
приноса на отделен производител, икономическа дейност, институционален
сектор в БВП. БДС представлява разлика между стойността на произведените
през  даден  период  стоки  и  услуги  (продукция)  и  стойността  на
изразходваните  за  тяхното  производство  стоки  и  услуги  (междинно
потребление).  Брутната добавена стойност,  за  разлика от нетната  добавена
стойност, включва потреблението на основен капитал през периода. Прието е,
че  показателят  „БДС,  общо"  е  сума  на  брутната  добавената  стойност  по
базисни  цени,  създадена  от  всички  производители  резиденти  на
икономическата територия на страната.

Подобна дефиниция напълно изпълва със съдържание разбирането за
добавената стойност и обяснява нейното формиране. На нейна основа, според
„Българската агенция за кредитен рейтинг” АД за 2009 г., например, сектор
„Облекло” се нарежда на 18 място по конкурентоспособност сред 24 сектора
на  преработващата  промишленост  в  България.  За  критерий  е  използван
агрегиран  показател,  включващ  официални  данни  относно  създадената
добавена  стойност  на  един  зает,  индекс   на  продажбите  2009/2008г.  и
рентабилност   на  продажбите,  изчислена  като  отношение   на  годишния
финансов резултат (печалба/загуба) и нетните приходи от продажби.

Създадената  в  сектора  добавена  стойност  по  факторни  разходи
представлява 6,7 % от добавената стойност, създадена в промишления сектор
на страната. Трябва да добавим, че секторът е един от големите работодатели
в страната.  През 2007 г., преди началото на кризата, заетите в сектор „текстил
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и облекло” са близо 170 хил. души. По данни на НСИ към 1 юли 2010 г. те са
113 260 хил. души.  Въпреки драстичното свиване обаче, секторът остава в
групата на основните работодатели. Сред силните му страни определено е
неговата  експортна  ориентация.  Според  данни на  БАПИОТ около  90% от
шивашката  и  текстилната  продукция  заминават  зад  граница,  като
изпълнението  на  поръчки  от  чуждестранни  възложители  е  дългогодишен
модел  за  работа  в  сектора.  Износът  на  отрасъла  за  2009  г.  в  стойностно
изражение възлиза на 1,16 млрд. евро (ок. 10% от общия износ на страната).

Посочените  по-долу  данни  са  от  проведено  анкетно  проучване  сред
членове на БАПИОТ през периода юли – август 2010г. Обект на анкетното
проучване са собственици на шивашки предприятия,  членове на БАПИОТ
(137 фирми). Методиката на регистрация е според отзовалите се, като отговор
е получен от едва 29 респонденти. Поради тази причина, направените изводи
не  могат  да  се  считат  за  представителни.  Въпреки  това,  те  заслужават
внимание.

Източниците  на  финансиране  на  направените  инвестиции  са
представени на Фигура 7.1. 

Най-много от анкетираните фирми разчитат  на собствени средства  –
реинвестиция  на  печалбите.  Ниска  е  активността  по  отношение  на
кандидатстване с проекти за финансиране по оперативните програми. Едва 5
респондента са използвали такъв вид финансиране.

Фигура 7.1.
Източници на финансиране

Реинвестиции
56%

ЕС проекти
11%

Банкови кредити
29%

Друго
4%

Източник: изследване на БАПИОТ

По отношение на бъдещите инвестиционни намерения на анкетираните
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предприятия прави впечатление високият относителен дял на предприятията,
които не планират да инвестират през следващите три години, като процентът
им  нараства  до  69%  за  2012  г.  Това  води  до  заключението,  че  много  от
фирмите в бранша нямат ясна визия за своето развитие в бъдеще и по-скоро
реагират на конюнктурата в момента.

Тъй като добавената стойност фактически е разликата между приходите
и разходите на дружествата, структура на разходите е от съществен интерес
тук. Хипотезата, която може да се защити е, че фирмите, работещи в сектора
са практически свързани с дружества, извършващи спомагателна дейност в
производството  и  пласмента  на  готовата  продукция.  Проблемът  е,  че  тези
спомагателни дружества попадат в друга група на статистическото отчитане,
например в сектор „търговия“. Такъв е случаят с дистрибуцията на стоките.
Повече  от  половината  от  отговорилите  (54%)  предприятия  заявяват,  че
разполагат  със  собствени  магазини  в  страната.  Фирмите,  поддържащи
собствени магазини са преди всичко фирми, които изнасят между 60 и 90% от
своя продукция в чужбина. Нито една от фирмите не разполага със собствени
магазини в чужбина.  

По данни на НСИ въз основа на обобщените Отчети за приходите и
разходите  на  фирмите  по  подгрупи,  съгласно  КИД  2008,  разходите  за
обичайна  дейност  на  предприятията  от  сектор  „Облекло”,  по  елементи
показва  най-голям  дял  на  разходите  за  персонал  (29,5%),  които  заедно  с
разходите за  суровини,  материали и външни услуги формират над 85% от
разходите за обичайната дейност. Делът на разходите за персонал в сектора е
почти  три  пъти  по-голям  от  средния  дял  на  тези  разходи  общо  в
промишлеността на България, което засилва социалният му елемент.

2.1. Развитието на „Пирин-Текс“ ЕООД и фондовете на ЕС в България

В началото на това изследване повдигнахме работната хипотезата, че
групи от потенциални бенефициенти въобще не кандидатстват за получаване
на средствата, тъй като разработените програми приоритетно са насочени в
други, различни от тях сектори, т.е. достъпът им е изключен от действащата
регулация на фондовете. За да докажем повдигнатата хипотеза на 07.02.2011
г.,  9:00  ч.,  в  град  Гоце  Делчев  бе  проведена  работна  среща  (срещата  бе
финансирана  по  проект  „Разширяване  на  уменията  и  квалификациите  на
младия  учен  -  предпоставка  за  професионална  реализация  в  гранични
области между науката и практиката”, финансиран от Европейския социален
фонд по ОП „Развитие на човешките ресурсир”,  Проектът е реализиран от
Институт за  изследване на    обществата и знанието при БАН  Contract №
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BG051PO001-3.3-04-0021)  по  покана  на  Бертрам  Ролман,  Управител  на
Пирин-Текс ЕООД. На срещата присъстваха още Тодор Гераксиев, Директор
на  ЦПО  към  Пирин-Текс,  Николай  Узунов,  Пирин-Текс  ЕООД,  Атанас
Марков,  Гл.  счетоводител  Пирин-Текс  ЕООД,  от  една  страна  и  от  друга
страна  Васил  Радойновски,  Управител,  Радойновски  и  партньори  ООД,
Галина  Русева,  Консултант,  Радойновски  и  партньори  ООД,  д-р  Ивайло
Янков, Експерт към  Радойновски и партньори ООД.

Програмата на срещата  включваше представяне на идеята за развитие
на ЦПО към Пирин-Текс ООД и въвеждане на т. нар. Дуална система, както и
други идеи за проекти на фирмата, обсъждане на варианти за финансиране на
идеите  по  линия  на  структурните  фондове  и  проучване  на  въпроса  за
добавената стойност в дейността на фирмата.

В хода на разговора г-н Ролман и г-н Гераксиев споделиха информация
за текущата дейност на центъра за професионално обучение към фирмата и
представиха идеята за предоставяне на обучение за младежи, отпаднали от
системата за професионално обучение по „Дуалната система” в продължение
на  три  години  със  силно  застъпена  практическа  подготовка.  Идеята
предвижда допълнителни финансови стимули с растящ размер за мотивиране
на младите хора.

Г-н Ролман сподели още три свои идеи:
● Въвеждане на иновативен софтуер и хардуер, чрез който може да се

наблюдава он-лайн (през интернет) и контролира функционирането и разхода
на енергия на машините в предприятието. Това би довело до повишаване на
енергийната  ефективност,  намаляване  на  разходите  за  експлоатация  и
поддръжка;

●  Въвеждане  на  мерки  за  енергийна  ефективност  в  сградите  на
компанията, както и мерки за оползотворяване на отпадъците;

● Инвестиции в подобряване на условията на труд – климатизационна
система.

Консултантите от Радойновски и партньори ООД представиха накратко
предстоящите за 2011 г. възможности за финансиране на проекти по ОП РЧР,
както следва:

-  Квалификационни  услуги  и  обучения  за  заети  лица.  Програмата
спомага  за  квалификация  и  преквалификация  на  собствени  служители  на
фирмата. Целта е подобряване на адаптивността на заетите към променящите
се условия на пазара на труда;

- Социални иновации в предприятията. Схемата цели да подпомогне
прилагането на иновативна стратегия за РЧР, стимулираща въвеждането на
различни  гъвкави  форми  на  заетост.  Мерките  трябва  да  са  насочени  към
гарантиране  на  устойчива  заетост  за  лицата  над  55  години,  като
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едновременно с това се използва техния професионален опит за провеждане
на обучения на работното място. Размер на проекта – между 50 000 и 390 000
лв.;

-  Безопасен  труд. Схемата  цели  подобряване  на  условията  на  труд,
изграждане на съвременна система на трудови стандарти и в крайна сметка –
подобряване на производителността на заетите. Размер на проекта – между
50 000 и 200 000 лв.

Оказа  се,  че  нито  една  от  предстоящите  схеми по  ОП „Развитие  на
човешките ресурси” не отговаря в пълна степен на идеята за провеждане на
обучение по Дуалната система.

По т. 3, в разговор (проведен от И. Янков) с Атанас Марков във връзка с
начините  на  формиране  и  елементите  на  добавената  стойност  във  фирма
Пирин-Текс ЕООД, бе установено, че основната дейност на фирма Пирин-
Текс  ЕООД  е  неразривно  свързана  с  дейността  на  фирма  Пирин-Текс
продъкшан  ЕООД.  Двете  фирми  представляват  единен  производствен
комплекс, като фирма Пирин Текс ЕООД е собственик на производствените
мощности, земя и други ДМА. От своя страна фирма Пирин-Текс продъкшан
ЕООД е фокусирана върху трудовия процес. Двете фирми са регистрирани в
сектор  текстилна  промишленост,  съгласно  единният  национален
класификатор и участват във формирането на добавената стойност за сектора.
Към  комплексът  от  фирми  са   прикрепени  още  няколко  дружества  със
спомагателна дейност. Това са Пирин Текс трейдинг ЕООД със седалище гр.
София и Пирин Текс сървиз ЕООД с основна дейност охрана, снабдяване и
поддръжка  на  основната  дейност  в  Пирин  –  Текс  ЕООД.  Тези  фирми  не
допринасят  за  добавената  стойност  в  сектора.  Общото между всички тези
дружества е, че са собственост на една и съща чуждестранна компания.

Прегледът, на любезно предоставената счетоводна информация, показа
очаквана  картина.  Фирмената  счетоводна  политика  следва  стриктно
националното законодателство и отчита двустранно направените приходи и
разходи. Това което прави впечатление най-ясно, е, че финансовите потоци се
движат в един и същи корпоративен кръг, но при статистическото отчитане
тези  потоци  се  разделят  в  различни  икономически  сектори.  Както  беше
казано  по-рано,  според  проучването  на  БАПИОТ,  30%  от  разходите,
направени от  фирмите в  сектора са  за  получени външни услуги,  които са
приходи в дъщерни дружества на сектор „Облекло“. На тази основа може да
се  защити  твърдението,  че  генерираната  добавена  стойност  в  сектора  е  с
близо 30% по-висока от статистически официално отчитаната.  Разбира се,
подобни данни едва ли биха променили много нещата. Проблемът е, че като
цял сектор „Облекло“ не попада в секторите,  генериращи висока добавена
стойност.  Няма как да бъде иначе, тъй като облеклото като краен продукт е
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стока  за  масова  употреба  и  сравнително  ниска  себестойност.  Изключение
правят  запазените  търговски  марки,  предназначени  за  тесен  ценови  кръг
клиенти. За съжаление обаче, в България няма производител със собствена
утвърдена световна марка. Данните показват, че по-голямата част от фирмите
работят  с  материали на  своите  външни клиенти и  на практика печелят от
продажбата  на  труд.  Широко  известно  е,  че  шивашкият  труд  не  е  високо
квалифициран и обичайно е ниско платен. Ето как един цял икономически
сектор, разполагащ с възможност за поемането на близо още 100 000 работни
места  практически  остава  изключен  от   някои  от  възможностите  за
използване на европейски средства.

По  този  повод  на  08  януари  2011г.,  се  проведе  специална
пресконференция на тема:  „Проблеми с евро финансиране:  Протест срещу
неравнопоставеността  на  браншовете  и  индустриите  по  ОП
„Конкурентноспособност”, организирана от БАПИОТ. През следващия месец
февруари на  2011 година,  производствени и преработващи предприятия от
текстилната,  мебелната,  кожарската  и  обувната  промишленост  поискаха
спиране на Схемата за безвъзмездна помощ „Технологична модернизация на
малки и средни предприятия”  по ОП  „Конкурентоспособност”. Компаниите
прибягнаха към обжалване пред Върховния административен съд, тъй като
насоките за кандидатстване по тази схема съществено ограничават кръга на
допустимите кандидати. Конкретният казус се отнася до изключване на цели
браншове  от  производствения  сектор,  което  води  до  невъзможност  на
компаниите да кандидатстват  с  проекти.  Пример за  подобно изключване е
въведеният минимален праг от 500 хил. лв. на стойност на проект.

Проблемът  бе  поставен  за  разглеждане  и  на  представянето  на
стратегията за  развитие на сектор „Облекло“ в България „Фокус 2020“ на
27.04.2011г  в  Министерство  на  икономиката,  енергетиката  и  туризма.  В
рамките  на  представянето  бяха  дискутирани  и  въпросите  за  добавената
стойност генерирана в сектора, както и достъпа на дружествата, работещи в
сектора  до  Евро  средства.  Мнения  изказаха  редица  представители  на
браншовите  организации,  като  всички  се  консолидираха  върху  следните
няколко съществени момента. Първо, съществува благоприятна възможност
българските фирми да успеят да привлекат напускащите китайските пазари
световни производители. Второ, с цел повишаване на участието на фирмите
от сектора в програмите на ЕС, е необходимо изравняване на възможностите
им за достъп до европейските средства с другите икономически сектори в
страната по редица направления, например, отпадане на преференциалното
допускане  до  фондовете  на  сектори  с  висока  добавена  стойност.  Трето,
добавената  стойност  е  важен  икономически  показател  за  даден  сектор  в
икономиката,  но  при  възходяща  пазарна  ситуация.  В  условията  на
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икономически  спад  от  водещо  значение  при  полагането  на  усилия  би
трябвало  да  е  броят  на  заетите  лица.  Четвърто,  стратегията  за  секторно
развитие „Фокус 2020“  би имала своите реално високи достойнства, само
при точна държавна подкрепа в процеса на усвояване на средствата от ЕС.
Пето, съществува трайна тенденция на дискриминация на сектор „Облекло“
по отношение на достъпа до Европейските средства.  

Предходният анализ отново ни изправя пред проблема със структурата
на  българската  икономика.  За  съжаление  тази  структура  се  базира  на
засилената роля на едрите капитали (нерядко – външни), и отслабването на
вътрешните  инвестиционни  сили  на  средно  и  ниско  (малък  бизнес)  ниво.
Става  дума  за   отслабване  на  средния  и  дребен  бизнес  за  сметка  на
освобождаването  на  пространство  на  едрия  бизнес  и  създаването  на
предпоставки за навлизането на едри чуждестранни инвеститори. 

Анализът  показва  също така,  че  достъпът  до  европейски  средства  е
ограничен не само по сектори и обем на добавената стойност генерирана в
тези сектори. Силно ограничен е и достъпът от гледна точка на навлизането
на  нови  икономически  участници  на  пазара.  Програмите  не  финансират
изграждането на сгради и стартирането на стопанска инициатива в сектори,
да  кажем,  с  утвърдени  пазарни  играчи.  Например,  млад  предприемач
разполага  с  малък  терен  в  населено  място,  попадащо  в  районите  по
програмата  за  „Развитие  на  селските  райони”.  Нашият  потенциален
работодател  няма  възможност  да  използва  европейски  средства  за
построяването на производствена сграда или оборудването на тази сграда с
необходимата  техника  –  например,  поточно  консервираща  линия.  Нашият
предприемач Х, би могъл да се възползва от евро средства, ако има изгредени
оранжерии  за  гъби,  например,  изградил  е  сграда  и  иска  средства  за  да  я
оборудва с необходимата му техника. Да предположим, че тези факти са на
лице  и  предприемачът  Х  е  одобрен  за  получаването  на  средствата.  Тук
нашият мним предприемач Х се изправя пред друг проблем. Средствата ще
му  бъдат  предоставени,  само  след  като  е  направил  инвестицията  и  тя  е
заработила успешно, т.е.  той трябва да разполага с необходимите средства
предварително и да успее да реализира пазарен дял. Само тогава планът му
ще бъде възприет за успешен и средствата ще бъдат отпуснати при условие,
че (разбира се) са спазени всички процедури и елементи по представения от
него  бизнес  план  и  е  на  лице  отговаряща  на  изискванията  първична
счетоводна документация. Друг пример със същата програма показва, че ако
предприемач У, живеещ в средно голям град и иска да участва по програмата
ще бъде възпрян от изискването за уседналост в съответния район.

Казаното до тук, позволява да бъдат направени няколко важни извода.
Първо  необходимо  е  да  бъде  извършено  „отваряне”  на  процесите  на
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стратегическо  планиране  в  посока  усилване  на  участието  на  широк  кръг
изследователи (освен икономисти – социолози и политолози) в този процес.
Второ,  въвеждане  на  допълнителни  показатели,  определящи  посоките  на
инвестиране  на  средствата  от  ЕС.  Например,  тяхното  насочване  според
специфичните нужди на предприятията, опериращи в сектори с възможност
да поемат свободната работна ръка. Трето, поставяне на специфичен фокус
върху борбата с бедността  и подсигуряването на работни места за  крайно
нуждаещите  се.  Високо  технологичната  икономика  не  е  гаранция  за
справедливо  и  равномерно  преразпределение  на  набраните  средства  чрез
ограничени, рестриктивни социални политики50.  Четвърто,  необходимо е да
се обърне сериозно внимание на проблемите със задлъжнялостта. Участието
на икономическите актьори в програмите на ЕС, често пъти (да не кажем
винаги) е съпроводено с кредитна задлъжнялост. Подобен факт се възприема
за  „нормален”,  но  той  води  след  себе  си  редица  проблеми,  свързани  с
възможни  изкривявания  на  икономическото  поведение  на  участниците,  в
следствие на банков натиск. За наличието на подобен натиск има сериозни
аргументи51.

3. Изводи

Посочените особености на системата за разпределението на средствата
(нормативната рамка и оперативно управление на достъпа до тях) пораждат
ред важни последствия.

Първо, ограничени са възможностите за икономически ефективно (т.е.
осигуряващо  обществено  значим  растеж  и  развитие)  разпределение  на
ресурсите.  Действителната  цел  на  такава  схема  за  разпределение  на
ресурсите е друга – осигуряване на високи приходи за онези икономически
актьори,  които  са  най-близо  до  високо  разположените  центрове  на
политическа  власт  и  успяват  да  получат  привилегирован  достъп  до
разпределяните ресурси.     

Второ,  схващанията,  насочващи  вниманието  към  повишаване
ефективността  на   администрацията  нямат  сериозни  основания.  В
действителност се касае за „приватизиране” или както се изразихме по-горе –
за  „пленяване”  на  държавата  и  нейните  административни  структури,  а
„ефективността” на администрацията се определя не от друго, а от нейната
50 виж: Желязкова,  М. (2011)  Неравенства и политики: Дистанции между България и
Европейския съюз. Троян, с. 93.
51 Виж: Димитров, Д. (ред.) (2010) Финансовата криза и задлъжнялостта на българина.
София, Шанс АД.
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способност да осигури средства за онези, които са я „назначили”, именно с
тази цел. Индивиди, които не желаят или не могат да бъдат „ефективни” по
този начин, биват отстранявани от административните структури.  

Трето, когато икономически актьори постигнат такава цел (пленяване
на административните структури) и оперират в такъв режим, те на практика
губят своя характер на икономически актьори и се превръщат в политически
актьори,  чиято  основна  активност  е  политическа  и  именно  тя  е  основен
източник на техните доходи. 

Четвърто, казаното очертава и дълбоко сливане на икономическата и
политическата  власт,  което  просто  означава,  че  както  пазарът,  така  и
политическата  демокрация  са  ерозирани,  дори  анулирани като  социетални
механизми,  осигуряващи  и  направляващи  социалната  динамика  на
обществото. 

Пето,  особено  важно  е,  че  подобна  система  за  разпределение  на
средствата  от  европейските  фондове  трудно  може  да  функционира  в
съответствие  с  предварително  установени  правила,  дори  ако  самите
участници  са  формулирали  тези  правила  и  поради  това  правилата  са
едновременно  неясни  и  адаптирани  към  „потребностите”  на  участниците.
Проблемът  е  в  това,  че  разпределението  на  средствата  има  характер  на
постоянно,  оперативно,  (ръчно)  разпределяне,  което  не  може  да  следва
повече или по-малко стриктно определени правила, тъй като непрекъснато
адаптира  разпределението  към  разнообразните  и  променящи  се
„потребности”  на  основните  участници  в  играта.  Затова  каквито  и  да  са
правилата,  те  затрудняват  ежедневното  управление  на  процеса  на
разпределение,  а  освен това  предоставят  и основа за  оспорване на негови
резултати. Накратко казано, каквито и да са правилата, те не може да бъдат
спазвани в приемлива степен. Затова е валидна и критиката към България, че
макар предложенията на страната по отношение на правната рамка да са били
одобрени от ЕК, правната рамка отново не се съблюдава. 

Шесто,  въпросната  базисна  схема  за  политическо  разпределение  на
икономически ресурси се омаловажава и фактически се редуцират загубите
от нея, като се означава и схваща само като корупция. Ако се приеме, че това
е  корупция,  то  тогава  корупцията  е  самата  същност  на  структурите  и
процесът  за  разпределението  и  използването  на  европейските  средства.
Казаното обяснява както значителния официален брой нарушения (вероятно
значително занижен), така и невъзможността те да бъдат минимизирани. 

Седмо,  признаци  за  „затворения”  характер  на  институциите,
управляващи европейските средства и снижаването на тяхната ефективност,
може да се забележат във факти като например паралелното възникване на
две тенденции – при спад на приходите от европейските фонодве, нарастват
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средствата за възнаграждение на заетите в системата за тяхното управление.
По-конкретно, през 2011 г. вместо предвидените 2.1 млрд. лв. постъпления от
европейските фондове, финансовото министерство е отчело 1.3 млрд. лв. В
същото време обаче, за заплати от Еврофондовете вместо предвидените 9.1
млн. лв., са били изразходвани над три пъти повече – 29.2 млн. лв. При това
тези заплати са получени не при постигането на предвидените приходи от 2.1
млрд. лв., а срещу спаднали приходи от 1.3 млрд лв. Прирастът на разходите
за  заплати  е  бил  съпроводен  и  със  съответния  прираст  на  разходите  за
осигуровки – те са достигнали 15.6 млн. лв. вместо предвидените 1.1 млн. За
2012 г. за заплати бяха предвидени 38.1 млн. лв., а за осигуровки са заложени
5.2 млн. лв. 

Осмо, такава система за разпределение и използване на ресурсите от
ЕС не само не допринася за постигане на растеж и развитие, но и влошава
икономическото и социално състояние на страната (населението), тъй като
премахва  необходимостта  привилегированите  производители  на
селскостопанска  продукция  да  се  адаптират  към  (т.е.  да  попаднат  под)
натиска на вътрешния пазар (платежоспособното търсене)  и заедно с  това
ограничава  достъпа  на  други  (депривилегировани)  производители  до  този
източник  на  ресурси,  ограничавайки  по  този  начин  възможностите  за
производство. 

Девето,  системата  за  управление  на  средствата  не  може  да  бъде
подобрена  чрез  мерките,  които  обичайно  се  препоръчват.  По-доброто
спазване на правната рамка, „по-отзивчивата” администрация, повишаването
на  степента  на  усвояване  на  средствата  и  т.н.,  не  променят  съществено
икономическата и социална ефективност на изразходваните средства. Затова
и  спирането  на  средствата  от  ЕС,  което  бе  предприето  като  наказателна
мярка, не можеше да допринесе и на практика не допринесе за съществени
подобрения. Системата не може да бъде подобрена при сегашния нормативен
и организационен дизайн, както и при сегашната среда и оказваните от нея
въздействия, които създават възможности за непрозрачност, „пленяване” на
административните структури от  неформални мрежи и силно политическо
влияние върху разпределението.  
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ГЛАВА ОСМА

АСИМЕТРИЯ „ДЪРЖАВА-ГРАЖДАНИ” ВМЕСТО
ПАРТНЬОРСТВО И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Основните задачи, които си поставяме в този раздел са следните:
●  Да  се  изследват  степента  и  ефективността  на  участието  на

гражданското общество и НПО в управлението и използването на средствата
от фондовете;

●  Да  се  идентифицират  възможностите  за  въздействие  върху
факторите, ограничаващи степента на усвояване;

● Да се обсъдят основни причини поради които групи от потенциални
типове  (групи)  бенефициенти,  въобще  не  кандидатстват  за  получаване  на
средства  (обезкуражени от  неуспешни опити;  достъпът  им е  изключен от
действащата  регулация  на  фондовете;  нямат  възможности  да  подготвят
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проекти; не могат да отговорят на изискванията по оперативното управление
и т.н.);

●  Да  се  анализира  съществуващата  регулация  (условия  за
кандидатстване)  и  да  се  идентифицират  механизмите  чрез  които  се
изключват  от  кандидатстване  (достъп  до  фондовете)  потенциални
бенефициенти на фондовете; 

● Да се анализира системата за управление на посочените фондове от
гледна точка на: ефективността на участието на различните заинтересовани
страни; достъпа, който осигурява за потенциалните и реални бенефициенти
на средствата от фондовете.

1. Гражданско общество и устойчиво развитие: възможно ли е устойчиво
развитие без устойчиво гражданско общество?

Според  документите  на  ЕС  гражданското  общество  е  „трети
компонент" в управлението на Съюза и посредник между държавата, пазара и
гражданите  (някои  основни  понятия  и  идеи,  свързани  с  гражданското
общество са представени по-подробно в Приложение 3). Затова и устойчиво
развитие  може  да  бъде  постигнато  с  обединените  усилия  на  държавата,
бизнеса и гражданското общество, доколкото техните отношения изграждат
„институционалната  рамка  на  устойчивото  развитие”.  Фокусът  на
представените  данни  и  разсъждения  по-долу  е  по-конкретно  върху
гражданската култура и гражданското участие като условие за постигане на
устойчиво  обществено  развитие,  именно  чрез  европейските  фондове.
Аргумент за  избора на  този фокус е  разбирането,  че  основен принцип на
устойчивото  развитие  е  обратната  връзка,  комуникацията  както  вътре  в
системата, така и между нея и средата. В случая с неправителствения сектор
значение имат връзките с държавата и с гражданите, доколкото секторът е
медиатор между тях.

Наблюденията върху българския случай дават основание да се счита,
че  „гражданският  резерв”  се  изразява  повече  в  култура  на  избягване  и
неучастие, отколкото на участие. Съжителстването на  няколко политически
култури,  така  както  ги  определят Г.  Алмонд  и  С.  Върба  -  традиционна,
поданическа и гражданска52, формира особен микс на отношения у нас. Той,
допълнен  от  големите  властови  разстояния,  обяснява  наличието  на
информационна и комуникационна асиметрия  между държава и граждани.
Това води до по-силно доверие към европейските институции, отколкото към
българските и  прави  разбираема  по-голямата  приемливост и  социална
52 Алмонд Г., Върба С. Гражданската култура. София, ГалИко, 1998.
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желателност  на  културата  на  неучастие,  в  сравнение  с  културата  на
участието53. 

Един от  основните  фактори  за  неучастие  е  корупцията  по  високите
етажи  на  властта,  която  създава  опасенията  от  деформации  и  загуба  на
личностни,  жизнени  ценностни  и  морални  ориентири  в  цялото  общество.
Допълнена  от  забавената  децентрализация,   корупцията  превръща НПО
повече в партньори на държавата, отколкото на гражданите. На този фон са
обясними  феномени  като  т.  нар.  фасадна,  неконсолидирана  демокрация и
проявлението на т.нар „спирала на мълчанието”.

Неслучайно  проф.  Г.  Димитров,  член  на  изследователския  екип  на
Европейското  изследване  на  ценностите  говори  за  друг  вид  спирала  -
„спирала  на  политически  упадък”  и „политическа  безперспективност”.
„Слабото участие на гражданите в политическия живот прави публичните
институции корумпирани и неефективни. А на свой ред тази дефектност на
публични  политики  още  повече отблъсква  гражданите и  ги  затваря  в
микросветовете на семейството и най-близките лични контакти.”54

2. Готовност за Структурните фондове на ЕС: парадокси на устойчивото
развитие или „устойчивата неустойчивост” на НПО

В страните с преход се наблюдава следният парадокс: ако НПО искат
да влияят на държавата, те трябва да се доближат до нея и тогава по-лесно се
дистанцират от  функциите си на гражданско общество. Ако останат твърдо
на позициите си на гражданско общество, те лесно биват маргинализирани и
не им се дава достъп до процеса на дефиниране на политиките за развитие.
Ето защо автентичните граждански организации в България, които защитават
интересите  на  хората  дори  и  днес  трудно  се  отърсват  от  подозренията  в
клиентелизъм и съпричастност към т.нар. „преразпределителни коалиции”55.

Третият сектор   преди присъединяването ни към ЕС  е разнообразен.
Има НПО - мозъчни тръстове, които оказват влияние върху формирането и
провеждането на политики чрез осъществяването на различни изследвания,
консултации,  изработването  на  становища  и  концепции,  коментари  на
законопроекти  и  др.  В  периметъра  на  „мозъчните  тръстове”  влизат  и
организиране на семинари и обучения, както и стимулиране на иновативни

53Ганчева  В.  Европейски  перспективи  пред  гражданското  участие,  2008,
http://www.omda.bg/public/institut/vyara_gancheva/euro_uchastie.htm 
54 Димитров Г. България – родината на Люк Скайуокър, сп. Foreign Policy – България, брой
22, 2008 http://www.asiarp.org/docs/FP_1.pdf   
55 Олсън, М. (2001) Възход и упадък на нациите. ИК „Златорогъ”, София.
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форми  на  пряко  гражданско  участие.  Част  от  тези  организации  имат  за
предмет  на  дейност  –  лобиране  и  застъпничество  и  инициират  най-често
законодателни, регулативни и антикорупционни инициативи, въпреки че като
цяло в България липсват масови лобистки практики. Има НПО – доставчици
на услуги или разпределящи средства.

Във  връзка  с  възможността  на  неправителствените  организации  да
извършват стопанска дейност се формират и НПО – социални предприятия и
обществени фондове.

През 2007 г. в България има 27 хил. НПО, регистрирани по Закона за
юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), от които 83% са сдружения,
17%  –  фондации.  Според  експертни  оценки  на  Българския  център  за
нестопанско право обаче активните сред тях са едва 2500,  като активността
им е предимно в предоставянето на услуги. 

Подобно  наблюдение  се  съдържа  и  в публикацията  „Гражданското
общество без гражданите. Оценка на българското гражданско общество 2003-
2005”  (София,  2005)  като  резултат  от  проекта  „Индекс  на  гражданското
общество”. Една от констатациите е, че българските НПО предоставят услуги
–  предимно  в  социалната  сфера,  и  далеч  по-малко  се  занимават  със
застъпничество и с кампании. Това ги прави повече партньори на държавата
отколкото партньори на гражданите. 

Авторите  от  сдружение  „Болкан  Асист”  констатират още,  че
прозрачността също е проблем за българските НПО. Тъй като гражданските
организации  се  ползват  със  сравнително ниско обществено доверие,  лош
имидж и  относително  често  са  обект  на  корупционни  скандали,  те  не  се
радват  и  на  особено  активно  гражданско  участие.  Според  цитираното
изследване  НПО  продължават  да  оказват  влияние  върху  обществените
политики повече чрез лични връзки и контакти, а не чрез институционални
механизми. 

Дублирайки политическата  система (публична тайна е,  че  има сини,
червени, оранжеви, жълти, зелени, розови и други фондации), секторът не
успява да докаже, че е автентичен, истински коректив и  оттук постояния и
продуктивен диалог с властта  не е толкова  в интерес на гражданите, а по-
скоро възпроизвежда асиметрията „държава-граждани”.

Никак  не  е  случайно,  че  според  цитираното  изследване  на  „Болкан
асист” от  2005г  -  само  3,4% от  хората  се  сещат  за  смислена  гражданска
организация в тяхната община, която да е допринесла за подобряването на
условията  на  живот  през  последната  календарна  година56.  Причината  е  в
слабото овластяване на гражданите,  които се самовъзприемат,  а и НПО ги
56 Андреева, Д., И. Душкова, Д. Петкова, Д. Михайлов. (2005) Гражданското общество
без гражданите. Болкан Асист, с. 66 
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възприемат, повече като потребители на услуги, отколкото като равноправни
участници в управлението. 

Неправителствените  организации преди  2007г., макар  и  да  могат  да
участват  в  различни  форуми,  вкл.  и  в  областните  съвети  за  регионално
развитие,  не са на практика достатъчно ефективно включени в процеса на
формиране на политики. Те рядко са допускани до участие в органи, които
взимат решения, като дори и мониториращата роля на гражданските органи-
зации в България като цяло е незадоволителна. 

Разбира се – има и изключения - през 2005 г. възниква и „Гражданска
коалиция за устойчиво ползванe на фондовете на ЕС”, обединяваща почти 40
организации  около  идеята  за  осигуряване  на  гражданско  участие  и
въздействие на НПО сектора върху усвояването на еврофондовете. Целта на
коалицията  е  гарантиране  на  прозрачността  и  гражданския  контрол  върху
устойчивостта  на  планираните  проекти,  тяхната  природосъобразност  и
защита на интересите и ползите за местното население57.

В резултат  на  незадоволителното  участие  в  управлението,
взаимодействието  между  НПО  и  държавата  се  свежда  до  форми  на
сътрудничество,  при  които  НПО са  в  ролята  на  предоставящи  услуги  по
договор с възложител – държавата. Елитарният подход на НПО да работят с
т. нар. целеви групи като бенефициенти поставя под съмнение твърденията,
че  чрез  тези  организации  се  чува  гласът  на  „хората”,  и  то  в  интерес  на
местното и регионално развитие, обобщават редица изследователи на Третия
сектор. 

Показателно  е,  че  авторите  на  Националния  доклад  на  ПРООН  за
човешко развитие „Готови ли сме за фондовете на ЕС?”58 отбелязват отново
ограниченото присъствие на функцията на застъпничество на НПО. Ниския
ранг на мотиви като представяне на интересите (9%) и познаване на нуждите
на целевите групи или на района (6%) разкрива, че НПО са слабо мотивирани
от принос за регионалното и местно развитие или развитието на общността.
„Това, освен като парадокс, може да бъде окачествено и като значителен
проблем, както и да бъде счетено за знак, че и в момента голяма част от
НПО  са  абдикирали  от  някои  от  основните  си  функции”59,  коментират
авторите.

Парадокс  е  и,  например,  че  според  цитирания  доклад на  практика
всички български НПО искат  да участват в използването на структурните

57 http://www.bluelink.info/eu-funds/contacts.shtml.
58 Маринов, В. В. Гарнизов,  Д. Малхасян, И. Станев, Я. Тавание (2006) Готови ли сме за
фондовете  на  Европейския  съюз? Национален  доклад  за  развитиета  на  човека –
България. ПРООН, София.
59 Пак там, с. 73.
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фондове от ЕС – 3/4 много активно и ¼ до известна степен. НПО дори са
готови да заемат конфликтни роли – и като изпълнители на проекти, и като
управляващи програми, и като извършващи мониторинг. Подобна всеядност
на  НПО е  признак  на  неизживения  период на  ориентация  към наличните
пари,  а  не  към  реалните  нужди  (demand-driven вместо  supply driven)  и
контрастира със сравнително ограничените възможности за участие на НПО,
което  се  потвърждава  от  опита  на  страните-членки на  Европейския  съюз.
Според авторите на доклада,  третият сектор не разбира достатъчно своята
роля да насочва, наблюдава и използва ресурсите на структурните фондове, а
не да ги управлява. 

Към парадоксите, свързани с НПО и устойчивото развитие, можем да
причислим  и  факта,  че  досега  –  2012г, България  все  още  няма  своя
Национална  стратегия  за  устойчиво  развитие,  въпреки  че  през  2007г в
публичното  пространство  се  появи  Проект  на  стратегия  за  устойчиво
развитие60. В становището от 29 май 2007 на Института за зелена политика
(ИЗП), подписано от изпълнителния директор Петко Ковачев,  се коментират
два момента, свързани с Проекта на Стратегия за устойчиво развитие (СУР)
на Република България:

• процесът на изготвяне и консултации на СУР;
• качеството на проекта за СУР.
Процесът на изготвяне на Стратегия за устойчиво развитие (СУР) на

Република  България  според  ИЗП  е  неясен  и  непрозрачен.  Специално
природозащитните НПО, които представляват група, с подчертан интерес и
възможности за принос към СУР не са уведомени за:

•  началото на процеса на изготвяне на СУР;
• състава и контактите на колектива, изготвил СУР;
• процедурите за консултации на СУР;
• по  какъв  ред  ще  се  приемат  или  отхвърлят  направените

предложения;
• кой, кога и как ще изготви екологична оценка (или Стратегическа

оценка за въздействие върху околната среда) на СУР.
Съвсем основателно Ковачев отбелязва, че природозащитните НПО не

са  поканени  за  участие  на  най-ранен  етап,  така  че  да  дадат  своя  принос
максимално  ефективно.  „Не  се  предвижда  НПО  да  участват  и  при
мониторинга и контрола по изпълнението на Стратегията. Провежданата
в  момента  „консултация”  е  имитация  и  опит  да  се  получи  бланкова
подкрепа на НПО за един текст, който е всичко друго, но не и стройна и

60 Проект  на  Стратегия  за  устойчиво  развитие 2007.  Министерство  на  транспорта.
Достъпен на: http://www.potrebitel-vikbg.org/files/SDS_31_07_2007_last_version.pdf
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вътрешно  споена  стратегия  за  устойчиво  развитие...Качеството  на
документа  „Проект  за  СУР  на  Р  България”  е  изключително  слабо”, се
заключава в Становището61.

Със  съжаление  можем  да  добавим,  че  създаването  на  условия  за
устойчиво развитие, както и създаването на предпоставки за намаляване на
между-регионални  и  вътрешно-регионални  различия  и  осигуряването  на
условия за растеж на заетостта и доходите на населението не може да стане
само от държавата. Другото име на устойчивото развитие е партньорството,
но практика у нас се превърна „фабрикуването” на стратегии – вече над 100,
без участието на заинтересованите страни, респ. с имитация на участие, което
възпроизвежда асиметрията „държава-граждани”.

Дотук  очертахме  състоянието  на  гражданското  общество  в
предприсъединителния период. Не по-малко внимание заслужава и другият
партньор  със  значима  роля  в  усвояването  на  предприсъединителните
фондове – държавата.

Никак  не  е  случайно,  че  се  говори  за  „забавяне  на  мерките”,  за
„ограничена  степен  на  изпълнение  на  приоритетите”  и  за  „ограничен
капацитет”, когато става дума за административната реформа и способността
на  администрацията  да  осигури  стабилно  и  ефективно,  контролируемо
управление на финансовите средства от ЕС. Налице преди присъединяването
ни към ЕС са: 

• имитация на административна реформа;
• правене на политика „на парче”, без визия;
• дефицит от  адекватна  публична  информация  за  степента  и

механизмите на абсорбиране на европарите;
• отсъствие  на  споделена с  обществото  отговорност и  формално

изпълнение на принципа на партньорство;
• изключително слаба включеност на български учени и експерти в

процеса на оценяване на управлението на еврофондовете;
• непрозрачност  на  процеса  и  недостатъчен  обществен  контрол

върху ресурсите от еврофондовете.
В  следствие  на  всичко  това  наблюдаваме  неефективно  държавно

управление, дефицит на национален капацитет за усвояване на средствата от
предприсъединителните фондове на ЕС и като резултат – незадоволителното
им усвояване. 

Изброените  по-горе  деформации  недвусмислено  индикират  не  само
монополизация на информация и власт от държавата, но и натрупване

61  Становище  на  Института  за  зелена  политика  относно  проект  на  Стратегия  за
устойчиво  развитие  на  Република  България.  Nomtax.blogspot, 29  май  2007,
Достъпен на: http  ://  nomtax  .  blogspot  .  com  /2007/05/  blog  -  post  _29.  html 
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на корупционен потенциал, неспособност да се създаде база за успешно
устойчиво развитие и евроинтеграция. 

3. Гражданското общество след присъединяването към ЕС –
(не)равностоен партньор в публичната сфера?

Рифкин  определя  европейската  мечта  като  “сноп  светлина  в  един
тревожен свят”62.  Договорът от Лисабон за  изменение на Договора  за  Ев-
ропейския  съюз  и  на  Договора  за  създаване  на  Европейската  общност,
подписан  на  13 декември 2007 г.,  наистина  изглежда  като  сноп светлина,
предвиждайки следните гаранции за гражданско участие: 

• институциите  предоставят  чрез  подходящи  средства  на
гражданите и на представителните организации възможността да изразяват и
обменят  публично  своите  мнения  във  всички  области  на  дейност  на
европейския съюз; 

• институциите поддържат открит, прозрачен и редовен диалог с
представителните организации и гражданското общество; 

• с цел да осигури съгласуваност и прозрачност на дейността на
Европейския  съюз,  Комисията  провежда  широки  консултации  със
заинтересованите страни. 

Оттук и присъединяването  на България  към ЕС и възможностите  за
участие в управлението и в усвояването на еврофондовете бяха очаквани с
голямо  нетърпение  от  гражданите  и  от  НПО  сектора.  Неслучайно  за
българите  членството  в  ЕС  е  събитие  №1  за  2007  г.  във
вътрешнополитически  план  (според  данни  на  Алфа  рисърч)63.  Цитираната
оценка  илюстрира  факта,  че  европейският  проект  е този,  който  вдъхваше
най-много оптимизъм сред българите. Какво обаче се случи след приемането
на България в ЕС?

Национално  представително  проучване  на  „Алфа  Pисърч”  през
декември 2007 констатира г.,  че годината на членството не е повлияла по
никакъв  начин върху  живота  на  57% от  българите  –  предимно на  средна
възраст. Най-младата една четвърт от нацията очаква промени към по-добро,
а  16%  -  главно  хора  от  третата  възраст,  са  на  мнение,  че  губят  от
присъединяването.  Недоволните  от  еврочленството  са  разочаровани  от
способностите на българската държава да създаде условия, които да позволят

62 Рифкин, Дж. (2005) Европейската мечта. ИК „Прозорец”, София.
63 Петрова, http://www.aresearch.org/recent/1441.html 
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на  максимален  брой  хора  да  се  възползват  от  него64.  Сред  факторите,
допринесли  за  разочарование, са  както  липсата  на  реална  европеизация  в
редица значими сфери като доходи, социално и здравно осигуряване, така и
опасенията от злоупотреби с европейските фондове, а също и недоверието в
собствения си капацитет и възможности да се възползваме от членството в
ЕС. 

Аналогични  са  резултатите  и  от  Европейското  социално  изследване
(ESS), според които българите  имат най-ниско доверие към националните
институции  и  политици,  но  за  сметка  на  това  вярват  в  пъти  повече  в
Европейския парламент и ООН. „Доверието към държавните институции и
съдебната система в България е сигнално ниско”, коментира националният
координатор  на  проекта  за  България  доц.  Лилия Димова  от  Агенцията  за
социални анализи65.

Подобни  резултати  дават  основание  българското  общество  да  бъде
определяно  като  „общество  на  ниското  доверие”.  Причините  социологът
проф.  Н.  Тилкиджиев  открива  не  само в  липсата  на  лична  сигурност  и  в
ниския  жизнен  стандарт,  но  и  в  отсъствието  на  действително  гражданско
общество66. 

Очевидно е, че евроинтеграционният процес на българското общество
създава  сериозни  предпоставки  за  „минимизиране”  ролята  на
административната  държава и прехвърляне на част  от  функциите й  върху
публичните организации и  органите  на  местното самоуправление,  които в
много  по-голяма  степен  отразяват  икономическите,  социалните  и  други
интереси на гражданите и способстват за укрепване на демокрацията много
повече, отколкото може да направи централизираното държавно управление. 
Проблемът, който изниква в следствие на горната тенденция е: „Как да се
изгражда  в  тези  условия  архитектурата  на  съвместното,  мултилатерално
управление,  основано  на  общите  ценности,  на  споделянето  на  властта,  на
реципрочността и съгласуването на интересите?” 

Отговорът  на  този  въпрос  очевидно  се  крие  във  взаимодействието
между  държава  и  гражданско  общество,  в  участието  на  всички
заинтересовани страни във вземането на решения. Очакването е, че това е във
възможностите само на силен граждански сектор, който да е независим от

64 Димитрова,  Б.  Първата година в ЕС – „отложен” оптимизъм.  Dnevnik.bg,  1 януари
2008, http  ://  evropa  .  dnevnik  .  bg  /  show  /?  storyid  =410890 
65 В  България  живеят  най-недоволните  граждани  на  Европа.  Kvostava.us,  23.12.2007
http  ://  www  .  kvostava  .  us  /  m  /  articles  /  view  /--2011-02-10-32&  lang  =  en 
66 Тилкиджиев, Н. (2007)  На дъното в ЕС: нелегитимност на социалното неравенство в
България. В: Евроинтеграция и устойчиво развитие. София, Фондация „Фридрих Еберт”,
2007.
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държавата,  равностоен  и  равноправен  партньор  в  публичната  сфера.
Съответстват ли обаче очакванията на реалностите? 

Въпреки  че  присъединяването  на  България  към  ЕС  през  2007г.
допринесе  за  нова  динамика  в  развитието  на  гражданското  общество  в
България,  той  не  можа  да  се  утвърди  като  независим  от  държавата
равноправен  партньор  в  публичната  сфера.  Безспорно  в  количествено
отношение имаше напредък – ако през 2007 г. в България има 27 хил. НПО,
регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ),
то данните от регистъра на БУЛСТАТ за 2009г.  показват,  че те наброяват
повече от 30 000, в края на 2010г. вече са 32 000, а през 2011г. – 34 000, като
тук се включват регистрираните в обществена и частна полза организации,
синдикалните организации, религиозните асоциации и читалища67. 

От  тях  над  9  000  са  вписани  в  Централния  регистър  при
Министерството  на  правосъдието  като  организации  в  обществена  полза.
Обаче,  с всяка  изминала  година  се  регистрират  все  по-малко  нови
организации. Само 70% от броя на регистрираните организации през 2008 г.
са били регистрирани през 2011 г., което означава намаление с около 680. 

В  Информационния  портал  за  неправителствените  организации  в
България, в който към април 2012г. са регистрирани над 5 400 организации,
най-много  са  регистрираните  в  София  (над  2000),  следвана  от  Варна,
Пловдив и Бургас (с по около 300 организации в Портала). Най-голям брой
организации работят в сферата на образованието (13 %), социалната сфера
(11 %), култура (9 %) и младежки проблеми (7 %)68. 

В последните години гражданският сектор в България преживява криза,
за  което  свидетелства  и  влошаването  на  Индекса  за  устойчивост  на
гражданското общество. От 3.1 през 2007г. стойността му достига до 3.3 през
2010 г. – това е най-лошия резултат за последните 10 години, с тенденция
към влошаване и за 2011г. По показателя финансова устойчивост България се
нарежда наравно с Македония, след всички нови страни членки на ЕС и след
Хърватия и Украйна.69

С  влизането  на  България  в  ЕС  и  особено  след  стопанската
преориентация  на  сектора,  която  се  дължи  и  на  промяната  в  Закона  за
общинската  собственост  от  2008г.  (даваща  възможност  на  общините  да

67 Европейски  ромски  съюз  „Заедно”.  Стратегия  за  подкрепа  за  развитието  на
гражданските  организации  в  България  за  периода  2012-2015. Предложение. Еrs-
zaedno.org,  http  ://  www  .  ers  -  zaedno  .  org  /  index  -7.  html 
68 Източник: www  .  ngobg  .  info 
69 Индекс  за  устойчивост  на  НПО  2011  –  България,  usaid.gov,  юни  2012,
http://transition.usaid.gov/locations/europe_eurasia/dem_gov/ngoindex/reports/2011/Bulgaria6-
20_FORMATTED.pdf 
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извършват стопанска дейност именно чрез юридическите лица с нестопанска
цел) настъпи важна промяна. Какви са последствията?

4. Завладяване на НПО от клиентелистки интереси – инструмент за
усвояването на европейските фондове

За скритото финансиране на политиците чрез НПО вина имат и част от
донорите, които подпомагаха сектора преди присъединяването към ЕС. Те си
създадоха  „обръчи  от  НПО”,  финансирайки  „гражданската  активност”  на
един или друг депутат, министър или кмет, в краен случай на експолитици от
различен  калибър  и  цвят.  Липсата  на  прозрачност  във  финансирането  на
политическите партии и на политическите субекти доведе и до дефиниции на
НПО  сектора  като  „правителствен,  парламентарен  и  президентски” или
като „ресурс за ексдепутати, ексминистри или експрезиденти”.

„Третият сектор” се превръща в „зона на полумрака”, както я наричат
авторите  на  доклада  на  Центъра  за  изследване  на  демокрацията  (ЦИД)
„Гражданското общество в България: тенденции и рискове”70. Причината е
нежеланието  на  повечето  управителни  съвети  на  НСО  да  ангажират
независим финансов одитор, липсата на публични (и лесно достъпни) отчети,
по които гражданите и институциите могат да се ориентират дали дадена
НСО  извършва  стопанска  дейност,  каква  и  какъв  е  резултатът  (баланс  и
ОПР), както и по какъв начин е изразходвана печалбата (и другите приходи)
за постигане на целите на НСО.

Именно  това  е  и  една  от  причините  за  лошия  публичен  имидж  и
ниското доверие към НПО сектора. То е пряко следствие от т. нар. „пакетни
сделки” –  „аз  ти  отстъпвам  за  едно,  ти  на  мен  -  за  друго” между
политиците  като  скрити  НПО  лидери  и  на  НПО  лидерите  като  скрити
политици.  Конспирацията,  свързана с  тези сделки,  доведе до имитация на
граждански  контрол  върху  властта  –  впечатляващо  е  например  как  до
мониторинг  на  програми  и  проекти  „се  дореждат” одобрени,  респ.
контролирани от властта граждански организации.

Авторите  на  доклада  „Гражданското  общество  в  България:
тенденции и рискове”: припознават в споменатите тенденции познатите и в
чужбина феномени, обозначавани като PONGO (политически контролирани
„неправителствени организации”) и GONGO (правителствено контролирани
„неправителствени  организации”).  Според  тях  това  са  новите  форми  на
завладяване  на  „третия  сектор”  от  представители  на  властта  както  на
централно, така и на местно равнище. В български условия изследователите
70 ЦИД (2010) Гражданското общество в България: тенденции и рискове. София 
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посочват  и  трета  влиятелна  група  от  НПО –  т.  нар.  местни  инициативни
групи  (МИГ)  в  рамките  на  програмата  ЛИДЕР  за  развитие  на  селските
райони.  МИГ-овете  включват  представители  на  най-малко  две  общини,
местния  бизнес  и  (други)  нестопански  организации,  като  същевременно
дейността  им  не  отговаря  на  съвременните  стандарти  за  прозрачност  и
отчетност, които се предявяват към подобен тип организации. 

По експертни оценки PONGO организациите в България са между 9 и
13 % от  всички НПО, което след приспадането  на  около 21-25% спортни
клубове и на още около 15% бизнес асоциации, синдикални и професионални
асоциации, вкл. сдруженията на общини, всъщност представлява значителна
част от останалите нестопански организации (между 14 и 22 %)71.

Както  се  обобщава  в  цитирания  по-горе  доклад:  „завладяването  на
НПО”72 е  двустранен  процес:  от  една  страна,  става  дума  за  засилващ  се
натиск от представители на държавата за  обезличаването на гражданските
организации,  подчиняването  на  дейността  им  на  партийно-политически
императиви  и  подмяната  на  гражданския  контрол  с  казионни  функции,
напомнящи  на  предишните  времена;  от  друга  страна,  лидери  на  НПО  са
инициаторите  на  корупционни  схеми,  които  гарантират  преференциални
условия при получаване на държавно или европейско финансиране, но са в
ущърб  на  гражданския  интерес. Изследователите  посочват,  че  „Така  се
затвори порочният кръг на подчиненост, както на публичната власт, така
и на неправителствената сфера, на нелегитимни частни интереси”.73

Важното в случая е, че нестопанските организации, „собственост” на
висшите политици и администратори, образуват огромен обръч от свои НПО,
които се превръщат в инструмент за „усвояване” на фондове. Например - 76
% от депутатите в 40-тото Народно събрание, също такъв дял от министрите
и  председателите  на  държавни  и  изпълнителни  агенции  в  коалиционното
правителство за периода 2005-2009г. и над 90 % от кметовете на общини в
България, участват в управителните съвети на НПО в края на 2008г. По този
начин  като  успешни  НПО-та  се  утвърждават  само  създадените  на
патронажно-клиентелистки  принцип,  които  облагодетелстват политиците-
бизнесмени на национално и особено на местно равнище. 

По  експертни  оценки  при  крещящи  конфликти  на интереси една
съществена част от оборота (над половината) в сектора реално се извършва

71 Пак там, с. 47.
72 Проявленията  и  тенденциите  на  т.нар.  „завладяване  на  гражданското  общество”  се
анализират  и в доклада на Центъра за изследване на демокрацията.  Престъпление без
наказание: противодействие на корупцията и организираната престъпност в България,
София, 2009, с. 41-49. 
73 ЦИД. (2010) Гражданското общество в България: тенденции и рискове, София, с. 35.
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именно  от  политически  и  административно  контролираните
неправителствени  организации  (PONGO).  Въпреки  че  Законът  за
предотвратяване и разкриване на конфликти на интереси,  който е в сила от
01.01.2009  г.,  забрани участието  на  висши  държавни  чиновници  в
управлението  на  юридически  лица  с  нестопанска  цел  (ЮЛСНЦ),  както  и
включи ЮЛСНЦ в обсега на задължението за деклариране на конфликт на
интереси  за  широк  кръг служители,  заемащи  публични  длъжности,
проблемът PONGO беше решен само частично,  главно поради две причини:
забраната  не  обхвана  местните администрации,  а  само  централните,  a
излезлите  от  управителните  съвети  като правило  бяха  заменени  с  техни
приближени. 

Като  пример  за  GONGO  –  правителствено  контролирана
неправителствена  организация  авторите  на  цитирания  Доклад  посочват
Държавната  агенция  за  информационни  и  комуникационни  технологии  (и
като наследство – сегашното Министерство на транспорта, информационните
технологии  и  съобщенията),  която  наред  с  това  е  обрасла  с  PONGO,
финансирани  от  нея  пряко  или  непряко.  В  този  период   2005  –  2009г.
представители на държавата открито заявяват, че държавата трябва да прави
нестопански организации като стратегия,  за да може да се прави политика
чрез  усвояването  на  средствата  по  структурните  фондове  по  линия  на
подобни НПО74. 

Именно това е и периодът, когато бизнес дейностите под шапката на
НПО са се утроили, като през 2008 г. за първи път приходите от обичайното
за  НПО  проектно/конкурсно  финансиране  са  по-малко  от  стопанската
дейност в този сектор. Според авторите на Доклада всички индикации сочат,
че тази тенденция ще се запазва и занапред. 

5. Изместване на традиционните НПО като автентични представители
на гражданското общество от неформални движения

Както видяхме от прегледа по-горе, гражданското общество в голяма
степен  беше генерирано от различни донорски програми, които подкрепиха
изграждането  и  установяването  на  гражданска  инфраструктура.  По  този
начин секторът се структурира по-скоро отгоре надолу, в повечето случаи в
отговор на търсене от донорите и в работа за  гражданите, а не със и от
тяхно име и мандат. Както отбелязва А. Тодоров „Гражданският сектор в
днешна  България  е  силно  зависим  от  външно  финансиране,  има  малко
вътрешни  опори  и  много  ограничено  подпомага  гражданското  участие.
74 ЦИД. (2010) Гражданското общество в България: тенденции и рискове, София с. 48 
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Такова  съществува,  но  само  в  ограничени  и  разпръснати  сектори  на
обществото, като се проявява по-скоро спорадично” 75

Оттеглянето  на  значима  част  от външните  донори доведе  до
реорганизирия и  диверсификация  на  сектора,  до  поява  на различни
граждански движения, групи в социалните мрежи, блогове и онлайн каузи.
Редица граждански организации в България успяха да си извоюват по-добра
обществена позиция и да развият функциите си на доставчици на услуги и
застъпници76.  Но  като  цяло,  от  една  страна,  единствено  в  областта  на
социалните услуги има действащ механизъм за  държавно финансиране  на
НПО. От друга, според данните от ИГО – Индекса на гражданско участие
2008-2010,  гражданският  сектор  в  България остана с  ниски  нива  на
гражданско  участие  в  познатите  организационни  форми,  проблематичен
имидж,  неизползвани  възможности  за  консолидиране  и  упражняване  на
постоянно и устойчиво влияние. В анализа на индекса CIVICUS за 2011 г. за
България също се посочва, че НПО не оказват съществено въздействие върху
разработването на политики или тяхното прилагане77.

Въпреки  че  у  нас  вече  има  почти  200  стратегии  за  най-различни
области, в България няма официална политика за сътрудничество със сектора
на гражданското общество. В допълнение, не е определена също държавна
институция, която да отговаря за връзките с този сектор. 

В държавния бюджет за 2012 г. например е премахнато финансирането
за конкурси за отпускане на безвъзмездни средства на НПО за изпълнение на
проекти  в  обществена  полза,  като  решението  е  взето  без  консултации  с
неправителствените  организации.  За  поредна  година  не  са  предоставени
средства от структурните фондове за развитие на гражданското общество или
за изграждане на капацитета му. 

Непрозрачността и роенето на  организации от типа PONGO и особено
GONGO, допринасят  за  компроментирането на гражданските организации.
Фактът,  че  за  разлика  от  досегашните  държавни  и  частни  донори
(включително  държави-членки  на  ЕС и  американски  фондации),  които  не
разрешаваха  да  се  изплащат  хонорари  на  служители  на  държавната  или
общинската администрация (дори когато това беше разрешено от закона), а
сега вече не се прилагат подобни рестрикции, обяснява процъфтяваването на
този вид нестопански организации в условията на членство в Европейския
съюз.

75 Тодоров, А. (2011) Българската политическа култура и гражданското участие, София,
Фондация Фридрих Еберт, март 2011, http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sofia/08096.pdf 
76 Горчилова,  Д.  (2010)  Нестопански  сектор:  Социални  и  институционални
характеристики. Университетско издателство „Стопанство“, София.
77 Индекс за устойчивост на НПО - България, USAID, BCNL, 2011
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Горното  при  липса  на  достъпна,  структурирана  и  публична
информация  за  предоставените  и  изразходваните  публични  средства  от
юридическите лица с нестопанска цел и за постигнатите от тях резултати,
заедно  с  липса  на  еднакви  процедури  и  правила  за  предоставяне  на
финансови средства от държавата оправдават недоверието към НПО сектора.
Разбираемо е следователно, че на този фон, както показват резултатите от
Европейското  изследване  на  ценностите,  гражданите се  „капсулират“,
затворени в кръга на семейството и най-близките си роднини като спасителен
пояс,  с  ограничени  социални  контакти  извън  този  кръг.  Това, съчетано с
ниското доверие  в  представителните  институции  и  в  гражданските
организации обяснява защо 98,8 % от пълнолетните български граждани не
извършват доброволни дейности за социалните служби, които полагат грижи
за възрастни, инвалиди или социално слаби хора, а  81,5% от гражданите не
участват в дейността на нито една организация.  

Ето защо проблем представлява и развитието на дарителството у нас.
Според Световния дарителски индекс, изработван от Charities Aid Foundation,
UK, за 2011 България е поставена на 145-о място от общо 150 страни, като
само 13% от хората у нас са дарявали за гражданска организация и само 5%
са били доброволци за такава78. Единственото действие, което е около 50 на
сто, е пускането на SMS с благотворителна цел. Въпреки че дарителството е
най-изразената  форма  на  гражданска  активност  и  солидарност,  няма
съществено увеличение на обема на даренията за сектора.

Картината,  очертана  по-горе,  се  допълва  и  обобщава  от  Индекса  за
устойчивост на НПО, изработен от Американската агенция за международно
развитие  (USAID),  което  се провежда  за  15-та  поредна  година.  Според
оценката му – има влошаване през 2011 г.  и голяма част от гражданските
организации са в режим на оцеляване. Спадът на устойчивостта при НПО е
във всички аспекти с изключение на предоставянето на услуги.

Цялостната оценка на България е 3.4,  което представлява влошаване
спрямо  предходни  години.  Това  е  продължение  на  тенденция, стартирала
през 2007 г., когато оценката за България е била 3.1. За изминалата година
България отбелязва спад в оценката по 6 от седемте области на оценка (с
изключение на предоставянето на услуги).  Някои от причините за  това са
липсата на държавна политика за взаимодействие с НПО, премахването на
бюджетните  субсидии,  разпределяни  чрез  конкурс,  както  и  оценката  на
самите НПО за тяхното ограничено влияние върху приеманите от държавата
политики79.

78 Цит. по Индекс за устойчивост на НПО, 2011, с.3
79 Пак там.
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Впечатляващо е,  че  по  данни от  омнибуса,  проведен  през  октомври
2009г. от Институт „Отворено общество” – София (ИОО-София) според една
трета  от  българите  у  нас  няма  гражданско  общество.  Нещо  повече  –
традиционният  образ  на  неправителствената  организация  като  автентичен
представител  на  гражданското  общество  се  измества  в  представите  на
обществото  от  групи,  основно  видими  чрез  различни  каузи,  протести  и
инициативи –  като студентите, еколозите и пенсионерите; след тях следват
НПО и местните общности80. Доказателство са отговорите на въпроса „Кои са
най-автентичните представители на гражданското общество?”,  илюстрирани
във фигурата по-долу. 

Фигура 8.1.
Отговори на въпроса: „Кои са най-автентичните представители на

гражданското общество?”

Източник: http://osi.bg/downloads/File/Civil_Society_in_Bulgaria_BG.pdf

Те  показват,  че  обединяването  около  конкретни  каузи:  промяна  на
Закона  за  горите  (за  да  се  предотврати  заменянето  на  горски зони,  които
после се застрояват)  или нов статут на  Студентските  градчета  в големите
градове (за да се предотврати тяхното безконтролно застрояване с различни
цели) представя автентични обществени интереси и намира широка подкрепа
сред гражданите.
80 Андреева, Д., Д. Христова. (2011) Новите лица на гражданското общество в България.
Politiki.bg,  бр.3 http://politiki.bg/?
cy=207&lang=1&a0i=223718&a0m=readInternal&a0p_id=806 
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6. Информационната асиметрия „държава-граждани” при усвояване на
европейските фондове

Като  пълноправен  член  на  ЕС  България  трябва  да  участва  в
разработването  на  европейските  политики  и  да ги  прилага. Това  са
комуникационни  политики  на  ЕС  като  „Бялата  книга  за  комуникация”;
Моделът  3  „Д”;  информационната  стратегия  i2010;  дигиталната  рамка  до
2020;  ИКТ  за  социални  промени;  е-включването;  е-управления;  ИКТ  за
устойчиво  развитие,  е-безопасност.  Например,  определящ  принципите  за
информация и комуникация е План Д – „По-широк и задълбочен дебат за
Европа” – новият подход на Комуникационната стратегия на Европейската
комисия и новите изисквания за прозрачност. Тези изисквания са отразени в
Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 1995/2006 на Съвета от 13 декември 2006 г. за
изменение на Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 1605/2002 относно Финансовия
регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности. Три са
стратегическите  принципи, залегнали в него:

● да  бъдат  изслушвани гражданите  и  да  се  вземат  предвид техните
мнения и проблеми;

● да  се  осигури  комуникация  за  това  как  изпълняваните  политики
влияят върху ежедневието на хората;

●  да  се  осигури  връзка  с  гражданите  на  „местно  ниво”  –  да  се
комуникира с хората в тяхната национална и местна среда, като се използват
предпочитаните от тях медии и средства за комуникация.

Европейската  инициатива  за  прозрачност  също  описва  правила  по
отношение на публичността на фондовете на ЕС:

● прозрачността в управлението и комуникирането на фондовете на ес
увеличава  общественото  разбиране  за  разпределението  и  използването  на
бюджета на ес, което води до повишаване на резултатите от провежданите
политики,

● свободният достъп до информация дава възможност за създаване на
анализи на политиките на ЕС, които спомагат за създаване на изводи, които
могат да доведат до подобряване на политическите решения.

Политиките и регламентите, цитирани по-горе осигуряват принципите,
чрез които се осъществява диалога с европейските граждани. В този смисъл
Оперативна  програма  „Техническа  помощ”  (ОПТП)  е  една  от  седемте
оперативни програми, залегнали в НСРР, чрез която страната ни  може да
усвоява средства от Структурните фондове на ЕС. ОПТП се съ-финансира от
Европейския фонд за регионално развитие. Бюджетът  и е 56.8 млн. евро, от
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които 48.3 млн.  евро са финансирани от ЕФРР, а  целта:  „По-нататъшно
подобряване  на  координацията,  контрола, прилагането  и  оценката  на
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България за периода 2007 -
2013 г.” 

Комуникационният план (КП) на ОПТП съдържа следните елементи:
стратегия,  дефиниция  на  целевите  групи,  планиране  на  информационни и
комуникационни  мерки,  индикативен  бюджет  и  действия  за  оценка  на
комуникационния  план. В  него  можем  да  открием основните  цели  и
стратегията,  свързани  с  европейските  фондове  за  България –  „чрез
проактивна комуникация и прозрачност да се стимулира повишаването на
информираността и мотивираността на обществото и целевите групи”81.

Очакванията, заложени в Комуникационния план са, че: „ОПТП изцяло
отговаря  на  принципите  и  правилата  за  партньорство, програмиране,
оценка,  комуникации,  управление,  включително  стабилно  финансово
управление, наблюдение и контрол” и че „стимулирането на проактивната
обществена  позиция  ще  доведе  до  ефикасно  и  ефективно  усвояване  на
средствата от СКФ, стимулиране на общественото признание за ролята
на ЕС за постигането на целите на НСРР.”82

Етапите на комуникацията според Плана са:
Първи етап –  старт  на кампанията /2007  –  2009/  -  Този  етап  ще

постави началото  на  систематизирана  и  целенасочена  комуникационна
политика към всички целеви групи,  в  т.ч.  широка общественост  и  медии.
Комуникационните  дейности  ще  бъдат  насочени  и към  активизиране  на
потенциалните  бенефициенти  за  кандидатстване  с  проекти по  различните
ОП.

Втори етап - същински /2010 – 2012/ - Този етап ще се характеризира
с множество активности, които от една страна ще доведат до активизиране на
потенциалните бенефициенти за участие с проекти по ОП, а от друга – ще
осигурят прозрачност при разходване на средствата от европейските фондове
и ще спомогнат за утвърждаването на положителния имидж на отговорните
институции  като  европейски  администрации,  провеждащи  решителна  и
качествена  политика  за  развитие.  Основeн  акцент  в  комуникацията  ще  са
успешните  примери и  добрите  практики при изпълнението на  получилите
финансиране проекти.

Трети  -  финален  етап  /2013-2015/  -  Той  ще  представи  общите
резултати от предходните кампании и тяхната ефективност. Акцент на този
етап  ще  бъдат популяризирането  на  постиженията  на  Оперативната

81 Комуникационен  план по  Оперативна  програма „Техническа  помощ”  2007  –  2013г.
eufunds.bg 22.06.2010, с. 4.
82 Пак там, с.4
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програма, комуникиране на резултатите от период 2007-2013, закриване на
Програмата и подготовка за следващия програмен период83.

Независимо  от  амбициозните  цели  и  изхарчените  средства  по
реализацията на Комуникационния план на първия етап, според резултати от
национално  представително  изследване на  МБМД за степента  на
информираност  относно  фондовете  на  ЕС  сред широката  общественост,
проведено  през  април  2008  г.,  72.6%  от респондентите  сред  широката
общественост  считат,  че  са  незадоволително информирани  относно
структурните инструменти. Това е предимно резултат от факта, че около 81%
твърдят, че не са търсили такава информация, което означава, че или техните
интереси трябва да се стимулират или че са несигурни относно цялостната
прозрачност на информацията84. 

Оттук  и  въпросът  за  средата,  в  която  се  извършват дифузията  на
информацията и комуникацията, е много важен, както посочва и Д. Минев в
предходния  анализ. Именно средата  е  тази,  която  изкривява  и  деформира
информационните  потоци,  образува  „информационни  гета”  и  води  до
информационни асиметрии „държава-граждани”.

В  богато  общество  монополът  върху  информацията  и  властта  има
компенсаторни  механизми,  които  намаляват  антидемократичните  ефекти,
според  Д.  Гълбрайт85.  В  бедно  общество,  като  българското,  монополът
препятства  дифузията  на  информация,  формира  “информационни  гета”  и
благоприятства  т.нар.  “правителствена  девиантност”,  както  я  нарича  Т.
Пейков86. 

Например през 2010-а министерствата са изхарчили десетки милиони
левове  за  рекламни  карета,  клипове,  брошури  и  всевъзможни
информационни  материали.  Близо  1.4  млн.  лв.  например  са дадени  за
реклами, билбордове и други дейности с идеята да се популяризират седемте
оперативни програми на ЕС.

Изпълнението  на  кампанията,  която  се  провежда в  края  2010г.,  е
възложено на консорциум  „Прозрачност за  еврофондовете”.  В него влизат
агенцията  „Актив  груп”  на  Моника  Йосифова,  агенция  „Икономика"  –
дъщерна на Центъра за икономическо развитие, чийто председател е Георги
Прохаски,  и  „ПроМедия  продакшън” на  медийния  консултант  Петко
Георгиев.  Въпреки  похарчените  немалко  пари  от  бюджета  на  програмата
„Техническа  помощ”,  обаче,  анкета  на  социологическата  агенция  „Алфа

83 Пак там, с.13-14.
84 МБМД (2008) Изследване на степента на информираност относно фондовете на ЕС –
широката общественост. (национално, представително), Април.
85 Гълбрайт, Д. (1993) Анатомия на властта. София, Христо Ботев, 1993
86 Пейков, Т. (2001) Правителствената девиантност. Янус ЕООД, София.
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Рисърч” установява,  че  информираността  за  структурните  фондове  на
Евросъюза се е подобрила едва с 3-4% в сравнение с година по-рано.87

Последният  пример  е  случаят  с  25-годишна  бивша  служителка  на
Министерството на земеделието, която получава 50 хил.евро, за да създаде
Facebook и  Twitter профили на Програмата за развитие на селските райони.
Обичайна  практика  не  само  на  това  ведомство  е  да  използват  парите  за
популяризиране на оперативните програми като начин да си купят медиен
комфорт, тъй като в условията на криза и намаляващи приходи от реклама,
институционалните  рекламодатели  са  основен  източник  на  приходи  за
големите медии.

Не  по-малка  е  обаче  и  вината  на  НПО,  и  на  гражданите,  в  чието
поведение  и очаквания може да се открие здраво вкоренен потребителски
модел.  Въпреки  добрите  намерения  на  правителството  за  осигуряване  на
„публичност и прозрачност” и т.н., очевидни са:

• първо, съпротивата на правителството да изпълни регламентите
на Общността, свързани със структурирането на добре дефинирана система
за  управление  на  фондовете  с  пълни  вътрешни  процедури,  правила,
институции и дейности - пример е забавянето на въвеждането на системата
ИСУН;

• второ,  нежеланието  стриктно  да  се  разграничат  правомощията
между  различните  звена  на  управление  на  фондовете,  а  също  и
компетенциите  между  националното,  регионалното  и  местното  равнище  –
пример са многобройните конфликти на интереси;

• трето,  липсата  на  воля  да  се  осигури  прозрачност на
управлението на  финансовите  ресурси:  пример  –  липсата  на  електронно
правителство,  липсата  на  прозрачност  при  обществените  поръчки  и  т.н.,
липсата  на  редица  регистри  и  лесна,  достъпна  и  добре  структурирана
информация;

• четвърто, ограничаването от страна на правителството на каквато
и да била възможност за контрол и оценка на дейността му – от опозицията,
от гражданите, местните власти, социалните партньори, научната общност и
др. (въпреки формалното ангажиране на някои от представителите на тези
групи).

Дефицитите  от  интерактивност  на  информацията  в  повечето  от
сайтовете,  свързани  с  еврофондовете,  е  основание  за  извода  на  М.

87 Министерствата  дават  десетки  милиони  за  рекламни  клипове  със  съмнителна
ефективност. banker.bg, 16.04.2011, Банкер
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Граматиков,  че  „съществува  силна  информационна  асиметрия  в  полза  на
администрацията”88. 

Какви са следствията?
Първо,  в  периода  до  овластяване  на  повече  партньори  (вкл.  чрез

подаване  на  информация)  има  възможност  за  повече  далавери  на
правителството.  Предлагането  на  услуги  по  електронен  път  има
антикорупционен ефект, но то се забави - явно не случайно. Според редица
изследвания,  включително  сред  български  бизнесмени,    обществените
поръчки не се възлагат честно, а за да успее един европроект са необходими
неформални връзки с  администрацията. „Връзките”,  неформалните  мрежи,
говорят  за  системна корупция на  публичната  администрация и заедно  със
завладяването на НПО от клиентелистки интереси изграждат механизъм за
усвояването на европейските фондове. 

Второ,  непазарното  и  субективното  разпределяне  на
присъединителните  фондове  забавя  демократизацията,  икономическия
растеж, конкурентноспособността и възпрепятства устойчивото развитие.

В интерес  на  истината  – макар и със  скърцане,  държавната  машина
успя  да  осигури  част  от  т.нар.  “институционален  хардуер”  на
административната реформа, но с дефицити в следните области:

• Укрепване на държавната администрация и съдебната система;
• Усъвършенстване на системите за прозрачност, финансов контрол

и борба с корупцията;
• Насърчаване  на  икономическия  растеж  и

конкурентноспособността, задълбочаване на социалното сближаване;
• Интегриране на малцинствата и на уязвимите групи в обществото; 
• Усъвършенстване  на  стратегическото  планиране,

междуведомствената координация   и ефективното управление на фондовете
от ЕС. 

На  фона  на  горните  дефицити  „преразпределителни  коалиции”  (в
смисъла на Манкър Олсън) усвояват и разпределят фондовете от ЕС, поради
което се оказва, че с действията си администрацията компроментира словото.
С  други  думи  –  политиката  на  правителствената  администрация  „убива”
правителственото  комуникационно  послание  като  невербалното
(политическата корупция и клиентелизма) влиза в противоречие с вербалното
– с официалните комуникационни послания. Как? 

88 Граматиков,  М. (2002)  Изследване  на  потребителската  стойност  на  Интернет
сайтовете  на  централната  администрация ИПАЕИ.
www  .  ipaei  .  government  .  bg  /  intpublications  .  phtml

140

http://www.ipaei.government.bg/intpublications.phtml


Най-често  чрез  механизма на  посредничеството и  нарушения  при
процедурите  на  обществените  поръчки.  Пример  –  министерството,  което
отговаря за дадена европрограма, обявява търг за избор на изпълнител, който
да  подготви  и  реализира  рекламна  и  информационна  кампания.  По
„традиция” такива поръчки се печелят от рекламни,  PR или медия агенции,
тъй като само те отговарят на предварително заложените изисквания. От тях
в голяма степен зависи и към кои медии ще бъде насочена рекламата, за да е
тя  максимално  ефективна.  Това  обаче  невинаги  е  така,  тъй  като
възложителите могат предварително да определят рекламния микс – още в
документацията на обществената поръчка. 

Например на 7 април 2010-а е подписан договорът за  „създаване на
цялостна  концепция  за  информационна  кампания,  изготвяне  на  всички
материали  за  печатните  медии,  консултиране  на  всички  рубрики  в
електронни  медии,  наблюдение  на  изпълнението  и  координиране  на
информационната кампания”. Задачата е възложена на „Д енд Д – Агенция за
проучване и връзки с обществеността”, като за целта са й платени 304 хил.
лв.  без  ДДС.  В  случая  обаче  наемането  на  консултант  е  било  повече  от
безпредметно,  тъй като планът за информационната кампания и за  всички
съпътстващи дейности вече е бил готов. Доказателство за това е и фактът, че
още преди подписването на контракта с „Д енд Д” министерството е обявило
по-голямата част от процедурите за реклами89.

7. Публичната информация и европейските фондове: „информационната
красавица” ИСУН

До въвеждането на ИСУН, което закъсня,  почти всички Оперативни
програми не публикуват информация за реалното изпълнение на проектите –
продължителност, стойност, резултати, степен на изпълнение на заложените
индикатори  и  изплатените  средства  по  тях.  Основното  предназначение  на
ИСУН – Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН) на
средствата  от  структурните  инструменти  на  ЕС  в  България  е  да  облекчи
работата на Управляващите органи, да осигури контрол и прозрачност при
физическото и финансовото изпълнение на всеки един проект.  През 2009-
2010г.  бяха  пуснати  в  експлоатация  модулите  за  наблюдение,  модулът  за
публична информация, стана факт едва в края на 2010, и електронните услуги
за бенефициентите, които са факт от 2011г. Последните са важен елемент за

89 Министерствата  дават  десетки  милиони  за  рекламни  клипове  със  съмнителна
ефективност. banker.bg, 16.04.2011, в-к Банкер
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осигуряване на прозрачност при управление на средствата от фондовете на
ЕС. 

Както констатират обаче от Института за развитие на публичната среда
–  публичният  модул  е  далече  от  международните  стандарти  на  т.нар.
отворени  бази  данни.  Констатацията  е  резултат  от  проекта  „Граждански
мониторинг  върху  прилаганите  от  правителството  инструменти  за
управление на средствата от структурните фондове на ЕС”, изпълняван от
Института  за  развитие  на  публичната  среда,  с  подкрепата  на  Институт
„Отворено общество” – София. 

Сред изводите по проекта са наличието на дефекти на структурирането
и съдържанието на информацията, които редуцират практическата стойност
на  публичния  модул  на  ИСУН  за  гражданите.  Най-точно  ги  синтезира
Симеон Дянков, който нарича ИСУН “Информационна красавица, но този,
който трябва да се информира, не е бил там, като се е задавало това задание”
(Симеон Дянков)90. 

Към юни 2010г. изводите са, че: 
• Лесният електронен достъп до данните не води до тяхното по-

лесно разбиране от потребителя; 
• Различните начини, за представяне на публичната информация не

дават  възможност  на  потребителя  да  сравнява  отделните  данни  и  да  си
направи заключения на ниво Европейски съюз (ЕС);

• Предоставяната  информация  може  да  стане  полезна  за
гражданите на ЕС само ако се подобрят съдържанието на данните и начинът
на тяхното представяне91.

Резултатите от проведена фокус група по проекта с представители на
НПО,  журналисти  и  блогъри показват  липси  на  изчерпателност  на
информацията и дефицити на обратна връзка с потребителите. Установява се
липсата  на пълна  картина  за  усвояването  на  европейските  средства,
доколкото публичният модул предоставя информация само за изпълнението
на програмите, финансирани от Европейския социален фонд и Кохезионния
фонд, а няма данни за изпълнението на Програмата за развитие на селските
райони  и  Програмата  за  рибарство  и  аквакултури,  за  трансграничните
проекти. Публичният модул не дава и ясна информация за изпълнението на
годишните бюджети на Оперативните програми и за неусвоените средства по
програмите и тяхното допълнително преразпределение и усвояване. Ето защо

90 Цонева,  А,  С.  Георгиев,  И.  Лазарова.  (2011)  По  следите  на  европейските  пари.
Граждански мониторинг върху прилаганата от правителството системаза предоставяне на
публична  информация   за  управлението  на  средствата  на  ЕС.  Osf.bg,
www  .  osf  .  bg  /  downloads  /  file  /2011.../  eu  _  funds  _  monitoring  _  nov  _2011.  ppt  
91 Пак там, с. 35-37.
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участниците в мониторинга предлагат да се  подобрят съдържанието, дизайна
и навигацията на модула за предоставяне на публична информация на ИСУН
– Информационната система за управление и наблюдение на средствата от
структурните инструменти на ЕС в България92. 

Предположението  е,  че  подаването  на  проекти,  броя  на  подадените
проекти и като цяло усвояемостта на средствата ще бъдат стимулирани ако
има информация и за  конкурсите,  които са без краен срок за подаване на
предложения  и  сключените  договори.  А  за  да  могат  потребителите  да
оценяват  качеството  на  управлението,  корупцията,  ефективността  и
ефикасността на администрацията се препоръчва  да има максимален брой
разбираеми аналитични показатели по усвояването на еврофондовете; да се
добави графа за средствата, които страната губи, заради правилото n+3; да се
предоставя информация, отчитаща изпълнението на заложените по проектите
индикатори, т.е. отчитането на изпълнението на отделен проект да включва
представяне на реалните количествени и качествени индикатори, постигнати
при изпълнението. 

Към момента на изследването системата ИСУН прави достъпни само
индикаторите, заложени на етапа на одобряване на проекта. Предлага се да се
подобри  визуализацията  на  тази  връзка,  която  иначе  съществува  в
публичната система. Необходимо е и да се предоставят аналитични данни за
това  доколко  чрез  изпълнението  на  проектите  през  съответна  година  се
постигат  заложените  индикатори  в  Оперативните програми,  агрегирани
данни  за  изпълнението  на  индикаторите,  включително  да  се  осигури
публичност  на  годишните  доклади  по  член  67  параграф  1  от  Регламент
1083/2006. Плановете за комуникация по отделните ОП също да са достъпни
чрез препратка от профила на програмите към сайта www. eufunds.bg.

В  хода  на  проучването  се  дават  и  редица  предложения  за  обратна
връзка с потребителите:  да се изясни концептуално как публичният модул
може да стане част от съществуващата система за мониторинг на изпълнение
на проектите – нередности – обратна връзка, като при това както сигналите,
така и обратната връзка да бъдат видими за всички потребители. Предлага се
да се развие полето „Статус на проекта”, за да може чрез него да се следи
кога бенефициентите подават отчет, кога им верифицират разходите и кога
получават плащания, т.е. както е написано ИСУН да може да се използва за
онлайн справки по движението на документацията по проекта на всяка една
стъпка  -  например  при  подаден  междинен  отчет  –  публичният  модул  на

92 Предложения  на  представители  на  НПО,  журналисти  и  блогъри за  подобряване  на
съдържанието,  дизайна  и  навигацията  на  модула  за  предоставяне  на  публична
информация  на  ИСУН  Резултати  от  фокус-група,  проведена  на  06.10.2010, www  .  iped  -
bg  .  org  /  doc  /  focus  _  group  _06_  oct  _2001.  doc 
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ИСУН  да  казва  къде  се  намира  отчетът  в  момента.  Правят  се  и  редица
предложения  по  отношение  на  достъпността  и  възможността  за  вторична
употреба на данните от трети   лица и по-нататъшна машинна обработка. 

По отношение на достъпност на данните се предлага да се организира
постоянна  инициатива  за  подобряване  на  дизайна  и  ползваемостта  на
страниците на сайта - дизайн на таблиците, добавяне на помощ и обяснения
за  колоните  в  таблиците,  дизайн  на  формите  за  търсене,  кои  да  са
стойностите  по  подразбиране  във  формите  за  търсене,  да  се  предвидят
средства  и  да  се  проведе  обучение  на  потребителите  (различни
заинтересовани групи) за използване на публичния модул, например чрез ОП
„Техническа  помощ”.  Като  техническо  изпълнение  (формати,  софтуерна
съвместимост  и  други)  и  условия  за  ползване,  публичният  модул  да  дава
възможност  за  лесен  достъп  до  данните,  както  и  възможност  те  да  бъдат
използвани  и  допълнително  обработвани  от  външни  за  администрацията
лица,  например  заинтересовани  НПО.  Посочва  се,  че  това  е  в  духа  на
концепцията  за откритoст, отвореност и достъп до информация, съдържаща
се в базата данни на държавните органи93.  

Целта на фондовете на ЕС е  именно да се подпомогнат националните
политики,  икономическото  и  социалното  сближаване,  както  и
институционалното  изграждане.   Но  целта на  правителствената
администрация  (или  поне  на  част  от  нея)  е  самоцелното  усвояване  на
финансовите ресурси от присъединителните инструменти. Независимо, че те
трябва да бъдат елемент на националната политика, а не самоцел. 

Липсата  на  институционални  механизми  за  гражданско  участие  или
подмяната им със симулативни механизми, в управлението на европейските
фондове,  заедно  с  дефицитите  в  публичността  и  политическа  воля  за
партньорство,  в  условията  на  корпоративната  административна  политика
деформират  комуникацията.  Така  несподелянето  на  властта  прави
невъзможно  успешното  изграждане  на  „менталния  софтуер”  на
присъединителния процес и  деформира участието в култура на неучастие. 

Поставянето на европейските фондове в сенчестата част от публичното
пространство е пример за образуването на „информационно гето”,  което е
една  от  причините  за  слабото  им  усвояване  (но  в  същото  време  с
възможности  за  корупция).  Правителството  като  бенефициент  на
европейските фондове, давайки приоритет на „групи с особени интереси” и
разбирайки ролята си на бенефициент буквално, преразпределя и присвоява
голяма част от еврофондовете. 

Какви са резултатите?

93 Пак там
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8. „Рационално невежество” и „култура на неучастие” заради
монополите на власт и информация

Когато  липсва  „култура  на  участието”  се  развива  „култура  на
неучастието”. Характерни за културата на неучастие са например „отказът
от информация”, „ескейпизмът”, „вътрешната емиграция”, „изтичането на
мозъци”, „апатията”. 

Обикновено  липсата  на  „култура  на  участието”  се  компенсира  с
„култура  на  неучастие”.  Например,  голяма  част  от  безработните  и
пенсионерите,  т.е.  от  неучастващите,  смятат,  че  евроинтеграцията  не  се
отнася  лично  до  тях.  Те  явно  не  сеят  илюзии,  за  да  не  пожънат
разочарования. 

Развиването  на  „културата  на  неучастие”  води  до  комуникационни
алтернативи, напр. до „рационално невежество”. „Годината на рационалното
невежество” 94 – така Програма „Достъп до информация” нарече проучването
си за готовността на институциите да изпълняват задълженията си по Закона
за  достъп  до  обществена  информация  (ЗДОИ).  Понятието  „рационално
невежество”  е  въведено  от  М.  Олсън,  за  обозначаване  на  феномена,  при
който  типичните  граждани  избират  да  не  се  интересуват  от  обществени
въпроси, тъй като разходите за получаване на знания за тях са по-малко от
ползите. Ето защо те следват незаинтересовано поведение. 

Изследвайки  комуникирането  на  евроинтеграцията  у  нас,  ние  се
сблъскваме именно с „рационално невежество”- типичните граждани избират
незаинтересовано поведение, защото са изолирани от достъп до информация,
до еврофондове, до участие и до други значими за тях ценности. Налице са
според  нас  специални  техники,  които  администрацията  използва,  за  да
наложи корпроративния си интерес и да изолира публиките. В арсенала на
техниките влиза и „информационна война”, целяща да откаже гражданите да
се борят за достъп до тези значими ценности и ресурси.

Проблем,  когато  става  дума  за  „рационалното  невежество”,
включително спрямо евроинтеграцията,  има и в системата на  обучение на
кадри. В предприсъединителния период в нито едно висше учебно заведение
няма  специалност,  която  изцяло  да  покрива  тематиката,  свързана  с
усвояването на еврофондовете, а това, както се изразяват някои е “професия”.
Няма и следдипломни квалификации. 

След присъединяването превес има обучението на администрацията, а
не на бенефициентите, което не позволява създаване на обществен капацитет
94 Годината  на  рационалното  невежество:  (резултати  от  едно  проучване).  София,
Фондация „достъп до информация”, 2002.

145



на национално, регионално и местно равнище за усвояване на държавните
помощи, включително и еврофондовете. 

В  Полша,  Ирландия,  Португалия  са  били  проведени  мащабни
кампании, свързани с изграждане на национален капацитет за абсорбиране на
еврофондовете.  В  училища,  университети,  евроинфоцентрове  са  били
обучени  десетки  хиляди  учители,  бизнесмени,  преподаватели  и  др.  по
въпросите  на  евроинтеграцията  и  възможностите  да  се  включат  в
усвояването  на  еврофондовете.  Демократизирането  на  познанието,
ангажирането  на  научната  общност  и  децентализираните  възможности  за
участие,  неограничавани  от  бюрократични  бариери,  в  тези  страни  са
създадали  условия  за  високоскоростно  и  ефективно  усвояване  на
присъединителните инструменти в интерес на обществото.

Към  момента  на  присъединяването  към  ЕС  информацията  за
еврофондовете  е  откъслечна,  разпръсната  из  различни институции и  няма
изградена  мрежа за  информиране  на  обществеността,  което може би  не  е
случайно и  също е един от  механизмите на  изолиране на  публиките.  Пет
години по-късно дефицитни са добрите практики и гаранции за устойчивост
на евроинтеграционния процес на страната  като:

• електронно правителство; 
• децентрализация  и ясни,  координирани  помежду  си

институционални структури, отговарящи на европейските критерии;
• подбор на администрацията,  свързана с еврофондовете по ясни

правила и регламенти; 
• осигурено качествено обучение както за администрацията, така и

за бизнеса и за другите бенефициенти
• процедури  за  прозрачност  и  достъп  до  информация;

функциониращи системи за информиране на обществеността;
• публично-частно партньорство между централните, регионалните

и местните власти – Законът за ПЧП още не е влязъл в сила; 
• функциониращ  механизъм  на  консултиране  и  участие  на

представители  на  бизнеса,  НПО сектора  и  други  заинтересовани  страни -
напр.  научната  общност  в  разработването,  подбора,  управлението  и
наблюдението на европейски проекти.

В  заключение,  първо,  поради  политически  зависимости,  закъсняло
законодателство, незрелост и т.н. гражданските организации все още не са
значими социални посредници, които да упражняват ефективен граждански
контрол  върху  властта. Въпреки  добрите  примери  на  доброволчество  и
благотворителност,  като  цяло  е  налице  „завладяване  на  НПО  от
клиентелистки интереси”, което се превръща в инструмент за усвояването
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на  европейските  фондове. В  обществените  представи  това  води  „до
изместване на традиционните НПО като автентични представители на
гражданското  общество  от  неформални  движения  и  до   „култура  на
неучастие”.

Второ,  свръхадминистрирането  и голямото количество
административни  структури  затрудняват процеса  и  блокират
информационния  поток  към  заинтересованите  от  еврофондовете  страни,
формирайки информационна  асиметрия  между  държавата  и  гражданите.
Асиметрията  е  в  противоречие с  европейските практики и норми (напр.  с
“принципа  на  партньорство”)  и  е  механизъм,  който  администрацията
използва,  за  да  изолира  различните  публики  от  информация  и  участие  в
управлението и разпределението на еврофондовете. Тази асиметрия задържа
процесите  на  изграждане  на  капацитет  на  цялото  общество,  пречи  на
евроинтеграцията,  демократизацията  и  икономическия  растеж,
благоприятства  корупцията  и  дейността  на  “преразпределителните
коалиции”,  и  в  края  на  краищата  компроментира  добрите  намерения,
заложени в комуникационните стратегии, свързани с еврофондовете.

Трето, лошата комуникация между възложителите, бенефициентите и
изпълнителите, съчетана с ниския капацитет на прилагащите администрации,
завладяването  на  НПО  от  клиентелистки  интереси  и  проблемите  при
прилагането на законите водят до „рационално невежество”. То е реакция на
приватизацията  на  публични  блага  чрез  преразпределителни  коалиции  и
демотивира потенциални бенефициенти от участие в Оперативните програми
по европейските фондове.

И препоръките:
Необходимо е изграждане на платформи за трансфер на знание между

отделните  институции,   установяването  на  информационна  синергия  и
максимална  публичност на  всички  нива,  усъвършенстване  на  публичния
модул на ИСУН, както и преодоляване на асиметрията  между държавата и
гражданите. Прозрачността в съвременния свят се постига само с ефективни
платформи от типа на базирани на wikis системи, социални медии и  мрежи,
отворен  тип  електронни  форуми,  с  широки  възможности  за  обществен
достъп, отворен тип комуникации и въвеждане на  програмни приложения, с
които се постигат по добра информираност, публични сървъри за обмен на
знание и информация. 

Необходимо  е  изпълнението  на  интервенциите  по  оперативните
програми  да  отчитат както  принципите  на  интегрираното  и  устойчиво
развитие,  така  и  политиките  на  партньорство,  повишаването на
прозрачността,  достъпа  до  информация,  и  възможността  за  информирано
участие на обществеността. Те ще осигурят не само по ефективно участие в
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усвояването  на  европейските  фондове,  но  и  допълнителни  механизми  за
контрол върху разходването на фондовете на ЕС, необходими за отчетността
на политическите процеси и вземане на решения.

Изграждането на капацитет в заинтересованите страни, е изключително
важно  и  следва  да  се  предвиди  подкрепа  за  реалните  и  потенциалните
бенефициенти чрез помощ, консултации и обучения, за да могат ефективно и
в  партньорство  да  участват  в  обществените  консултативни  процеси и  в
справедливо, прозрачно и ефективно усвояване на еврофондовете.
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ГЛАВА ДЕВЕТА

ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ ФОНДОВЕ И ДОСТЪПА
ДО ИНФОРМАЦИЯ

В  настоящето  изложение  ще  се  опитаме  да  анализираме  какво  е
информационното покритие на темата за възможностите за кандидатстване
по  различните  оперативни  програми  в  българските  медии,  откъде  хората
научават за тези възможности, какви са факторите, които благоприятствуват
или  не  решението  за  кандидатствуване.  Обект  на  изследване  е  не
специализираната  информация,  а  тази,  която  витае  в  публичното
пространство  и  се  появява  в  медиите;  тя  е  достъпна  до  най-широк  кръг
аудитория.

Проблемните  кръгове,  които  ще  засегнем  в  нашия  анализ,  са
информационният  дефицит,  недостъпната  и  неразбираема  информация,
лошото покритие с информация за еврофондовете, както по региони, така и
на потенциални групи,  които биха имали възможност да  кандидатствуват,
представянето  на  проблема  за  възможностите  за  кандидатствуване  по
еврофондовете  във  вестниците  и  в  другите  медии.  Ще  бъде  засегнат  и
проблемът  за  административната  некомпетентност  и неосведоменост  на
чиновниците при управлението на фондовете, така и дейността на фирмите и
неправителствените организации, свързани с проектите. Застъпва се тезата,
че сегашното управление на средствата по еврофондовете осъществява една
вторична  централизация,  при  която  се  лишават  от  възможност  хората  по
места да градят живота си и да вземат реално участие в управлението (това
на  свой  ред  оказва  негативно  влияние  на  формиращото  се  гражданско
общество).

Безспорно,  страната  ни има  потребност  от  помощта на  Европейския
съюз  за  провеждане  на  реформите  и  укрепване  на  демократизацията; за
изпълнението  на  практически  всички  оперативни  програми,  решаваща  е
помощта на ЕС, от чиито фондове се финансират 80 и повече процента от
техния  бюджет.  Неспособността  на  България  да  използва  пълноценно
европейските средства се оказва с неблагоприятни икономически и социални
последици,  което  бе  почувствано  най-вече  в  пътната  инфраструктура,
промишлеността, селското стопанство, социалната сфера. Ако бе усвоила по-
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ефикасно средствата от Еврофондовете, страната ни щеше да бъде по-добре
подготвена  да  преодолее  икономическата  криза.  Не е  тайна,  че брутният
вътрешен  продукт  (БВП) на  един  жител  в  България  (заедно  с  този  на
Румъния) е  най-ниският в  Европейския Съюз  и съставлява около 40 % от
средното равнище на страните членки. А брутния вътрешен продукт (БВП) е
един  от  основните  критерии  за  получаване  или  не  на  средства  по
европейските структурни фондове – те се отпускат за региони с до 75% от
средния БВП за общността. Получаваната средна брутна работна заплата на
България също е една от най-ниските в Европа.  Икономическата слабост на
България, и все още ниският жизнен стандарт на голяма част от българите
биха могли да се окажат стимулиращ фактор за по-ефективно използване на
средствата от фондовете, но само това не е достатъчно, необходими са други
усилия за  мобилизиране на националните ресурси  и не на последно място
някои реформи, за да бъде ускорено и оптимизирано цялостното развитие на
страната. 

Целта  ни  е  да  анализираме  слабостите  и  недостатъците  на
информационното  осветляване  на  възможностите  за  достъп  до
еврофондовете, както и на възможностите за кандидатствуване, като по този
начин се надяваме да допринесем за опимизиране и  подобряване на работата
по усвояването на средствата от тях. 

Тезата  ни  е  че,  информацията  за  кандидатствуване  по  Европейките
програми е,  първо,  недостатъчна и  второ,  не  добре  работеща –  не  дава
достатъчно знания за това, какво и как  да се направи.

1. По трънливия път на кандидатствуването
Когато  реши  да  направи  проект  за  финансиране  по  Европейските

програми, всеки човек си задава някои рутинни, но логични въпроси: 
• къде да участвам; 
• как да участвам; 
• колко ще ми струва; 
• къде да намеря информация; 
• къде да  намеря  консултант  или  партньор,  дали  са  ми

необходими, или мога да мина и без тях; 
• кое е най-подходящо за мен?  
Това  са  въпроси,  липсата  на  адекватен  отговор,  на  които води  до

пасивност  или  до  подаване  на  неконкурентоспособни  проекти.  Сериозен
проблем на подготовката на проекти за структурните фондове е, че опитът е
концентриран в ограничен брой организации и са твърде малко хората, добре
запознати с процедурите и механизмите на одобрение.
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Един от  най-важните  проблеми,  с  които се  сблъскват  желаещите да
кандидатствуват  по  някоя  европейска  програма,  е  липсата  на  достатъчно
достоверна,  ясна,  разбираема  и  добре  работеща  информация  за
възможностите  за  това.  Струпването  на  много  епитети  не  е  случайно  -
въпреки  първоначалното  впечатление  за  заливане  с  информация по  този
проблем,  се  оказва,  че  когато  хората  търсят  точна,  ясна  и  конкретна
информация, свързана с една или друга тяхна идея – намерение за проект, с
който  да  кандидатствуват  за  финансиране  от  европейските  структурни
фондове, те се натъкват на твърде многобройни трудности и неразбории.

Прави впечатление слабата информираност или отсъствието на такава
въобще при разговори с хора, за които е нормално да се очаква, че ще бъдат
по-добре  информирани.  По  времето  на  нашето  емпирично  изследване
активист на политическа централа сподели с мен дори, че “добре, че имаме
наш  министър  (Мехмед  Дикме)  та  да  разберем,  че  има  програми  за
подпомагане на земеделието по програма САПАРД95. “ 

Явлението е доста сложно и мисля, че можем да го наречем синдром на
недостатъчната информираност  –  неговата  същност  се  изразява  в  това,
хората  си  мислят,  че  са   информирани  за  нещо  и  не  търсят  повече
информация,  а  се  оказва,  че  са  крайно  недостатъчно  информирани.  Тази
недостатъчна информираност (информационен дефицит) създава своеобразна
димна завеса,  която пречи както на хората да видят ясно проблемите и да
потърсят помощ и възможности за решаването им, така и на изследователите
да  дефинират  ясно  проблема.  Защото  ако  човек  е  наясно,  че  не  добре
информиран, той ще продължи да търси информация, но ако няма съзнание
за това – няма да търси допълнителна информация и вероятността да вземе
погрешни и прибързани решения е твърде голяма.

Свързан  с  проблема  за  недостатъчната  информираност  е  липсата  на
изцяло  демократичен  механизъм  на  вземане  на  решение,  в  което  да  се
включват  възможно  най-широк  кръг  жители  на  населеното  място.
Синдикатите  и  не  правителствените  организации  са  в  голяма  степен
формални  партньори;  тяхното  влияние  при  вземането  на  решения  е
незначително. 

Липсата  на  качествени  закони  също  допринася  за  потискането  на
инициативността  и  слабата  ефективност  в  работата  по  усвояването  на
структурните  фондове.  Необходимо  е  да  се  създаде  съвременно
законодателство,  което  да  подобри  структурирането  на  политико-
административните  взаимоотношения,  да  създаде  система  на  заетост  и
условия,  които  ще  позволят  гражданите  да  бъдат  обслужвани  от  екип  от
95 Минев,  Д.  и  кол.  (2003)  Безвъзмездна  помощ  за  интегриране  на  етническите
малцинства” – емпирично изследване, април.

151



висококвалифицирани специалисти,  да  установи и развие  нова система на
управление и нови възможности на вземане на решение, в която да бъдат
въвлечени повече жители на общината или населеното място. При сегашния
модел на  комуникация  няма обмен между властта  и народа –  жалбите на
гражданите  си  стоят  в  кутията  и  никой  не  им  обръща  внимание;  реално
медиите не осъществяват комуникация; „...не знам защо всяка политическа
сила,  като  вземе  властта,  прекъсва  контактите  с  обществеността.”...  „няма
никакво  взаимодействие  на  общината  с  партията,  никаква  връзка  с
бизнеса.....взаимодействието между институциите е прекъснато...има случаи,
общината  не  обръща  внимание  на  инвеститорите?!”(ДПС).  Tова  беще
установено и от нашето изследване на общините през 2003 година96; сега се
появяват самокритики за същите слабости и от активисти на ГЕРБ и други
политичеки сили в медиите.

Тук  възниква и  въпросът  за  придобиване  на  знания  и  умения  от
възрастните, които те до този момент не са притежавали - или както е сега
във  всички  либерални  общества,  свободният  обществен  живот  и
гражданското  общество  заменят  политическото  обучение  на  възрастните
(така нареченото продължаващо образование). Така гражданите се научават
да действат свободно, помагайки си един на друг независимо от партийни
пристрастия. Образователните институции престават да бъдат институции за
политическо  образование  и  се  превръщат  в  наистина  образователни
институции.  И отново  възниква  въпросът  за  ролята  на  интелектуалците  в
демократичното гражданско общество: тяхна главна роля е да провокират и
култивират  публични  дискусии,  в  които  се  обменя  богата  информация.
Съществуват няколко начина да бъде постигнато това: дискусията да бъде
направена така, че да се разбират дори и тези, които не са се разбирали и се
възприемат един друг като врагове; другият начин е дискусията да се отвори
и  да  се  въвлекат  различни  гледни  точки,  здравият  разум,  скрити  или
подтискани  аргументи,  които  се  нуждаят  от  обществено  внимание  и
дискусии; интелектуалците  усилват  способността  на  обществото  да
управлява  и  това  е  необходимо;  либералното  образование  усилва
способността  и  качеството  на  управлението,  разглеждано  като  нормална
поредица от действия. Тази дейност на интелектуалците е антиидеологична,
защото  не  обслужва  определена  партия  или  частичен  интерес,  а  въвлича
широка  аудитория  в  дискусия  относно  важни  обществени  проблеми.
Либералното образование започва с авторитета на учителя, но завършва като
разговор  между  равни  партньори,  които  конструират  едно  общо  поле  на
интересни теми за този разговор, при взаимно уважение и доверие, и това
именно е основата на демокрацията, на едно гражданско общество.
96 Пак там, 2003
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Но  да  проследим  сагата  на  инициативния  българин,  решил  да
кандидатствува за финансиране от Еврофондовете, който има в главата си все
още смътни идеи за това, какво точно би искал да направи и как точно да го
направи. Най-общо източниците, от които той би могъл да се информира за
възможностите за кандидатствуване и да оформи по-добре и по конкретно
идеите си в подробен бизнес-план, са: 

• медиите; 
• лични разговори с близки и познати;
• официални източници – ведомства.
Присъединяването на България  към Европейския съюз беше широко

коментирано  в  медиите,  но  конкретните  последици  от  него  бяха  слабо
засегнати  в тези коментари.  Възможностите  за  ползуване на европейските
структурни фондове са една от тези, бих казала, благоприятни последици от
членството, стига да се играе по правилата.

2. Европейските структурни фондове и медиите – някои примери

Един  бегъл  поглед  към  телевизионния  екран,  към  монитора  на
компютъра  или  разлистването  на  вестниците  показва,  че  информация  за
европейските структурни фондове не липсва;  съществуват специализирани
програми, които се занимават с това, специализирани сайтове, тематичните
вестници  също  отделят  доста  място  за  реклами  и  за  репортажи  за
възможности за кандидатствуване.

Не  липсват  и  телевизионни  предавания,  посветени  на  европарите  в
селското  стопанство:  по  Нова  телевизия  в  събота  от  7.30  до  8.30  часа
зрителите могат да гледат „Агропари”,  а по Канал 1 в неделя – „Бразди”.
Реклама на Министерството на земеделието обяснява, че: „Субсидии ще има
само за  коректни земеделски стопани,  които се  грижат  добре за  земята  и
фермата!”  „Уикенд с ТВ7” – на  Емил Кошлуков – на  20.03.  2011 г.  писа
отличен на земеделския министър Мирослав Найденов „за добра работа  с
европари”.  Министър  Мирослав  Найденов   през  седмицата  заяви,  че
замеделките стопани ще си получат парите, независимо от това дали са се
издължили към държавата.

Един  по-внимателен  поглед  към   материалите,  отнасящи  се  до
фондовете  обаче  показва,  че  във  вестниците  и  другите  медии  се  изнасят
информация за Еврофондовете основно със скандален привкус и се набляга на
загубените суми. Няма положителни информации или репортажи за успели
кандидати,  за  това  как  са  стигнали  до  този  успех;  липсват  анализи  на
причините, довели до загубата на парите от фондовете. Липсва също така и

153



по–подробни  обяснения  и  по-конкретна  информация  за  процедурите  за
кандидатствуване. Ако приемем, че това излиза извън рамките на задачите на
медиите,  къде  тогава  инициативният  българин  трябва  да  потърси
информация?

В една информация в Интернет (дир.бг) от 3 април, 2011 четем: 

Опорочени  процедури  за  възлагане  на  обществени  поръчки  са  основната
причина  за  наложени  финансови  корекции  по  около  130  договора  по
европроекти,  посочи  пред  журналисти  в  Пампорово  министър  Томислав
Дончев.  Определените досега финансови  корекции са  на стойност не  по-
малко  от  26  милиона  лева,  уточни  министърът. Според  приетата  през
миналата  година  методика  за  финансови  корекции  се  орязва  част  от
финансирането по даден проект, ако при проверка се установят нарушения.
Проектът може да продължи с дофинансиране от страна на общината,
ако  нарушението  е  открито  в  хода  на  изпълнение  на  проекта,  допълни
Томислав Дончев.
Той  участва  в  провеждаща  се  в  курорта  работна  среща  с  областните
управители на тема "Финансиране на проекти по Европейски програми". На
нея  областните  управители,  премиерът  Бойко  Борисов  и  министър
Томислав  Дончев обсъдиха предстоящата административна реформа.

Това съобщение поражда редица мисли: Процедурите за  обществени
поръчки от години са обект на критика от външни и национални институции,
заради тях бяха понесени и сериозни санкции от Европейския Съюз; защо до
този  момент  нищо  не  е  направено,  което  да  доведе  до  съществено
подобрение. Става ясно,че при орязано финансиране от Европейския Съюз,
“проектът може да продължи с дофинансиране от страна на общината” –
или данъкоплатците ще плащат за това, че някой не си е свършил работата и
парите от Европейския Съюз са загубени.

Възниква  и  въпросът  защо  на  работна  среща  за  Еврофондовете  се
обсъжда въпроса за административната реформа, защо трябва да се събират
по курорти, но това са дребни заяждания. Предлаганото намаление на броя на
областите на 6 буди асоциации с административната реформа, осъществена в
последните година на Живковото управление.

Подготовката  на  проектите  и  очакванията  за  големите  пари  взе  и
жертва  –  Румен  Порожанов,  шеф  на  фонд  „Земеделие”  беше  нападнат  и
пребит  пред  дома  му  в  края  на  миналата  2011  година;  основната  версия,
която се лансира е икономически мотиви – отмъщение за засегнати твърде
много  интереси  (вестник  „Стандарт”,  бр.  6807,  31  декември  2011).  Във
вестника  четем  заглавия  като:  „Спря  далавери  за  милиони”,  „Колегите:
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Затегна  режима”.  „Много далавери  бяха  прекратени  в  Държавен  Фонд
„Земеделие”, това не може да не е разсърдило някой. Той им отряза всички
тези възможности, където стотици милиони изтичаха. Излизаше, че язовир се
води нива и подобни.” – това е коментара на премиера Бойко Борисов по
случая.  Орязаните  от  Румен  Порожанов  възможности  за  източване  на
средства  от  Държавен  Фонд  “Земеделие  са  най-вероятната  причина  за
нападението срещу него, смятат хора от Министерството на замеделието и
храните. Очевидно е, че става въпрос за много пари и залогът е голям; там
където се въртят много пари , има и твърде добри условия за корупция, която
явно  е  един  от  големите  препъникамъни  за  по-ефективното  усвояване  на
стредства от фондовете на Европейския Съюз.

Като обобщение можем да кажем, медиите оказват доста внимание на
темата за парите от Еврофондовете, друг е въпросът какви са последиците от
тяхното внимание.

3. Едно или няколко посещения
Заинтригуваният  вече  инициативен  българин  би  могъл  да  получи

информация  и  от  сайтовете  на  различни  министерства  и  техните
подразделения по места. Например: информация може също да се получи и
от Държавен фонд „Земеделие” и регионалните му структури, както и на уеб–
адрес: www  .  prsr  .  government  .  bg

Посещението ми в Държавен фонд Земеделие бе кратко – дадоха ми
една брошура и ми възложиха да проуча добре сайта на фонда; тогава да
отида при тях с  вече  конкретни въпроси и нахвърлен проект какво точно
искам  да  кандидатствувам.  Дотук  добре,  но  възниква  въпросът  дали
предлаганата информация за възможностите за кандидатствуване е достъпна
за  потребителите  –  така  нареченото  user’s friendly.  Краткият  прочит  на
брошурата  (освен,  че  ми  изправи  косата)  ме  навява  на  мисълта,  че
съдържащата се в нея информация е трудно разбираема, непълна, може би
объркваща и е в състояние по-скоро да отблъсне потенциалните кандидати,
отколкото  да  ги  насърчи  да  кандидатствуват  за  средства  по  проекти  от
структурните фондове. Текстът на брошурата изобилствува с препратки към
закони и нормативни документи, които не са подробно цитирани), както и
обяснения  за  ортофотографски  карти  –  все  неща  от  компетентността  на
съответните  специалисти.  Появява  се  милата  родна  картинка  –
инициативният българин, който е решил да направи нещо и да не стои със
скръстени ръце, трябва да бъде специалист по всичко, само за да си подаде
документите  за  кандидатстване  по  Еврофондовете.  Като  се  добави  и
традиционната любов на чиновниците към рушветите, както и навика им да

155

http://www.prsr.government.bg/


се  бавят  за  всяко  нещо и  вездесъщата  им некомпетентност,  подплътена  с
необосновано високо самочувствие, ситуацията става сложна.

В описанието на критериите за оценка на подадените проекти97 четем
какви трябва да бъдат очакваните резултати:

- резултатите и продуктите са ясно дефинирани и съответстват на
предвидените дейности; 

- посочени  са  очакваните  продукти/резултати  към  всяка  отделна
дейност;

- в предложението е описано как очакваните резултати допринасят
за изпълнението на специфичните/конкретните цели на проекта;

- индикаторите са ясни, конкретни и изчерпателни;
- източниците на информация са ясни и изчерпателни.
Цитираните  критерии  са  формулирани  твърде  общо,  което  е

предпоставка за  силен субективизъм при оценката;  не е  ясно нито кой ги
оценява, нито дали са един или няколко човека, нито каква трябва да бъде
компетентността на оценяващия,– за да бъде прецизно и обективно оценен
всеки проект, то трябва да минава през няколко оценители, а това означава
време и средства, които чиновниците едва ли имат възможност и желание да
отделят.  Всичко  това  създава  предпоставки  за  претупване  на  работата  по
оценката на проектите, за некомпетентни и неадекватни оценки, и в крайна
сметка за навлизане на корупция по целия път на движение на проекта.

Интерсни факти за размисъл откриваме в  доклада за човешко развитие,
от 2006 - годината преди присъединяването на България към Европейския
Съюз.  Там  се  посочва един парадокс, който,  както се  очакваше,  затрудни
усвояването на фондовете – констатирано е, че тези, които са по-нуждаещи
се  и  са  по-избираеми,  са  по-неподготвени  от  тези, за  които  правилата
отреждат по-ограничена роля за пряко използване на структурните фондове.
Ситуацията с подготвеността е по-благоприятна  в  общините с над 50 хил.
жители,  особено  в София  и  големите  градове  (на  практика  по-високият
капацитет е локализиран в областните центрове на страната). Сред НПО като
по-подготвени се открояват националните организации, мозъчните тръстове,
организациите  за  лобиране  и  подкрепа,  агенциите  за  развитие,  бизнес
центровете,  асоциациите  на  общините,  регионалните  структури  на
стопанската камара и търговско-промишлената палата. 

Докладът за човешкото развитие е установил (нещо, което е напряко
потвърждение на установената от нас преди години (2003) информационна

97 Наръчник на най-често допусканите грешки при кандидатствуване по приоритетна ос 1
и  2  на  Оперативна  програма  „Развитие  на  конкурентоспособността  на  българската
икономика  2007  –  2013  г.”  –  изд.  Министерсвото  на  икономиката,  енергетиката  и
туризма”.
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недостатъчност), че има разминаване между действителното и въображаемо
ниво на информираност, което създава фалшиво усещане, че сме подготвени
добре да работим за усвояването на парите от Еврофондовете.  Бизнесът и
неправителствените  организации  имат  самочувствие,  което  надвишава
реалната  им  готовност  за  участие  в  проекти  и  програми на  европейските
фондове.  Когато  се  разгледат  спрямо  обективни  критерии  – например
обучени хора, възможности за финансиране или опит с проекти, се вижда, че
те  не  са  достатъчно  подготвени.  Контрастът  е  особено  силен  сред
неправителствените организации,  които се чувстват подготвени,  защото се
смятат за информирани, без да имат реален капацитет за участие.

Документи  за  кандидатствуване  по  програмите  на  еврофондовете
обикновено  се  подават  в  съответната  общинска  служба;  например
документите  за  кандидатсвуване  по  мярките  на  оперативните  програми
свързани със селото, се подават в общинска служба “Земеделие”. Това прави
общината  и  местните  власти  важен  фактор  за  подобряване  работата  по
усвояването на парите от еврофондовете; на свой ред това поставя и въпроса
за компетентността и подготвеността на общинските служители да работят
по приемането и придвижването на проектите, както и да консултират и да
дават  достатъчно  точна информация.  Какво  е  на  практика действителното
положение?  –  блажено  невежество  и  липса  на  информация. В  малките
населени  места  служителите  в  кметствата  дори  не  са  информирани  и
евентуалния предприемчив българин,  който се е сбъркал да отиде да иска
информация от тях, може да се окаже по-добре информиран от чиновниците.

Слабата подготовка на общините не  е убегнала и в доклада на ООН за
човешко развитие98. Според този доклад общините са доста по-самокритични,
но дори и сред тези, които се смятат за по-скоро подготвени, 1/3 са слабо
информирани  за  структурните  фондове,  почти  1/3  нямат  опит  с
предприсъединителните инструменти, а 8% нямат никакъв проектен опит, 1/3
могат да съфинансират проекти само със суми до 50 хил. лв. годишно, 1/4 не
могат да финансират разработването на проекти.

Над  2/3  от  общините  обаче  смятат,  че  консултантите  могат  да
съдействат за лобирането и одобряването на проектните предложения, което
е индикация за наличието на корупционни практики или най-малкото – за
убеждението,  че  подобни практики са  решаващи за  успеха  на  проектните
предложения.  Голяма  част  от  анкетираните,  особено  в  сектора  на  НПО,
посочват корупцията като основен проблем, засягащ всички страни и фази на
процеса по усвояването на структурните фондове.

Общините все още пренебрегват подготовката на проектите – те са по-
склонни  да  заделят  средства  за  съфинансиране  (80%),  отколкото  за
98 Национален доклад за развитието на човека – 2006. www.undp.bg  - 
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изработването  им  (53%).  Проблемът  се  проявява  изключително  при
общините,  които  смятат,  че  могат  да отделят  сравнително  малки суми за
съфинансиране. Не могат да отделят средства за подготовката на проекти към
2/3 от общините.

Бизнесът,  НПО  и  местните  власти  като  цяло  посочват,  че  имат
трудности  със  съфинансирането на  участието  си  в  СФ.  При  бизнеса  тази
тенденция  е  тревожна,  доколкото  съфинансирането,  и  то в  по-значителен
размер,  е  задължително  изискване  за  бенефициентите.  Преобладаващите
суми, които общините посочват като възможен свой принос, са предимно до
100  хил.  лв.  годишно,  сравнително  рядко  –  до  500  хил.  лв.  Най-малките
общини  имат най-високи  затруднения  с  осигуряване  на  средства  за
съфинансиране: те или въобще не могат да заделят такива средства, което се
отнася до 26% от тях, или най-често са в състояние да заделят до 50 хил. лв.
за тази цел. Така че правилото “Помогни си сам, за да ти помогне и Брюксел”
в  малките  общини  не  проработва  поради  недостиг  на  средства.  Като
прибавим  и  традиционната  нагласа  да  се  чака  всичко  от  централното
правителство  става  ясна  слабата  инициативност  на  общините  и  местните
власти.

В доклада се изтъква и факта, че България е сред най-бедните страни,
приети в Европейския Съюз – бруният вътрешен продукт е едва 32%  от  този
в  ЕС;  това  обуславя  изключително  ниската  покупателна  способност  на
българите, която днес, в условията на икономическа криза и стагнация се е
свила още повече. Бедността би могла да бъде силен мотив при подготовката
на проекти за финансиране от Еврофондовете, но уви, в нормалните държави,
а не в балканска България; сиренето е с пари, подготовката на добри проекти
– също (без тук да се включват парите за рушвети).

Развитие може да се постигне само ако бизнесът е активно ангажиран и
зад осъществените  проекти  има  стабилна  икономическа  основа.
Финансирането на просто добри идеи може да допринесе за развитието, но
само по случайност. В тази връзка присъединяването към Европейския Съюз
често се разглежда като сблъсък на две концепции за развитие – социална и
икономическа.  Обикновено  се  твърди,  че  по-високата  социална защита
препятства  икономическия  растеж  или  обратното,  високата
конкурентоспособност  неизбежно  води да  срив  на  социалните  стандарти.
Това обаче е изкуствен избор. Без икономическо развитие няма средства за
социална политика, а без смислено насочени социални разходи не може да
има бърз растеж – той неизбежно би бил екстензивен и никога няма да доведе
до  догонване  на  най-развитите  държави  в  Европейския  Съюз  .  Така
например, средствата  за достъпно образование следва да се разглеждат не
само като социален разход, но и като инвестиция в квалифицирана работна
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ръка. Пример  за  това  биха  могли  да  бъдат  евентуалните  инвестиции  за
включването на ромите в икономиката – от тежест за социалната система те
биха се превърнали в допълнителен мотор за стопанския растеж на България.

Използването на структурните фондове е публична намеса в развитието
и в пазарния механизъм. За прибягването до тях винаги трябва да има ясна
обосновка, за да не доведат до обратни ефекти – вместо да решат наличните
проблеми, да укрепят статуквото, като финансират неефективни програми,
които иначе биха били реформирани. Европейските фондове трябва да бъдат
ускорител, а не спирачка за реформите.

Публичната намеса се осъществява с публични средства, т.е. заплаща
се  от  всички  данъкоплатци,  но  облагодетелства  пряко  само  част  от  тях.
Обществото очаква от управляващите да компенсират провала на пазарния
механизъм,  но  в  същото  време изисква  гаранции,  че  средствата  ще  бъдат
използвани  целесъобразно.  Затова  осигуряването  на  ефективност  и
ефикасност  на  публичните  интервенции  се  свързва  задължително  с
осъществяването на мониторинг и оценка на политиките и програмите, въз
основа на които те се реализират.  Това става  най-добре при участието на
представители  на  местните  участници  в  развитието,  които  „понасят“
последствията  от  различните  програмни  решения  на  централната
администрация. Кой ако не този, за когото са предназначени средствата за
развитие, може да прецени ефекта от помощта за развитието? – всичко това
става  ясно  от  доклада  на    ООН  още  през  2006  година.  За  съжаление
оптимистичният тон на този доклад от 2006 година се оказва малко пресилен;
нещата очевидно не влизат бързо в релсите, въпреки, че за това е необходимо
технологично  време.  Лошото  е  че  бодряшкият  оптимизъм  продължва  –
министър  Томислав  Дончев  заяви,  че  до  2015  година  усвояемостта  на
средствата от фондовете ще стане 98% - един твърде висок процент, за  да е
реален (само дано не стане за сметка на орязването на достъпа на фондовете
за  България,  каквато  опсност  има,  ако  продължим  да  ги  използуваме
неефективно. За сравнение – в Белгия е реализирана  61% усвояемост)99. 

Според  цитирания  по-горе  доклад  на  ПРООН  за  човешко  развитие
кадрите с подходяща подготовка решават всичко, но каква е положението в
българските общини:  общинските администрации като цяло са малки, това е
проблем,  особено  когато  служителите са  с  ниско  или  неподходящо
образование. Преобладават общините с численост на администрацията 31–50
души (30%) и 51–70 души (27%), но в 8% от общините тя е под 30 души.
Делът  на  специалистите  с  висше  образование  е  нисък  и  варира  в  много
широк диапазон – от под 20% до над 80%  . Проблемът е най-остър в най-
99 Rooij, R. (2002) The Impact of the European Union on local government in the Netherlands.
In: Journal of European Public Policy, Vol. 9 (3), рр. 447-467.
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малките общини, където работата по проекти е концентрирана в ограничен
брой хора и специалистите с английски език са твърде малко, което се оказва
пречка за ползуването на интернет. 

Оказва  се,  че  от обявилите се за  по-скоро подготвени общини: 30%
нямат опит с проекти от предприсъединителните инструменти (ППИ), а 8%
нямат  никакъв  проектен  опит; 31%  са  с  ниска  информираност  за
структурните фондове; 34% могат да съфинансират проекти само със суми до
50 хил. лв. годишно; 26% не могат да финансират разработването на проекти;
само 3% не са определили отговорности за фондовете на ЕС, но в 19% от
случаите те са поети от служител, отговарящ и за други задачи; 13% имат
само  един  служител,  занимаващ  се  с  подготовката  и  изпълнението  на
проекти; 31% имат само един служител, ползващ английски; 21% имат под
40% специалисти с  висше образование; само 3% нямат  нито  един обучен
служител, но в 23% от случаите обучените са един или двама, а 21% нямат
служители, обучавани  специално  в  областта  на  структурните  фондове.
Проблематично е, че готовността за съфинансиране на проекти е по-голяма
от готовността за финансиране на разработването на проекти (82% спрямо
53%), въпреки, че за последното разходите са много по-малки. 

Равнището  на  информираност  за  структурните фондове  може  да  се
превърне  в  сериозен  риск,  ако общата  информация  не  бъде  заменена  с
конкретно  и  операционализирано  знание,  което  според  повечето  общини
липсва. Ползването на консултантски услуги крие и рискове. 37% от НПО и
47%  от  фирмите,  които  предоставят  консултантска  помощ,  са  слабо
информирани за структурните фондове, съответно 20%  и  40% се оценяват
като  неподготвени  за  участие използването  на  фондовете,  33% и  74%  са
слабо информирани за съвременните източници на финансиране и 18% и 80%
нямат собствени успешни проекти. От друга страна, 2/3 от НПО и фирмите,
които ползват често консултантска помощ за проекти, нямат одобрен проект. 

Не  е  ясно  кой  контролира  тези  консултантски  фирми  и  кой  ги  е
пососчил като такива и на какво основание. Това е предпоставка тук да се
подвизават  много  връзкари,  самозванци  и  чиста  проба  мошеници,  които
спекулират с липсата на информация или с неумението на хората да работят с
интернет  като  им  пробутват  информация  от  интернет  срещу  немалко
заплащане. Такива случаи има и в министерствата. Факт е, че ползуването на
консултации се оказва не особено ефективно.

До голяма степен ролята на общините е нормативно уредена – те са
основен участник в общността на развитието като бенефициент, но и основен
субект на планирането на местно ниво. Тяхната важност се допълва и от това,
че  голяма  част  от  средствата  по  еврофондовете  са  насочени  именно  към
общините.  Дори  имаше  оживени  дискусии  дали  тези  средства  да  бъдат
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насочени пряко към общините като се елиминира централното правителство,
или да останат под контрола на последното, както е в момента. 

Сравнението  между  различни  участници  в  развитието  –  общини,
областни  aдминистрации, неправителствени организации и бизнес – показва,
че общините, и особено по-големите от тях, са с най-голям опит и капацитет
за разработване и изпълнение на проекти. Все още обаче те рядко осъзнават,
че  ролята  им  на  публична  структура  не  означава  непременно  да  правят
всичко  сами или  да  стоят  начело  на  всеки  проект.  Като  се  имат предвид
данните за липсата на желание за сътрудничество с бизнеса в изготвянето и
осъществяването на проекти, това може да създаде проблеми за ефективното
използване  на  структурните  фондове –  често  изцяло  публичните  проекти
нямат необходимата икономическа обосновка.

Опитът в партньорство за проекти показва значително подобрение. На
практика  няма  общини, които  да  не  консултират  своите  проекти  с  някои
групи  заинтересовани,  а  при  областните  администрации  подобен  опит  не
отчитат  само малка  част.  Повечето  общини  имат  опит  с  партньорства  за
проекти в рамките на общината НПО, бизнес, а голяма част – с партньорства
за проекти  със  съседни  общини.  Това  желание  за  създаване  на  повече
хоризонтални  връзки  може  да  е индикатор  за  отварянето  на  общините  –
извън тесните  методически  указания  на  централните власти  и  извън
илюзията,  че  планирането  може да  бъде  извършено  само  в  рамките  на
тясната общност100.

Тези констатациии в доклада на ООН са своеобразно допълнение към
установеното в проведеното от нас емпирично изследване, от което фактите
водят  към извода,  че  чиновниците са  слабо  информирани и  недостатъчно
подготвени да работят с Еврофондовете. Пречка за добрата информираност
се явява и слабото ползване на английски език, което затруднява и достъпа до
Интернет и забавя актуализацията на информацията.

4. Една справка

В средата на август 2011 Министерството на земеделието и храните
публикува справка за броя на приетите заявления и стойността на исканата
субсидия  по  отделните  мерки  по  Програмата  за  развитие  на  селските
райони.
100 Национален доклад за развитието на човека – 2006.
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Справката показва, че по мярка 121 „Модернизиране на земеделските
стопанства”  са  подадени 2106  проекта,  като  общата  стойност  на  исканата
субсидия по тях е 563 067 530 лв., или това е средно по 267 363 на проект.
Още  556  277  089  лв.  от  бюджета  на  мярката  остава  да  бъдат
кандидатствувани в бъдеще.

Не така стоят нещата по мярка 112 „Създаване стопанства на млади
фермери”,  чиито  бюджет  от  200  303  775  лв.  ще  бъде  изцяло  усвоен  от
подадените  5457 проекта.

По  мярка  123  „Добавяне  на  стойност  към  земеделски  и  горски
продукти“ са подадени 106 проекта, които са заявили общо 135 864 868лв.,
или средно по 1 258 008 лв.  на проект. Общият бюджет на мярката е  471 302
997лв.,  което  значи,  че  по  близо  3/4  от  него  предстои  да  бъде
кандидатствувано в бъдеще. 

Не е висок интересът към мярка 311 „Разнообразяване на неземеделски
дейности”,  по който има едва 40 подадени проекта. Те кандидатствуват за
сумата от 13 421 674 лв., което е едва около 5% от общия бюджет на мярката
от 274 650 694 лв.

538  проекта  са  подадени  по  мярка  312  „Подкрепа  за  създаване  и
развитие на микропредприятия”, като исканата субсидия е от 147 850 075лв.,
средно  по  274  814  лв.  на  проект.  Бъдещите  кандидати  ще   се  борят  за
разпределението на още 101 052 115лв101. 

Като  четем  тази  справка,  не  може  да  не  ни  направи  впечатление
малкото подадени проекти за неземеделски дейности при положение, че в
селата имат нужда от много подобни неща – за читалища, инфрастуктура,
интернет достъп. Очевидно или не е достатъчно добре популяризирана или
не е добре разяснена. Това не е толкова учудващо като се има предвид, че в
голяма част от селата кметовете и секретарите на кметствата хал хабер си
нямат за  възможностите  за  кандидатствуване за  средства  по европейските
програми. Обикновените жителите на селото може да са чули повече, но на
тях  пък  няма  кой  да  им  даде  конкретна  информация  и  насоки  за
кандидатствуване.

Относително малко са и проектите за създаванe на малки предприятия
–  очевидно  в  условията  на  криза,  на  ниски  доходи  и  респективно  ниска
покупателна способност, активността и инициативността е замряла и все по-
малко хора рискуват да се захванат с нещо ново.

Нека не бързаме да обвиняваме хората, че не подават достатъчно на
брой  или   достатъчно  добри,  печеливши  проекти.  Беглото  запознаване  с
насоките за кандидатствуване, с критериите за оценка и надникването в най-
101 Източник:  www.evroprogrami.com/mnenieto-na-konsultanta/analiz-na usvoyavaneto-na-
sredstvata-po-prsr-2
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често  допусканите грешки,  ни навява  на  мисълта,  че  за  да  напише добър
проект,  човек  трябва  да  бъде  с  най-малко  две  висши  образования;  или
другояче казано създаването на печеливш проект не е работа и не е по силите
само  на  един  човек  –  нужни  са  познания  по  икономика,  счетоводна
отчетност, право, информатика. Това дава възможност на редица фирми да
предлагат консултантски услуги срещу заплащане, в което  по принцип няма
нищо  лошо,  само  че  не  е  ясно  дали  самите  фирми  са  компетентни  по
въпросите  за  писането  на  успешни  проекти  по  Еврофондовете  и  какво
получават в крайна сметка хората срещу заплащането на тази услуга.

Още при подготовката на документите кандидатствуващите трябва да
се запознаят  с  различни  класификатори,  както и с  точната дефиниция на
понятията, използувани в тях – грешката води до елиминиране. Също така от
значение  са  недопускането  на  технически  грешки  при  проектобюджета,
спазване на съответствието между по-общите и детайлизираните планове и
други. Необходимо е да се приложат множество документи, много често с
изискването да бъдат актуални и оригинал. Това означава, че за които трябва
да се тича до една или друга институция, което е свързано с време и пари.
Това  е  особено  валидно  и  актуално  напоследък,  когато  от  личен  опит
сеубедих,  че  процедурата  по издаване  на  редица дикументи става  все  по-
тромава и по-бавна, а чиновниците – все по-изнервени и нелюбезни.

Оказва се, че кандидатствуващите допускат някои  типични грешки: 
• непълен комплект документи;
• документи с изтекъл срок;
•  съпруг и съпруга декларират една и съща площ за подпомагане; 
• деклариране на земи, които не подлежат на подпомагане;
• често  се  пропуска  да  се  декларират  всички  обработвани  от

кандидата земи;
• технически  грешки  и  несъответствия  между  общата  част  и

детайлите не плана или между отделните детайли на финансовия план. 
Внимателният прочит на типичните грешки, допускани до момента при

подаването на проекти за финансиране, ни дава основание да се опитаме да
ги групираме по следния начин:

- част от грешките са от категорията “дребни тарикатлъци”, включени
на принципа “ако номерът мине”; 

- част от грешките са резултат на подценяване на необходимостта от
прецизно разработване на плана; 

- част от грешките се дължат на чиновническа некомпетентност и;
- липса  на  достатъчно  яснота  относно  механизма  на

кандидатствуване, което затруднява и кандидатите, и чиновниците.
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Като  че   ли  по  всичко  личи,  че  сегашното  правителство  провежда
енергична политика, насочена към динамизирането на темпа на усвояване на
еврофондовете;  индикация  за  това  бе  назначаването  през  март  2010  г.  на
министър  по  управлението  на  средствата  от  Европейския  съюз,  чийто
титуляр Т. Дончев декларира като цел на правителството до края на 2010 г.
да бъдат усвоени най-малко 10 % от еврофондовете. Нормално е при това
положение  да  се  очакват  някакви положителни  резултати.  Може  би  има
някакъв  прогрес,  но  още  е  рано  да  се  говори  за  настъпило трайно
подобряване в усвояването на средствата от ЕС. 

Един от начините за това е промяна в посока на отдаване на по-високо
значение на местното и регионалното за сметка на националното. Във връзка
с  това  -  нелепо е  в  кметствата  на селата  да  няма никаква информация за
възможностите  за  кандидатствуване  по  оперативните  програми  на
Европейските структурни фондове  за конкретното село или регион.  Най-
естествено е местните власти да бъдат катализатор, посредник, координатор
и  помощник  на  други  участници  от  общността  за  развитие.  Когато  става
въпрос  за  НПО  или  бизнеса,  следва  да  се  показват  модели-образци  на
подготвени  и  успешни  организации  –  как  изглежда  една  адекватно
подготвена за структурните фондове стопанска и нестопанска организация,
независимо дали е от България, или от страните, членки на ЕС. 

От  всички  изложени  до  тук  се  разсъждения  се  налагат  следните
изводи:

1. информацията  за  възможностите  за  кандидатстване  за  средства  от
структурните фондове на страниците на вестниците и по електронните медии
е най-често сензационна, не оперативна и непълна;

2. информацията, предлагана от институциите, имащи отношение към
фондовете,  е  недостъпна,  неразбираема  за  заинтересованите  лица  и
непрагматична; 

3. чиновниците,  работещи  по  приемането  и  придвижването  на
проектите  често  са  некомпетентни  и  некадърни,  а  може  би  и
незаинтересовани да си свършат добре работата;

4. процедурата по подготовка и подаване на проект често е тромава и
усложнена – изискват се множество документи, които е нелепо и излишно –
оттам идват грешките и липсващите части в комплекта документи.

5. съществуват възможности за разминаване на информацията, даване
на  противоречива  информация  и  объркване  на  самите  потенциални
бенефициенти.

Бихме извели следните  препоръки с цел да се подобри качеството на
подаваните  проекти,  а  оттам  и  успеваемостта  при  кандидатствуване  за
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финансиране  по  оперативните  програми  от  Европейските  структурни
фондове: 

Необходимо  е  да  се  предприемат  бързи  и  радикални  мерки  за
повишаване  на  информираността  за  проекти  и  програми, както  и  на
качеството на информацията за тях. Добре е информацията да бъде насочена
към конкретни целеви групи, сред които са потенциалните бенефициенти на
тези  пари.  Аз бих дала  пример с  две  основни групи:  първо  -  жители  на
селските райони и второ – хората, които са се изселили в градовете, но имат
някаква  връзка  със  селото  –  наследствена  земи  или  гори.  Сред  тях  има
достатъчно млади,  образовани и инициативни хора,  които при определени
условия  биха  се  върнали  на  село  –  по-добре  да  получат  финансиране  от
фондовете,  да им бъде дадена възможност да работят тук, от отколкото да
бъдат  прогонвани в  чужбина.  Във  връзка  с  това  трябва  да  се  помисли за
възможностите им за: самообразование, придобиване на нови знания, нови
професионални  умения,  повишаване  на  квалификацията,  компютърна
грамотност  и  по-високата  компютърна  компетентност,  овладяване  на
различни  нови  дейностни  форми,  осигуряващи  образование  през  целия
живот;  това  е наложително,  още  повече,  че  съществуват  европейски
програми с такава цел. Не на последно място информацията би трябвало да е
насочена  към  професионалните  групи,  свързани  със  селото  –  агрономи,
земеделци, фермери, собственици на земеделски фирми. да се регламентира и
дейността на фирмите, които предлагат услугата арендуване и изкупуване на
земеделски земи и да се вкарат в общ регистър – селяните са в правото си да
знаят кой какво прави със земята им и за какво я използува. 

Необходимо  е  също  така  да  се  повиши  и  подобри  значително
професионалната подготовка на всички чиновници, работещи по веригата, по
която минават проектите за одобрение от еврофондовете,  да се включат в
тази  верига  по-активно  местните  власти  и  особено  селските  общини  и
кметства. Да се предлагат конкретни варианти на насоки за кандидатствуване
за  конкретни  район  и  конкретното  село  да  се  подобри  обратната  връзка
между селото и областния град и между центъра и селото. 

За  успешно  включване  в  проекти  и  програми  на  национално и
европейско  равнище  от  значение  е  подобряването  на   работата  на
неправителствените  организации.  Да  се  помисли  за  контрол  или  някаква
нормативна  уредба  на  фирмите,  които  предлагат  услугата  изработване  и
управление на такива проекти – кой  им е разрешил, кой ги контролира по
някакъв начин и най-вече дали са компетентни да вършат тази работа. Да се
повиши  конролът  върху  работата  на  чиновниците,  работещи  по
придвижването на проектите; да се повиши прозрачността на процедурите по
кандидатствуване; да се въведат ясни дефиниции за нередности и измами, и
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инструкции  за  недопускането  им,  да  се  подобри координацията  между
централните, регионалните и местните органи.

В  заключение трябва  да  кажем,  че  проблемите  на  инициативните
българи,   свързани  с  намирането  на  информация,  разработването  и
подаването  на  проекти  и  усвояването  на  средства  от  еврофондовете,  се
решават  твърде  бавно  и  неефективно -  не  така  както  би ни  се  искало  на
всички.  Необходими  са  усилията  на  централните  органи  и  на  местните
власти, за да  се подобри този процес – от това бихме спечелили всички.

ГЛАВА ДЕСЕТА

ЕФЕКТИВНОСТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СРЕДСТВА ЗА
ФИНАНСИРАНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ХОРА С

УВРЕЖДАНИЯ (ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЛУЧАЙ)
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Анализът цели да идентифицира някои дисфункции и поражданата от
тях неефективност на системата при финансиране на социални услуги за хора
с  увреждания.  Самото  изследване,  чийто  резултати  са  използвани  тук  е
представено в Приложение 4.

Още в средата на 2008 година ЕК в свой доклад за управлението на
средствата  от  ЕС102 констатира,  че  предпресъединителните  програми  за
финансова помощ – ФАР, ИСПА, САПАРД и др., „... са на различни етапи от
своето изпълнение, но не са сключени договори за всички средства и все още
има значителни суми, които трябва да бъдат платени. Структурните фондове
и други програми..., включени в настоящите финансови перспективи, са на
ранен  етап  на  изпълнение,  като  досега  са  направени  само  авансови
плащания”.  Освен това ЕК констатира,  че „България среща трудности при
много от тези програми и трябва да покаже, че са създадени структури за
стабилно  финансово  управление,  които  функционират  ефективно.
Административният капацитет е слаб. Освен това, има сериозни твърдения за
нередности,  както  и  подозрения  за  измами  и  конфликти  на  интереси  при
възлагането на договори”103.

Въпреки сериозността на ситуацията и предприетите мерки проблемите
останаха,  като  още  в  началото  на  2008  г.  ЕС  блокира  получаването  на
милиони евро.  В статия  във в.  „Капитал” от март 2008 г.  –  сякаш между
другото – се споменава, че „Няма как колективното схващане за това какво
се случва с еврофондовете да е твърде далеч от истината  (к.м.-Б.И.). От
старта на първите предприсъединителни програми през 90-те години досега
българските  власти  многократно  са  показвали,  че  не  контролират  добре
изразходването  на  парите,  крият  информацията  за  свои  близки  и
икономически кръгове и почти никога не се отчитат публично за одобрените
проекти. Горе-долу същото се казваше и в няколкото писма, с  които през
последните  седмици  еврокомисията  съобщаваше,  че  замразява
последователно плащанията по програмите, с които страните се подготвят за
членство в съюза - ИСПА, ФАР и САПАРД”104.

102 Доклад на комисията до европейския парламент и Съвета относно управлението на
средства  от  ЕС  в  България.  Комисия  на  европейските  общности,  СОМ  (2008),  496
окончателен. Брюксел.
103 Пак там, с. 2.
104 Александрова, Г. (2008) Точка на замръзване. В: Вестник „Капитал” от 14 март 2008 г.
[http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2008/03/14/471146_tochka_na_zamruzva
ne/ ресурсът е ползван на 14.01.2012 г.]
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Днес  нещата  не  са  по-различни.  В  публичното  пространство
продължават да битуват схващания за корупция, за конфликт на интереси, за
социални  мрежи,  в  и  чрез  които  се  разпределят  и  усвояват  средства  от
еврофондовете  и  т.н.  В  началото  на  2012  година  отново  можем  да
възкликнем:  „Няма как  колективното  схващане  за  това  какво  се  случва  с
еврофондовете да е твърде далеч от истината”. 

Сферата  на  инвалидността  не  прави  изключение.  Както  е  известно
проектите,  които  се  реализират  в  тази  сфера,  се  финансират  основно  от
Европейския социален фонд, който „участва в съвместното финансиране на
две оперативни програми в България – оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ и оперативна програма „Административен капацитет“.
Двете програми възлизат на 1,185 млрд. EUR. Те бяха приети през октомври
2007 г., а първите схеми и операции за безвъзмездно подпомагане стартираха
през 2008 г.”105.

Представеното по-долу изследване на случай има за цел да представи
основни дисфункции на системата за управление на средствата и ефектите,
които тези дисфункции пораждат за бенефициентите и целевата група. 

1. Предварителни бележки

В  наскоро  публикувано  изследване106,  в  което  могат  да  се  открият
количествените  и  качествени  характеристики  на  посочените  по-горе
показатели,  беше  установено  и  доказано,  че  в  материалната  сфера
инвалидността  често  налага  депривацията  като  „норма”  на  поведение  и
съществуване  –  структурата  на  доходите на  домакинствата  на  инвалидите
говорят за драстично (в една или друга степен) пестене, самоограничаване и
извършване  на  дейности в дома,  чиято цел е  редуциране на  разходите  до
размера на тези доходи. С други думи, една от основните характеристики на
начина на живот на мнозинството хора с увреждания в началото на ХХІ век, е
депривацията.  Следователно,  житейската  ситуация  на  мнозинството  от
хората с увреждания – независимо в какви субкатегории и социални групи
ще  ги  групиране,  може  да  се  определи  като  тежка  и  безперспективна,  а
качеството на живот – изведено индиректно от житейската им ситуация –

105 Доклад на комисията до европейския парламент и Съвета относно управлението на
средства  от  ЕС  в  България.  Комисия  на  европейските  общности,  СОМ  (2008)  496
окончателен. Брюксел, с. 7.
106 Ивков,  Б.  (2011)  Увреждания  и  инвалидност  на  населението.  В:  Населението  на
България в началото на XXI век. Състояние и тенденции. София, Академично издателство
„Марин Дринов”, с. 339-370.
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като много ниско и незадоволително. В контекста на нашето излседване това
означава, че реализираните проекти, финансирани от различни еврофондове,
в  една  или  друга  сфера  на  инвалидността,  не  са  допринесли  осезаемо  за
подобряване както на житейската ситуация на хората с увреждания, така и на
техния начин и качество на живот.

Хипотези:

1. Не е изграден и не съществува адекватен на реалните проблеми и
потребности  административен  капацитет,  за  да  е  възможно  създаване  на
диференцирани  политики  за  отделните  субкатегории  лица  с  увреждания,
както  и  общи  за  цялата  категория  политики,  които  да  са  насочени  към
реалното социално включване на хората с увреждания; 

2.  Ефективността  на  използването  на  финансовия  ресурс  от
еврофондовете  е  ниска  и  поради  неточното  насочване  на  политиките  за
подобряване на житейската ситуация на хората с увреждания и по-конкретно
-  въвеждането  на  нови  социални  услуги  в  сферата  на  заетостта  и
отстраняването  на  социалните  бариери  пред  тази  специфична  социална
категория;

3.  Неточното  насочване  на  политиките  се  изразява  и  в  липсата  или
слабото  присъствие  на  проекти,  насочени  към поетапно създаване  на  нов
модел  на  инвалидността  в  социалната  политика  и  преминаване  от
администратвино-благотворителния модел към адекватен холистичен модел,
в който да са обхванати правата на хората с увреждания и реални политики за
отстраняване на съществуващите социални бариери в обществото.

2. Емпиричните данни

Данните  от  шестте  дълбочинни  интервюта  могат  да  се  групират  в
следните трендове.

2.1. Големи флуктуации в условията за кандидатстване и работа по
проектите

Не  малко  кандидатстващи  НПО  имат  усещането,  че  независимо  от
декларираните  сравнително  трайни  (а)  предназначение  и  (б)  цели  на  ОП
„Развитие  на  човешките  ресурси”  и  ОП  „Административен  капацитет”,
всъщност е налице твърде голяма флуктоация в условията за кандидатстване
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по тях,  което по-скоро отдалечава,  отколкото доближава до основната цел
например на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 – придобиване
на  нови  знания  и  умения,  повишаване  на  квалификацията  и  заетостта,
осигуряващи  равенство  на  възможностите  и  насърчаващи  развитието  на
социална икономика107. 

Прекалено общата формулировка на основната цел на ОП „Развитие на
човешките ресурси” от една страна дава възможност за по-голяма гъвкавост,
както  на  администрацията,  така  и  на  бенефициентите.  От  друга  страна
„липсата на граници” в така поставената основна цел може да се приеме и
като условие (или създаване на възможности) за задкулисен контрол върху
проектите с цел задоволяване интересите на определени среди, свързани с
властовите елити.

„Понякога цялата работа ми се струва стремеж да се усвояват
някакви  пари.  Всяка  година  има  промяна  в  условията  за
кандидатстване. Променят се и целите и таргет групите. Като че
ли  няма  никаква  приемственост.  Правиш  проекта  и  всичко
свършва до тук” (Р-А1).
„Всичко е толкова „хлъзгаво”,  че понякога си мислим, че това
трябва да е направено за някой, за някой от „наште” (Р-А2).

Сериозни  проблеми  срещат  бенефициентите  и  по  време  на  самата
реализация на проектите.

„За  срока  на  реализация  на  проекта  –  само  за  10  месеца  –
смениха 4 пъти условията, по които се работи и отчита проекта.
И ако не следиш тези промени – никой не те уведомява за тях –
можеш да стигнеш дори до там,  че да те накарат да връщаш
усвоените до даден етап пари... За тези 10 месеца смениха двама
или  трима  наблюдаващи  или  отговарящи  от  страна  на
държавната  администрация  за  нашия  проект.  И  той  или  тя
докато влезе в час... всичко това бави и затруднява работата” (Р-
А1).
Оказва се, че условията, по които започват работа бенефициентите по

реализирането на даден проект се променят „в движение” („... смениха 4 пъти
условията, по които се работи и отчита проекта”). Нещо повече, ако не се
внимава за тези промени съществува реална опасност да се връщат пари и

107 Виж напр. http://www.ecs.bg/bg/content/53/index.html.
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проектът да не бъде реализиран (можеш да стигнеш дори до там, че да те
накарат да връщаш усвоените до даден етап пари...).  Макар това да не се
случва често, все пак наличието на такава възможност повишава значително
несигурността  и  неопределеността,  т.е.  рискът  от  провал  и  загуба  на
средства. Работата в условия на повишен риск – целенасочена политика на
властта – дават възможност за властова доминация на администрацията, като
представител на властта, над бенефициентите.

Тази несигурност се поддържа и чрез относително честите смени на
наблюдаващите  и  отговарящите  от  страна  на  администрацията  за
реализацията на даден проект – „За тези 10 месеца смениха двама или трима
наблюдаващи или отговарящи от  страна  на  държавната  администрация  за
нашия  проект.  И  той  или  тя  докато  влезе  в  час...  всичко  това  бави  и
затруднява  работата”.  Подобна  смяна  също  поддържа  високото  ниво  на
несигурност и в представителите на самата администрация.

Много вероятно е да се окаже, че поддържането на високо ниво на риск
е един от инструментите, чрез които се контролира посоката на финансовите
средства, като този контрол не е свързан с желанието парите да достигнат до
конкретните хора с увреждания и да се подобрят условията им на живот, а с
желанието  определени  средства  да  отидат  при  определени  бенефициенти,
близки  до властовите  елити108.  С други думи,  „властовия  център” отпуска
средства на „доминираната периферия” само доколкото и дотам, доколкото и
докъдето той упражнява контрол и властова доминация.

108 В  подкрепа  на  подобна  теза  могат  да  се  посочат  не  един  и  два  факта.  Само  като
илюстрация могат да се посочат следните извадки от публикации в столични медии: В
края на 2008 г.  16 „национални организации на хора с увреждания са подали жалба с
искане за спиране на средствата, които България получава от Европейския социален фонд.
Това  съобщи  за  „Новинар”  председателят  на  Центъра  за  психологически  изследвания
Диана  Инджова.  Фондът  отпуска  пари  на  България  за  две  оперативни  програми  -
„Човешки ресурси” и „Административен капацитет”.  Средствата по тях са над 1 млрд.
евро. Според хората с увреждания обаче парите от програмите не достигат до нуждаещите
се” (в. Новинар от 30.12.2008 г.); 

„Откакто България е член на ЕС, почти цялото финансиране на гражданския сектор
минава през правителството. Всички средства, идващи по линия на еврофондовете, които
по  принцип  са  фокусирани  предимно  върху предоставяне  на  услуги,  първоначално  се
получават от държавните институции, които ги разпределят между кандидатите с
различни проекти (к.м.-Б.И.)... каузата на коректив се оказва последна грижа на сектора. А
като  се  добави  и  фактът,  че  специално  за  парите  от  ЕС  се  регистрират  стотици
организации с идеална цел, може да се окаже, че бизнесът с НПО е по-привлекателен и от
консултантския заради трудната измеримост на резултатите и неносенето на отговорност
за  тях”  (Виж  Виж  например:  Филева,  Л  (2008)  Крепителни  странични  доходи  от
„Административен капацитет”. http://www.bulfax.com/?q=node/341525.
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2.2. Неразбираем език на условията за участие в даден конкурс

В  сферата  на  инвалидността  ясната,  разбираема,  навреме  и  по
подходящ начин поднесена информация винаги се  e смяталa за  условие и
фактор за осигуряване на достъп до информация, която е важна за хортата с
увреждания. Всички респонденти засягат по един или друг начин въпросът за
достъпа до информация, но две мнения заслужават особено внимание:

„Публикацията  на  даден  конкурс  често  е  бариера  пред
участниците – предварителните описания и условия са огромни
по обем, трудно се разбират и изискват много време, за да се
обхване и разбере всичко” (Р-А1)
„Чета  и  нищо  не  мога  да  разбера.  Наколко  пъти  чета  и  не
разбирам какво се иска. Питам други хора – един ти каже едно,
друг – друго, а тези от администрацията не искат да помагат” (Р-
Б1).

Обикновенно обявите за съответните конкурси, насоките за участие и
другите  конкурсни  документи  са  трудно  разбираеми  за  голяма  част  от
бенефициентите, което, от една страна, подсказва за липса или недостиг на
експертен потенциал в самите организации на и за хора с увреждания, както
и в други отганизации (например Р-Б1), готови да работят в тази сфера, а от
друга  страна  предполага  прикрито  провеждане  (трудно  доказуемо)  на
политика за сепарация на бенефициенти още на входа – тя и, като последица
от  нея,  липсата  на  промени  в  тази  насока,  е  в  пряко  противоречие  със
споменатата по-горе цел на ОП „Развитие на човешките ресурси”.

2.3. Недостъпност на информацията

Недостъпността  на  информацията,  свързана  с  конкурсите  по
програмите,  финансирани  от  еврофондовете  и  насочени  към  сферата  на
инвалидността, е в пряка връзка с проблемите, посочени по-горе.

„Достъпът до информация е ограничен...  липсва информация
за излизането на подходящи проекти. Институциите смятат, че
публикуването  на  информация,  че  стартирането  на
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кандидатстването  за  даден  тип  проекти,  на  сайта  им  е
абсолютно  достатъчно  и  че  това  е  някакъв  ефективен  тип
„обнародване”. Но не е така” (Р-В1)

Според  респондентите  в  мнозинството  от  случаите  те  разбират  за
стартирането на даден конкурс от свои колеги и приятели и, както често се
случва, твърде късно, за да могат да се организират и да подготвят проекти.
Подобен  факт  споделят  и  много  други  орагнизации  –  петнциални
бенефициенти. Информацията обикновенно е „разпръсната” и изисква „лов
на информация” (Р-В1),  за  което много НПО в сферата  на  инвалидността
нямат нито ресурс, нито желание да правят. Това също е вид политика и/или
социална  технология  за  сепарация  на  потенциалните  бенефициенти.
Съществува и друг проблем, за който говорят не малко НПО.

Липсва единна база данни за ОП от която НПО могат да се информират
за  информация.  Липсват  данни за  компетентен  персонал,  към който НПО
може да се обърне в случай на интерес да се кандидатства  за  ОП (Р-В2).
Иниформацията  е  разпръсната  по  различни  сайтове  –  също  вероятно  е
елемент  на  сепарационната  политика  на  всички  правителства.  Част  от
респондентите се оплакват от липса на „компетентен персонал”, от това, че
„тези от администрацията не искат да помагат”, когато даден бенефициент
изпитва  необходимост  от  оказване  на  помощ в процеса  на  изграждане  на
проекта.  Това  също  може  да  се  разглежда  като  съществен  елемент  от
политиката на предварително сепариране на бенефициентите. Това ни води и
до следващия важен проблем.

2.4. Отказ на административните служители да окажат подкрепа в
изготвянето на проекта

Взаимоотношенията  между  голяма  част  от  бенефициентите  и
представителите  на  държавната  администрация  не  са  структурирани  по
посока на готовност за оказване на подкрепа и помощ на НПО на и за хора с
увреждания при подготовката  и реализацията  на проекти.  За  това  говорят
част от изследваните тук НПО:

„...тези от администрацията не искат да помагат” (Р-Б1).
„... доверието ми, както предполагам и на много други хора и
организации, в държавната администрация не е много високо.
Т.е. ако има даден проблем по проекта не смятам, че ще бъде
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разрешен или пък, че молбата ми за разрешаването му ще бъде
приета добронамерено от администрацията”. (Р-В1)
„Администрацията отказва да помага. Тя е неефективна – та те
не  са  в  час  с  проблемите  на  хората  с  увреждания…,  но  по-
лошото е, че нямат капацитет и желание да се обучат да работят
с организации като нашата”. (Р-В2)

Подобно мнение, макар и изказвано по друг начин, на друго място и в
друг социален контекст,  са изразявали и много други НПО на и за хора с
увреждания, както и представители например на ромски организации и др.
Такива нагласи ерозират доверието и трайно поддържат недоверието на НПО
в  държавната  администрация  и  са  условие  за  възникване  на  нагласи  в
бенефициентите, че реално съществуват корупционни практики дори и там,
където те в действителност отсъстват. 

2.5. Проблеми с документацията на проекта

Един от проблемите, който пречи, както на печелещите проекти, така и
на  бенефициенти,  които  не  искат  да  участват  в  конкурси  –  т.е.  фактор,
ограничаващ  потенциалните  участници  в  конкурсите  по  оперативните
програми, е огромната документация, съпровождаща реализацията на всеки
проект.

„Сериозен  проблем  са  и  многото  изисквания  за  набавяне  на
съпътстващи документи по ОПРЧР. Огромна част от времето на
екипа пропиляхме да набавяме документи,  а не да работим с
хората  и  по  реализацията  на  самия  проект.  Уврежданията
изискват реални действия, за да се смекчат или елиминират по
някакъв начин отрицателните последици от тях. Това не става с
документи.  А  и  когато  помогнеш  за  подобряване  на
емоционалното равновесие на човека с увреждане, когато чрез
работата си и грижите намалиш нивата на стрес, това няма как
да превърнеш в отчет или документ. Реализирахме дейностите
по проекта успешно, ама можехме да постигнем много повече,
ако  нямаше  толкова  безумни  изисквания  за  съпътстваща
документация”. (Р-А2)
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За  част  от  респондентите  проблем  представлява  подготовката  и
комплектоването на документацията по даден проект още „на входа”.

„...  самото  кандидатстване  по  ОП  е  доста  усложнено  и
бюрократизирано” (Р-В1).

Това се превръща в проблем за НПО, които в своята работа разчитат
единствено на доброволен труд на своите членове и техните симпатизанти,
каквито  са  например  т.нар.  пациентски  организации.  В  тях  битува
схващането,  че  администрирането  на  проектите,  „бумащината  и
бюрокрацията” са създадени с цел да ги елиминират не само от процеса на
усвояване на  средства  по еврофондовете,  но и  да  ги  държи в  ситуация,  в
която  те  трудно  могат  да  извършват  ефективно  своята  работа  по  защита
правата на пациентите, което е в интерес не на хората, а на властимащите.

2.6. Изключително сложна процедура за отчитане на дейностите и
разходите

Почти всички респонденти са недоволни от сложните и доста тежки
процедури,  свързани  с  междинните  отчети  на  дейността  и  разходите  по
проектите.

„Ужасно тежки бюрократични и финансови процедури”. (Р-А2)

За някои от тях това е излишно и огромно повишаване на риска не само
от  прекъсване  на  проекта,  но  и  на  риска  да  се  връщат  вече  усвоени  и
разходвани  средства  по  различни  дейности.  Нещо  повече,  за  да  овладеят
несигурността и неопределеността, свързана с междинните отчети често цели
екипи спират същинската работа по проекта, за да ги подготвят – съобразно
изискванията на администарцията по проекта, което обикновено налага след
това да се работи допълнително, за да се навакса изгубеното време. 

„Междинните отчети са огромно бреме. Изискванията понякога
са направо немислими. Отнемат време, дори може да се каже
седмици  –  целия  екип  спира  да  работи  за  месец,  за  да  се
подговти междинния отчет. И пак не си сигурен дали ще бъде
одобрен”. (Р-А1)
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Тези  междинни  периоди  –  освен  всичко  друго  –  в  някаква  степен
демотивират участниците в работата по проекта, поради несигурността дали
ще  получат  възнагражденията  си  за  положения  труд,  дали  ще  продължи
проекта и др.п. Работата в условия на траен и висок риск бързо демотивира и
може  да  доведе  до  „професионално  прегаряне”  на  участниците  в
реализацията на даден проект.

Почти в стил Кърт Вонегът звучат изказванията на представители на
НПО  на  и  за  хора  с  увреждания,  които  засега  категорично  отказват  да
участват в разработването на проекти по еврофондовете:

„Една  от  причините  да  не  кандидатстваме  по  програмите  на
еврофондовете  е  тоталната,  безсмислена  и  смахната
бюрокрация. Не само съм чувал, но съм и вждал мои познати,
които  изготвят  т.нар.  междинни  отчети.  Пълна  лудница.
Каквито и пари да идват от тия фондове,  не си заслужава да
робуваш на кретенизми и администрация, която не знае какво
иска.  Инвалидите  не  живеят  благодарение  на  проектите,  а
въпреки тях”. (Р-В1)
„Не знам, има много глупости в изискванията. Понякога може
да се получи разминаване в графика, в дейностите... и това може
да провали проекта. И за да не стане така, трябва „творчески” да
интерпретираш...  да  шикалкавиш  така,  че  да  удовлетвориш
представите  на  администрацията.  За  какво?  Аз  съм  в  тази
организация  да  помагам  на  хората  като  мен...  а  не  да  си
разказваме приказки с администарция, която няма представа за
болестите, с които водим битка.” (Р-В2)

Оценки  като  „тотална”,  „безсмислена”,  „смахната  бюрокрация”,
„кретенизми”, „пълна лудница” са кодове, имплицирали в себе си безсилието
на НПО да променят нещо в наложена от политическите  елити политика.
Продължителното  съществуване  и  задълбочаването  на  подобно  безсилие
поражда  омраза.  Онази  омраза,  която  от  своя  страна  е  един  от  важните
фактори за възникване и трайно съществуване на два основни дискурса в
обществото по даден въпрос или в дадена сфера: публичният – на държавата,
респективно на властовите елити, и частния – на гражданите. Уврежданията
и  инвалидността  са  изключително  деликатна  сфера,  в  която  рискът  от
съществуване на подобна ситуация е изключително голям и вероятно той е и
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в  основата  на  голямото  недоверие  към  цялостната  социална  политика  на
държавата към хората с увреждания.

Оценката:  „Инвалидите  не  живеят  благодарение  на  проектите,  а
въпреки  тях”,  от  своя  страна  е  код,  който  разкрива  социално-смисловите
интерпретации и придаваното значение от страна на хората на досегашната
политика  за  реализация  на  проекти в  сферата  на  инвалидността,  която  се
възприема като нискоефективна и с твърде слаби възможности да подобри
житейската ситуация на хората с увреждания. 

2.7. Финансови проблеми и забавяне на междинните плащания
(трансфери) по проекта

Според мненията на респондентите  могат  да се оформят три важни,
съществени и взаимосвързани финансови проблема. 

Първият е пряко свързан с правилата за кандидатстване, които често
налагат  НПО  да  разполагат  със  значим  финансов  ресурс,  за  да  могат  да
кандидатстват и евентуално да реализират определен проект.

„...финансирането  на  даден  проект  не  винаги  е  100%.  Често
подходящи проекти за нашата организация се финансират на
60-80%, което е съществен проблем. Набавянето на останалите
средства  е  изключително  трудно  и  може  да  стане  само  чрез
дарение  от  частни  лица  или  организации.  За  съжаление  в
настоящия момент  на  икономическа  криза,  подобни  дарения
идват  все  по-трудно.  А дори да ги  има,  съществуват  разходи,
които  трябва  да  се  покриват  ежемесечно  и  решението  за
кандидатстване по ОП си остава мираж”.
„...  да  речем,  че  организацията  кандидатсва  и  спечели  даден
проект и финансирането по него е 100%. Има срок, в който се
получава първото финансиране, като още преди това работата
трябва да започне – да има заплати за екипа, офис, техника и
т.н.  И  отново  стигаме  до  финансовия  проблем  –  всичко  това
трябва  да  бъде  заплащано  от бюджета  на  организацията  до
момента  на  пристигането  на  средствата  за  проекта  от
съответния еврофонд” (Р-В1)
„Налага се  да имаш пари в  резерв,  за  да можеш да дочакаш
следващия транш. Малко са такива НПО-та...” (Р-В2)
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Вторият е свързан с високата степен на риск – несигурност „дали и
кога ще  последва  следващ  трансфер  на  средства”,  който  поемат
бенефициентите по отношение на финансовите ангажименти на държавата. 

„Никога  не  си  сигурен  дали  и  кога  ще  последва  следващ
трансфер на  средства.  А през  това  време  трябва  да  работиш,
иначе пропада графика”. (Р-А1)
„Тежко се работи, когато не знаеш кога ще преведат следващия
транш по проекта. Администрацията гледа на бенефициентите
като на престъпници”. (Р-А2)
„... липсва доверие в държавата, тъй като в последните години
тя бави плащания по еврофондовете и не постъпва коректно със
съответните бенефициенти”. (Р-В1) 

Несигурността  в  плащанията  по  даден  проект  поражда  в
бенефициентите усещането, че към тях се отнасят като към престъпници. Зад
подобно  усещане  най-вероятно  се  крие  властовата  доминация  на
администрацията,  за  да  се  „режисира”  достъпа  до  средства  и  до  самите
фондове.  Това  обаче  води  до  нарастване  на  недоверието  в  държавата.
Властова доминация и високата степен на недоверие са обвързани механизми
за  формиране  на  определени  кръгове  от  НПО,  които  „имат  ресурса”  да
печелят проекти.

Третият основен  проблем  е  свързан  с  горните  два.  Става  дума  за
невъзможността  на  много  НПО  да  развият  свой  собствен  експертен
потенциал,  като  привличат  добри експерти  с  оглед  по-качественото  и  по-
ефективно  създаване  и  реализация  на  проекти  и  обучение  на  собствени
експерти.

„...  липсата на хора с опит,  които да са наясно с  начините за
кандидатстване – съответната документация и т.н. Има лица и
фирми, които предлагат такава услуга. Но тя струва пари, а са
малко  пациентските  организации,  които  разполагат  с  такъв
свободен ресурс и могат да рискуват – проектът може и да се
приеме, но може и да не се приеме... (Р-В1)
 „... като не можем да привличаме експерти, защото не можем
да  им  платим,  ние  не  можем  и  да  се  развиваме  като
организация”. (РВ-2)
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Всъщност тук се наблюдава точно обратната тенденция на официално
декларираната  цел  на  една  от  оперативните  програми:  „Развитие  на
човешките  ресусрси”.  Множеството  административни  процедури,
превръщащи  се  във  финансови  бариери  пред  много  НПО  на  и  за  хора  с
увреждания,  всъщност  делегитимизира  идеята-цел  за  инвестиране  в
бъдещето на хората и техните организации.

2.8. Неефективността на институциите – липса на капацитет и разбиране
на проблематиката

И тук част от респондентите споделят интересни наблюдения. Според
тях администрацията, която обслужва проектите по различните еврофондове,
няма достатъчен капацитет да работи с НПО на и за хора с увреждания най-
вече,  защото  не  познава  спецификата  на  проблемите  на  целевите  групи
бенефициенти, в името на които се създават и реализират дадени проекти.

„Администрацията не е ефективна, няма капацитет да работи с
НПО на хора с  увреждания.  Тяхното мислене е  по посока на
социалното подпомагане. Съжаление и подпомагане. Като чуят
инвалид се чудят какво да правят  и  започват да се  крият зад
параграфчета, алинейки и...” (Р-А2)

„Съжаление и подпомагане...” – този израз сякаш обобщава изцяло все
още  доминиращия  административно-благотворителен  модел  на
инвалидността в страната. 

Подобна е ситуацията и с фирми и работодатели, които са готови да
наемат хора с увреждане на работа: 

„Не се съобразяват с изисквания, породени от спецификата на
работа на съответната фирма. Искат преводачът, който е лице с
увреждане,  да  има  работно  място  и  време.  Преводачите  ми
работят от дома си – може да превежда откъдето си иска стига
да  има  компютър,  софтуер  и  интернет.  Налагат  ми  и
изисквания  за  заплащане  на  преводачите,  а  преводът  е
специфична работа. Не мога да плащам еднакво на този, който
всеки ден превежда по 10 страници от и на немски и на този,
който превежда 2-3 страници в месеца на арабски”. (Р-Б1)
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Налагането  на  неадекватни  –  спрамо  характера  и  организацията  на
труда  във  фирмата,  както  и  спрямо  вида  и  тежестта  на  увреждането  –
изисквания  от  страна  на  държавната  администрация  към  фирмите,
потенциални бенефициенти по дадена програна, също може да се разглежда
като инструмент за сепариране на определени фирми (поставяне на бариери
пред достъпа) за сметка на други. Освен по-малка усвояемост на средства,
тук съществени негативни последици изпитват  самите хора с  увреждания,
които – макар и индиректно – се сблъскват с административни бариери пред
достъпа им до платен труд.

2.9. Неустойчивост на резултатите

Организациите,  които  са  печелили  и  реализирали  проекти  споделят
един тревожен факт: липсата на мултипликация на ефекта от проекта. 

„Правим  проекти,  създаваме  нови,  полезни  за  хората  с
увреждания, социални услуги, но... те си остават само в рамките
на проекта. Почти винаги общината или държавата липсва. Не
поема и не развива по подходящ начин тези услуги. Само в един
случай това стана,  но в  рамките  на една единствена столична
община. Защо не в цялата СГО?” (Р-A1)

Липсата на финансов ресурс и доброволчески капацитет в НПО на и за
хоарта  с  увреждания,  както  и  отказът  на  държавната  и/или  общинската
администрация да се ангажира със съответната подкрепа на предоставянето
на  определени  социални  услуги  за  хора  с  увреждания  до  голяма  степен
обезсмисля  реализацията  на  проекти.  Това  сякаш  затвърждава  горчивата
шега в средите на НПО: 

„Усвояват  се  едни  пари  от  близки  до  власта  организации  и
толкова”.  Много  организации  споделят,  че  е  изключително
важно да се продължи проектът по-дълго време, особено когато
е доказал своята полезност в практиката.
„Важно е, като се създаде една услуга и се види, че работи, че е
полезна, институциите да я припознаят и да я развиват, а не да
угасне след приключване на проекта”. (Р-А2)
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2.10. Други проблеми

В  дълбочинните  интервюта,  както  и  в  неформалните  разговори  с
респондентите ни, те често засягаха не един или два проблема, с които са се
сблъсквали  по  време  на  подготовка  на  проекти  и  кандидатстване.  Тези
проблеми могат да се обобщят по следния начин:

1) Ефектите от проектите обикновено са краткосрочни, а при оценката
им се използват предимно количествени измерители; 

2) Ниско ниво на мониторинг относно дублиране на проекти и целева
група  и  изпълнение  от  организации,  които  не  са  НПО  на  и  за  хора  с
увреждания, а са превърнали неправителствената дейност в проектен бизнес;

3)  Като  цяло  всеки  един  проект  може  да  реши  –  и  то  най-често
временно  –  проблемите  на  няколко  човека,  но  не  решава  проблемите  на
големи групи лица  с  увреждания,  например слепи,  или  хора  в  инвалидни
колички;

4) Сериозни резултати се постигат,  когато се работи продължително
време, а това рядко се случва;

5) Липсва ясна и последователна политика в сферата на инвалидността,
тя е по-скоро „на парче”, конюнктурна, отколкото холистична;

6) Изискване на предишен опит със спечелени и реализирани проекти.
Това  автоматично  изключва  от  процесите  на  кандидатстване  по  ОП и  от
процеса  на  „развитие  на  човешките  ресурси”  онези  НПО  на  и  за  хора  с
увреждания, които нямат такъв опит;

7) „...зловещата корупция в тази сфера. Около ОП се е формирала и
затвърдила изумителна мрежа от участници в корупционни схеми. Още при
първият ми опит да разпитам хора, които работят по европейски проекти, се
сблъсках със стряскащи фрази като: „ще ти напиша проекта, но искам след
това  да  ме  включиш  като  подизпълнител”;  „намери  връзки  в  едикое  си
министерство  иначе  проектът  няма  да  мине”;  „имам  връзки  в  едикое  си
министерство, но ще искат процент от средствата за проекта под масата” и
т.н. и т.н. ...” (Р-В1).

8)  „Имайки  предвид  корупцията  и  липсата  на  подкрепа,  особено  за
организация,  която  няма  досегашен  опит  в  работа  с  ОП  –  условията  са
изключително шуробаджанашки. Ако основната идея на ЕС е да помага на
организации като нашата (а си мисля, че е точно така) цялата идея е тотално
опорочена” (Р-В1).

Споделените в дълбочинните интервюта проблеми,  с  които хората  с
увреждания и тенхите организации се сблъскват в процеса на кандидатстване
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и реализация на проекти по Оперативните програми, разкриват множество
структурни  проблеми,  свързани  със  създаването  и  реализацията  на
социалните политики в сферата на инвалидността както на европейско, така и
на равнище България.  Тези политики би трябвало  да  бъдат  насочени към
подобряване  на  житейската  ситуация  на  хората  с  увреждания,  но  всички
данни показват, че това – поне в България – не се случва или се случва в
малка степен. 

3. Аналитични рефлексии

Данните  от  дълбочинните  интервюта  разкриват  няколко  основни
проблемни области, свързани с процесите на кандидатстване по ОП на ЕСФ,
както  и  с  въпросите,  отнасящи  се  до  възможностите  за  разширяване  на
усвояемостта на средствата по съответните оперативни програми.

На  първо  място това  са  въпросите,  отнасящи  се  до  степента  на
доверие,  респективно  недоверие,  на  НПО  на  и  за  хора  с  увреждания  в
държавната  администрация  в  процеса  на  усвояване  на  средства  по
Оперативните  програми.  С  други  думи,  става  въпрос  преди  всичко  за
доверието  в  социалните  институции,  а  не  толкова  за  междуличностно
доверие,  макар  без  междуличностното  доверие  самото  общество  е  в
състояние да се дезинтегрира, „тъй като много малко отношения са основани
изцяло  върху  това,  което се  знае  със  сигурност за  другия  човек,  и много
малко отношения биха се запазили, ако доверието не е толкова силно, или по-
силно,  от рационалното доказателство  или личното наблюдение”109.  И тъй
като тук става дума за усвояване на финансови средства (пари), заслужава да
се  отбележи  още  едно  заключение  на  Зимел  за  релациите  пари-доверие:
„усещането  за  лична  сигурност (к.м.-Б.И.),  което  дава  притежаването  на
пари, е може би най-концентрираната и изявена форма и манифестация на
доверие  в  социално-политическата  организация  и  ред”110.  И  ако
притежаването  на  пари  повишава  личната  –  в  нашия  случай  на  НПО  –
сигурност,  то  притежаването  на  властовите  инструменти  и  механизми  за
разпределянето на тези пари също е – дори може би и в още по-голяма степен
– „концентрирана и изявена форма и манифестация на доверие в социално-
политическата организация и ред”. 

109 Simmel, Georg. The Philosophy of Money. Ed. by D. Frisby. Translated by T. Bottomore and
D. Frisby. Routledge, 2nd ed., London and New York, 1990, рр. 178-179. Цитат по: Бояджиева,
Пепка. Доверието – невидимата ос на обществото. В: Европейските ценности и днешното
българско общество. София, Университетско издателство „Св. Кл. Охридски”, 2009, с. 31.
110 Пак там, с . 31.
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И още нещо, тук доверието се разбира като „стратегия за справяне с
несигурността,  случайността  и  неконтролируемостта  в  социалната  среда.
Като  стратегия  доверието  се  основава  на  положителни  (благоприятни)
очаквания по отношение на поведението и намеренията на другите хора (и
институции111)...  Доверието,  с  други  думи,  се  поражда  в  социалното
взаимодействие  и  е  резултат  от  начина,  по  който  протича  това
взаимодействие112”.

Недоверието  на  НПО  на  и  за  хора  с  увреждания  към  държавните
институции, пряко свързано с европейските фондове, възниква, развива се и
се  затвърждава  още в  процеса  на непреките интеракции между тях,  т.е.  в
процеса на достъпа до информация и в процеса на осмисляне на получената
информация.  Твърде често тези НПО не могат да се справят  с  огромните
предварителни  материали,  съдържащи  изискванията  за  кандидатстване.
Липсата  на  по-леки  конкурсни  сесии,  с  по-леки  изисквания  за  достъп  до
финансиране и по-малки грантове, поражда усещането, че по-малките НПО
съзнателно и целево се игнорират от достъпа до средства от еврофондове. 

Например,  много  от  т.нар.  пациентски  организации  имат  ресурс  и
могат  да  организират  еднодневни  или  двудневни  курсове  за  обучение  на
учители  и  медицински  сестри  в  масовите  училища  за  бърза  и  адекватна
реакция при криза при деца с диабет или обучение за контрол и помощ на
децата  при  поставяне  на  съответната  доза  инсулин по  време  на  учебните
занимания. Подобни пациентски организации споделят, че времето и ресурса,
които са им необходими да подготвят един подобен проект са многократно
по-големи,  отколкото  самата  реализация  на  проекта.  Липсата  на  подобни
курсове  в  малки  и  по-големи  градове  и  отказа  на  учители  и  дори  на
медицински  сестри  –  там,  където  ги  има  –  често  е  причина  единия  от
родителите да напуска работа, за да може да се грижи за детето си. Това от
своя страна вкарва семейството в траектория на обедняване. 

Подобни  житейски  ситуации  затвърждават  недоверието  в
институциите,  като  ги  превръщат  в  общественото  мнение  от  донори  на
подкрепа в донори на бюрокрация, незаинтересованост и в някаква степен на
доминация. 

Липсата  на  равнопоставен  достъп  до  еврофондовете  поражда
недоверие  и  по  посока  на  ефективността  на  публичните  политики.  Те

111 Допълнението мое Б.И.
112 Simmel, G. (1990) The Philosophy of Money. Ed. by D. Frisby. Translated by T. Bottomore
and D. Frisby. Routledge, 2nd ed., London and New York, рр. 178-179. Цитат по: Бояджиева,
Пепка. Доверието – невидимата ос на обществото. В: Европейските ценности и днешното
българско общество. София, Университетско издателство „Св. Кл. Охридски”, 2009, с. 32.
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започват да се възприемат като политики, нямащи нищо общо с реалните
потребности и проблеми на хората. 

Непрекъснатите проблеми, с които спечелилите някакъв проект НПО
се  сблъскват  в  процеса  на  реализацията  му  –  разход  на  огромен
административен ресурс за управление на проекта, промяна на условията в
движение  и  др.,  също  пораждат  недоверие  по  посока  на  съзнателно  и
целенасочено  желание  от  страна  на  държавните  институции „да  порежат”
разходите  по  даден  проект.  Или  както  сподели  извън  интервюто  една
представителка  на  пациентска  организация  „Реализацията  на  проект  по
еврофондовете  е  игра  на  нерви,  „надлъгване”  между  нас  и
администрацията...”. 

На второ място, това са въпросите с т.нар. сепарационна политика. 
Провеждането  на  сепарационна  политика спрямо бенефициентите от

страна  на  държавата  е  социална  технология  за  маргинализация,  социално
изключване и създаване и/или поддържане на социални неравенства между
бенефициентите,  което  в  крайна  сметка  е  властова  доминация  на
политическите елити над структурите на гражданското общество. 

Сепарационната  политика  би  имала  логика  само,  дотолкова  и
единствено,  когато се използва като позитивен „gate-keeper” спрямо онези
бенефициенти,  които  са  недобросъвестни,  нямат  адекватна  самооценка  на
собствените  си  възможности  и  разглеждат  реализацията  на  даден  проект
единствено като източник на средства. 

Границата между позитивния „gate-keeper” и сепарационната политика
като  властова  доминация  е  толкова  размита  –  благодарение  на  липса  на
определени правила,  ясни и стриктно спазвани норми,  без  роднински или
партиен протекционизъм и др., че търде често в действителност позитивния
„gate-keeper”  се  превръща  и  използва  в  публично  афиширана  и  налагана
оправдателна и осмисляща властовата доминация идеологема. Най-вероятно
държавната администрация и властовите елити ще отричат подобен извод,
разкриващ  макар  и  в  малка  степен  мотивацията  им  за  подобен  начин  на
действие.  Те  ще  акцентират  върху  политиката  на  сепарация  като
положителен „gate-keeper”, докато НПО ще акцентират – което се случва и в
нашия  кейс-стъди  –  върху  характеристиката  на  сепарационната  политика
като  властова  доминация.  С  други  думи,  реално  съществуват  два
противоположни дискурса  за  състоянието  на  и  достъпа  до информация за
конкурсите, обявявани по ОП. А това, по думите на Фитуси и Росанвалон113, е
симптом за задълбочаване на социалните неравенства.

113 Fitoussi J. P., P. Rosanvallon. (2000) Czas nowych nierówności,  przekład S. Amsterdamski.
Wyd–wo „Znak”, Kraków, с. 15
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Всяко  –  в  т.ч.  и  биологичното  –  различие,  въведено  в  определен
социален контекст, може да се превърне в социално неравенство. Например,
различието възможност за възприемане и обработка на информация, въвдено
в  социалния  контекст  на  определени  норми  за  достъп  до  информация  в
определен времеви интервал, създавани от политическите елити, се превръща
в социално неравенство или – в най-добрия случай – във фактор, генериращ
неравенство,  като  самото  различие  също  придобива  характеристиките  на
неравенство. 

Един  от  основните  критерии  за  отличаване  на  различието  от
неравенството е, че първото не може да се коригира, а второто може да бъде
коригирано в различни посоки. В момента на създаване или възникване на
възможности  за  коригиране  на  различието,  то  вече  придобива
характеристиките на неравенство.

На  трето  място,  става  дума  за  високия  риск –  разбиран  като
неопределеност и несигурност, в условията, на който работят и реализират
проектите НПО на и за хора с увреждания. Вече се спомена, че този риск се
продуцира  основно  от:  а)  сложността  на  изискванията,  за  реализация  на
проектите;  б)  честа  смяна  на  наблюдаващите  (от  страна  на  публичната
администрация) реализацията на проектите; в) честа смяна на правилата, по
които се реализира проекта; г) несигурност за и при получаване на следващи
траншове на финансови средства по даден проект.

Прикритото поддържане на високо ниво на риск, придружено от явен
или скрит отказ да се изследва същностната ефективност – в краткосрочен и
дългосрочен план – на реализираните проекти, елиминирането на всякакъв
анализ на същността на публичните политики, конституиращи подобни нива
на риск и на анализ на самия риск, заличават щетите, които те нанасят не
само  на  резултатите  от  проектите,  на  НПО  и  на  участниците  в  тяхната
реализация, но най-вече щетите, нанасяни на житейската ситуация на хората
с увреждания. Или както се изрази един от респондентите, след приключване
на  интервюто:  „Правят  се  огромен брой проекти,  а  ние  продължаваме  да
живеем  зле.  Дори  по-зле”.  Така  рискът  продуцира  и  недоверие  към
публичната  администарция  и  затвърждава  усещането  за  толерирана
корупция. Освен това подобна ситуация подчертава контурите и границите
на  и  между  публично  декларирани  цели  на  политики  и  диаметрално
противоположните усещания на гражданите за ефективността и резултатите
от  тези  политики.  Ако  се  приложи  работната  дефиниция  на  понятието
„житейска  ситуация”114 към  тази  ситуация,  това  би  означавало,  че
реализираните проекти почти с нищо не променят житейската ситуация на
114 Има се предвид: „Казано накратко, житейската ситуация е съвкупността от условията на
живот и възможностите за развитие, които съществуват в дадено общество”.
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хората с увреждания, дори обратното, тя се влошава поради неспособността
на тези проекти да изпълняват ролята на социално-защитни механизми или
поне да подкрепят други такива (например публични политики) пред такива
сериозни  социални  проблеми  като  обедняване  и  бедност,  социално
изключване, задълбочаващи се социални неравенства и др.

Високият социален риск по време на изпълнение на даден проект по-
скоро  ангажира  огромни  човешки  ресурси  по  посока  на  „правилно”
разходване на средствата, на спазване на правилата и процедурите, отколкото
по  посока  на  извършване  на  дейности  в  подкрепа  на  постигната  или
подобряване на съществуваща житейска ситуация на хората с увреждания.
„Инвалидите не живеят благодарение на проектите, а въпреки тях” – казва
един от респондентите. 

На  четвърто  място,  става  дума  за  ефективността  на
реализираните проекти и нейната адекватна оценка. 

Такава оценка не се прави или ако се реализира, тя е дело на същата
тази администрация, която администрира проектите – от тяхното създаване
до крайната им реализация. 

Част от респондентите, както и представители на други НПО на и за
хора  с  увреждания,  ромски  организации  и  др.,  споделят,  че  по-често
иновациите,  създавани  в  рамките  на  един  проект,  остават  именно  в  тези
рамки  и  след  това  не  се  развиват.  Може  би  изключение  правят  онези
дейности,  свързани със създаване на центрове за социална рехабилитация,
които неправилно се наричат социална услуга. Отказът – съзнателен или не –
за мултиплициране на ефекта от един проект, е свързан не само с липсата на
оценка на ефективността. Той е свързан и с липсата на знание и с отказът да
се  внедрява  адекватно,  немедикализирано  знание,  предназначено  за
публичната  администрация  и  отнасящо  се  до  същността  на,  протичащите
процеси  и  развиващите  се  тенденции  в  сферата  на  уврежданията  и
неспособността, както и до проблемите в и около социалната категория лица
с  увреждания.  Не  ни  е  известно  до  сега  да  са  инвестирани  средства  за
социални  изследвания  на  ефективността  на  реализираните  проекти,  на
потенциалните  загуби  от  отхвърлени  смислени проекти,  за  изграждане  на
работещи алгоритми за оценка.  Точкуването на даден проект по време на
неговата оценка дали да бъде финансиран или не, не може да се приеме за
оценка на ефективността.

Липсата  на  основано  на  научно знание  оценяване  на  ефективността
също попада в сферата на конституиране на рискове и води до задълбочаване
на незнанието в сферата на уврежданията. Това е фактор, действащ по посока
на поставяне на акцент върху социалното подпомагане и дезактивира хората
с увреждания в социално-психологически план.
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В  заключение,  за  да  илюстрираме  най-общата  преценка  за
ефективността  на  средствата,  изразходвани  за  подобряване  на  житейската
ситуация на хората с увреждания, нека да сравним описания по-горе начин на
разпределение и изразходване на средствата с основните, фундаменталните,
поливалентни направления, за подобряване житейската ситуация на хората
увреждания. 

Общо  взето  съществува  консенсус,  че  най-важните  направления  за
подобряване на житейската ситуация на инвалидите са следните: 

а)  отстраняване  на  наличите  социални  бариери  –  архитектурни,
икономически,  професионални,  социално-психологически,  транспортни  и
др.; 

б) постоянна работа по идентификация на тези бариери;
в) изследване и експликация на влиянието на бариерите върху начина и

качеството  на  живот  на  хората  с  увреждания,  върху  тяхната  актуална
житейска ситуация;

г) формиране и реализация на публични политики за отстраняване на
идентифицираните социални бариери;

д) оценка на ефективността на публичните политики.
Би трябвало да очакваме средствата по оперативните програми да са

насочени  към  реализация  на  проекти,  които  са  конструирани  така  че  да
влияят позитивно в посочеинте направления. 

Макар данните от проведеното изследване да не са представителни и да
показват  само  отделни  мнения  на  три  групи  респонденти,  те  все  пак
разкриват  индикации  за  наличие  на  сериозни  несъответствия  между
идентифицираните  направления  (проблеми)  и  направленията,  които
доминират при усвояването на средствата от еврофондовете. Разминаването
поражда сериозни съмнения в ефективността на реализираните проекти по
отношение  на  възможностите  за  подобряване  на  житейската  ситуация  на
хората с увреждания, а също и за неглижиране на поетапното решаване на
посочената по-горе поливалентна проблематика.

Данните  от  представеното  изследване  на  случай  по-скоро   дават
основание  да  се  приеме,  че  други  цели  –  необявени,  неофициални,
непублични  и  може  би  дори  неосъзнавани  от  самите  административни
структури, постепенно са изместили и ограничили официалните,  публично
обявени цели на изразходването на средствата. Така данните потвърждават и
теоретично  формулираните  очаквания  отнсно  начина,  по  който  оперират
административинте  структури  и  позволяват  да  се  разбера  по-добре
намаляващото  доверие  в  държавните  институции  и  влиянието  му  върху
цялото  общество,  с  провежданата  сепарационна  политика  и  др.,  както  и
взаимовръзките между тези проблеми.
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ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА

УСВОЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ
В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ –

УСТОЙЧИВОСТ И ПРОБЛЕМИ

Необходимостта  от  подобряване  на  енергийната  ефективност  в
България  е  един  от  основните  приоритети  на  българското  правителство.
Терминът  "енергийна  ефективност"  представлява  съотношението  между
изходното  количество  производителност,  услуга,  стока  или  енергия  и
вложеното количество енергия.  Повишаването на енергийната ефективност
допринася  за  ограничаване  на  емисиите  от  въглероден  диоксид  и  други
парникови газове и съответно спомага за предотвратяване на изменението на
климата.

Една  от  мерките,  която  българското  правителство  е  предприело  за
повишаване  на  енергийната  ефективност  е  Законът  за  енергийната
ефективност. Той въвежда изискванията на Директива 2006/32/ЕО и урежда
обществените отношения, свързани с провеждането на държавната политика
за  повишаване  на  енергийната  ефективност  при  крайното  потребление  на
енергия и предоставянето на енергийни услуги. Целта на Закона е да даде по-
ясно определение на енергийната  ефективност като национален приоритет
при  провеждането  на  държавната  политика  в  тази  област,  по-ясно
дефиниране  на  ангажиментите  и  подкрепата  на  държавата  за  нейното
развитие, да създаде институционални, нормативни и финансови условия за
реализиране  на  националната  политика  като  предпоставка  за  успешното
интегриране  с  Европейския  съюз.  Въз  основа  на  Директива  2006/32/ЕО и
Закона за енергийната ефективност се разработват  Национални планове за
действие  по  енергийна  ефективност.  В  тях  България  приема  индикативна
национална цел за енергийно спестяване до 2016 година в размер не по-малко
от  9%  от  крайното  енергийно  потребление  за  9  години  (средно  по  1%
годишно).

Със  Закона  за  енергийната  ефективност  се  конституира  Фонд
"Енергийна  ефективност".  След  приемане  на  новия  Закон  за  енергията  от
възобновяеми източници се преименува на Фонд "Енергийна ефективност и
възобновяеми  източници".  Главната  цел  на  Фонда  е  управлението  на
финансови средства, предоставени за инвестиционни проекти за развитие на
енергийната  ефективност,  съобразно  приоритетите,  заложени  в  годишните
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програми по енергийна ефективност, приети от Министерски съвет. Това е в
унисон  с  целите,  които  ЕС  си  поставя.  Европа  може  да  намали  своето
първично енергопотребление към 2020 г. с 20% просто чрез прилагането на
икономически ефективни мерки за енергоспестяване115.  Това  би направило
европейската  икономика  по-конкурентноспособна  и  би  създало  работни
места и нови стопански възможности. Европейските граждани биха плащали
по-малки  енергийни  сметки,  с  което  би  се  намалил  броят  на  бедните  в
енергийно  отношение  домакинства.  Енергийната  ефективност  е  свързана
също  и  с по-добро  използване  на  енергийните  ресурси  и  намаляване  на
зависимостта  от  внос на  енергия.  По-малкото енергопотребление  означава
снижение  на  емисиите  на  CO2 и  на  други  вредни  емисии,  по-малко
въздействие  върху  екосистемата  и  по-добро качество  на  живот на  хората.
Енергийната ефективност и енергоспестяванията са полезни за икономиката
на ЕС като цяло, за държавите-членки, фирмите и частните лица.

На  пролетната  сесия  на  Съвета  през  2007  г.  държавните  глави  и
ръководители на правителства от ЕС изтъкнаха  „необходимостта да бъде
подобрена  енергийната ефективност в ЕС,  така  че  да бъде постигната
целта  за  намаление  с  20%  на  енергопотреблението  в  ЕС  спрямо
прогнозното  енергопотребление  за  2020  г.“116.  ЕС,  обаче,  изостава  от
графика  за  цялостното  реализиране  на  тези  икономически  ефективни
енергоспестявания.  Прогнозите  по  сценария  за  енергийната  ефективност
PRIMES 2009  показват  прекъсване  на  тенденцията  и  за  все  по-голямо
повишаване  на  енергопотреблението,  като  относителното  понижаване  на
енергопотреблението спрямо по-ранни прогнозни данни би възлизало само
на около 9% през 2020 г. Следователно, ако ЕС не удвои своите усилия в
областта  на  енергийната  ефективност,  няма  да  бъде  постигната  целта  за
намаление  с  20%  на  енергопотреблението  и  няма  да  бъдат  реализирани
съответните ползи за икономиката, обществото и околната среда. Причините
за недостатъчния напредък са неуспехите на въздействието на пазара (като
например  недостатъчните  ценови  мотивационни  сигнали,  разделението  на
стимулите, несиметричната информация, липсващите или непълни пазари и
високите  инвестиционни  разходи),  както  и  регулаторните  неуспехи  (като
115Това е изяснено например в следните публикации: Fraunhofer ISI  et al. 2009: Study on
Energy  Savings  Potentials  in  EU  Member  States,  Candidate  Countries  and  EEA  Countries
(Проучване  на  потенциалите  за  енергоспестяване  в  държавите-членки  на  ЕС,
кандидатстващите страни и страните от ЕИП); Action Plan for Energy Efficiency:  Impact
Assessment  (План  за  действие  за  енергийна  ефективност:  Оценка  на  въздействието)
SEC(2006)1174; Lechtenböhmer и Thomas, Wuppertal Institute, 2005: The mid-term potential
for demand-side energy efficiency in the EU (Средносрочен потенциал за подобряване на
енергийната ефективност при потреблението на енергия в ЕС).
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привеждане  в  изпълнение  и  ниското  равнище  на  амбициите).  Ефектът  на
отскока (rebound effect — възстановяване на предишното ниво на консумация
след  реализирана  икономия)  също  представлява  предизвикателство,  което
обаче е трудно да бъде управлявано на равнището на ЕС, тъй като е свързано
с поведението и свободния избор на отделните личности. 

1. Специфика на съществуващите политики

За  преодоляване  на  горепосочените  ограничения  и  за  реализация  на
ползите  от  енергийната  ефективност  бяха  възприети  редица  политики  на
европейско  и  национално  равнище.  В  Плана  за  действие  в  областта  на
енергийната ефективност (EEAP) от 2006г. бе формулирана широкообхватна
рамка за следваната политика на европейско равнище, включваща 85 мерки,
която доведе до приемането на над 20 законови мерки и на много инициативи
с пожелателно-правен характер. Оценката на EEAP показва, че голямата част
от мерките са изпълнени, или в процес на изпълнение. Постигната е целта
EEAP да  се  превърне  във  важна  движеща  сила  за  възприемането  на
амбициозни  политики  на  европейско,  национално  и  местно  равнище.  От
друга  страна,  обаче,  EEAP не  бе  предназначен  да  осигури  цялостна
реализация на потенциала за енергоспестяване и поради това е необходимо
този план да бъде актуализиран.

Редица политики бяха приети също и от държави-членки, но те не биха
били достатъчни за преодоляване на недостига на енергоспестяване. Първите
национални  планове  за  действие  в  областта  на  енергийната  ефективност
(NEEAPs),  които  държавите-членки  представиха  в  изпълнение  на
съответното  си  задължение  по  Директивата  за  енергийните  услуги,  дават
добра представа за много от политиките, които държавите-членки провеждат
за  реализиране  на  своя  потенциал  за  енергийна  ефективност  и
енергоспестяване117.  Направената от Комисията оценка на тези национални
планове  показа  какъв  е  постигнатият  напредък  във  всяка  държава-членка.
Заключението от оценката е, че при все че много от националните планове
съдържат  съгласувани  и  широкообхватни  стратегии  за  постигане  на
междинните и окончателните цели, в някои от тях се проявява мислене „на
парче“, като са събрани фрагментарни мерки за енергийна ефективност. 

117 Първоначално срокът за предаване националните планове за действие в областта на
енергийната  ефективност  (NEEAPs)  бе  по  средата  на  2007  г.,  но  много  от  тях  бяха
подготвени със закъснение и представени към средата на 2008 г.
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1.1. Ролята на ЕС

Правото  на  ЕС  да  предприема  действия  в  областта  на  енергийната
ефективност  и  енергоспестяванията  е  формулирано  в  Договора  за
функционирането на европейския съюз,  член 194,  параграф 1.  Въпреки че
голяма част от отговорността остава в компетенцията на държавите-членки,
правото  на  ЕС да  предприема  действия  в  тази  област  е  въведено  поради
важното  значение  на  енергийната  ефективност  и  енергоспестяванията  във
връзка  с  постигането  на  целите  на  ЕС  по  отношение  на  сигурността  на
енергийните  доставки,  конкурентноспособността  и  защитата  на  околната
среда.  За  постигането  на  тези  цели  се  изисква  координирана  дейност  и
съгласувана  политика  в  областта  на  енергийната  ефективност  и
енергоспестяванията. По тази причина, ЕС има роля в следните дейности:

• Задаване  на  минималнодопустими  изисквания  в  областите,
където евентуални индивидуални мерки на държавите-членки биха създали
риск за изкривяване на вътрешноевропейския пазар; 

• Формулиране на обща рамка, създаваща основа за съгласувани
помежду си и взаимно усилващи своето действие механизми, като в същото
време  се  запазва  отговорността  на  държавите-членки  за  определянето  на
конкретните равнища на показателите, които трябва да бъдат постигнати; 

• Създаване  на  платформа  за  обмен  на  най-добри  практики  и
стимулиране изграждането на капацитет; 

• Използване на инструменти на ЕС за насърчаване на енергийната
ефективност,  например  чрез  предоставяне  на  финансиране,  и  за  нейното
насочване и включване в други провеждани политики. 

Генералната цел на разглежданата политика, формулирана от лидерите
на ЕС, е да се подобри енергийната ефективност в ЕС, така че да може да се
постигне  целта  за  намаляване  на  енергопотреблението  към 2020 г.  с  20%
спрямо съответното прогнозно енергопотребление, посочено от Комисията в
нейната  Зелена  книга  за  енергийната  ефективност118.  Тази  цел  е  в
съответствие  с  цялостната  енергийна  политика  на  ЕС.  Подобряването  на
енергийната  ефективност  представлява  съществен  елемент  от  новата
европейска стратегия „Енергетика 2020”119.  От една по-обща гледна точка,
енергийната  ефективност  допринася  за  изпълнението  на  по-широки
инициативи за постигане на политическите цели в областта на изменението

118 COM(2005)  265:  Спестяване  на  370  млн.  т  н.е.  първична  енергия  в  2020 г.  спрямо
сценария на базовата линия, съдържащ прогнозни данни за потреблението на първична
енергия. Базовата линия бе актуализирана в 2007 г., за да се отчете присъединяването на
две нови държави-членки. 
119 COM(2010) 639 окончателен
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на  климата  и  за  стимулиране  на  икономическото  възстановяване  и
постигането на интелигентен, устойчиво развит и приобщаващ растеж, както
е  посочено  в  Европа  2020  –  Стратегия  за  интелигентен,  устойчив  и
приобщаващ растеж120. 

Предизвикателствата  към ефективността  на енергопотреблението  във
връзка  със  съществуващите  политики  и  тенденциите  в  областта  на
енергопотреблението са големи както по отношение определянето кой е най-
добрият  начин  за  предприемане  на  мерки  на  европейско  равнище  по
отношение на енергийната ефективност, така и какви видове инструменти в
рамките на провежданата от ЕС политика са необходими за подпомагане на
държавите-членки  да  реализират  своя  потенциал  за  енергоспестяване.
Възможни  са  три  основни политически  алтернативи:  (i)  задаване  само на
цели,  като  бъдат  оставени  държавите-членки  да  разработят  необходимото
съчетание от политики; (ii) не се задават цели, но се разработват политически
инструменти  на  ЕС  и  се  приканват  държавите-членки  да  прилагат  и/или
допълнят  тези  инструменти;  (iii)  широкообхватна  политическа  рамка  на
равнище държава-членка  (включително с  общи и конкретни цели),  като  в
същото  време  ЕС  разработва  свои  политически  инструменти,  с  които  да
подпомага държавите-членки. След тази обща рамка, за всеки от секторите
(т.е.  за жилищните и обществените сгради, транспорта,  промишлеността и
енергетиката) са възможни различни политически инструменти (доброволни,
регулаторни,  осигуряващи  финансиране,  насочени  към  постигане  на
общественото  осъзнаване  на  въпроса,  или  във  връзка  с  повишаване  на
квалификацията),  с  цел  постигането  на  съответните  цели  във  всеки  от
секторите.  Изборът  на  най-добрите  варианти  се  основава  на  постигнатия
напредък  по  съществуващите  политики  и  на  оценката  на  оставащите
препятствия,  ползите,  възможното въздействие,  ефикасност,  ефективност и
съгласуваност. 

От съществено значение е да се разработи съгласувано съчетание от
политики на равнище държава-членка, с ясни, прости и измерими цели. Чрез
добре  координирани  мерки  на  равнище  ЕС  би  могло  да  се  създаде
необходимата рамка за  държавите-членки,  на  чиято  основа те  да  развиват
своите дейности. Комисията би могла да предложи индивидуални мерки за
всеки сектор, които биха формирали такава обща рамка и биха подпомогнали
държавите-членки при разработването на техните собствени инструменти. 

Този подход би довел до реализацията на икономически ефективния
потенциал  и  би  способствал  за  преодоляване  на  някои  съществени
препятствия,  като  например  фрагментарността  на  провежданите  в  тази
област  политики и липсата  на политически ангажимент и предсказуемост.
120 COM(2010) 2020 окончателен
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Също така,  той  би  осигурил  разглеждане  на  възможните  синергии между
отделните политики. 

В  допълнение  към  това,  Комисията  би  могла  да  проучи  кой  е  най-
добрият  подход  за  задаването  на  съответните  цели  и  за  тяхното
взаимодействие  с  други политически инструменти (по-специално целите в
областта на климата). Тя би могла да предложи на националните планове за
действие  в областта  на енергийната  ефективност (NEEAPs)  да  бъде даден
статут на ключови документи. Един засилен и имащ разширен обхват (така
че  да  включва  всички  видове  енергийни  доставки  и  всички
енергопотребяващи  сектори)  национален  план  за  действие  в  областта  на
енергийната ефективност би могъл да придаде голямо политическо значение
на  енергийната  ефективност  и  да  служи  за  двигател  на  желания  процес.
Освен това, с цел да се увеличи участието на местните власти, е необходимо
да  продължи  дейността  по  успешния  модел  на  Спогодбата  на  кметовете
(Covenant of Mayors), която бе организирана с подкрепата на Комисията, така
че тази спогодба да продължи да се разраства и да реализира своя потенциал.

1.2. Предимствата на жилищния сектор и сектора на услугите

Нормативната уредба (и по-специално на Директивата за енергийните
характеристики на сградите) е достатъчно амбициозна и вниманието трябва
да  бъде  насочено  към нейното  прилагане.  Не такъв,  обаче,  е  случаят  при
изискванията  за  продуктите.  С  цел  да  се  увеличи  разпространението  на
енергоефективни  продукти,  необходимо  е  по-нататъшно  разширение  на
обхвата на екологосъобразното проектиране и на енергийното етикетиране,
така  че  да  бъдат  включени повече  групи продукти,  особено  в  сектора  на
обществените  сгради,  както  и  някои  строителни  елементи  —  например
прозорците.  Това  би  допринесло  за  създаването  на  пазари  за
енергоефективни продукти и материали.

Мерките в областта на финансирането са от съществено значение за
преодоляване  на  ограниченията  при  набавянето  на  средства  за  големи
инвестиции, както и донякъде във връзка с проблема собственик—наемател.
Ограничените финансови ресурси на равнището на ЕС биха могли да бъдат
специално насочени към предоставянето на техническа помощ на държавите-
членки и местните власти, а също така и по отношение на споделянето на
риска и проектните гаранции. В условията на икономическа криза не може да
се  очаква  насочването  на  допълнителни  публични  финансови  средства  в
областта на енергийната ефективност, поради което от съществено значение
е  инструментите  да  са  ориентирани  към  по-успешно  привличане  на

193



финансиране  от  трета  страна.  Продължаващата  липса  на  работна  сила  с
квалификация в областта на енергийната ефективност в строителния сектор,
която  се  дължи  на  недостатъчното  развитие  на  съответните  пазари,
представлява едно от основните нетехнически и нефинансови препятствия за
реализацията  на  оптимални енергийни  реновирания  на  сгради,  както  и  за
монтажа в тях на съответни инсталации. В това отношение, на равнището на
ЕС би могло да се организира създаването на инструменти, които да бъдат
ползвани  от  държавите-членки  (например  за  разработване  на  национални
пътни  карти  за  повишаване  на  квалификацията,  на  учебни  програми,  на
схеми за акредитация и сертификация), както и създаването на платформи за
обмен на най-добри практики. Биха били полезни и би могло да се приложат
и  допълнителни  мерки  за  подобряване  на  общественото  отношение  към
въпроса и за увеличено доброволно участие на частни фирми, при положение
че има достатъчно ресурси за тази цел, тъй като ролята на ЕС е ограничена и
такива мерки са главно в полето на дейност на държавите-членки и местните
власти. 

Енергийните  фирми  разполагат  с  важна  информация  за
енергопотреблението  на  техните  клиенти,  но  не  са  заинтересовани  да  я
използват за намаляване на енергопотреблението им, тъй като по този начин
биха  намалили  своите  приходи.  Това  би  могло  да  се  преодолее  чрез
въвеждането  на  схеми  със  задължения  за  енергоспестяване,  които  биха
осигурили при известно краткосрочно увеличение на разходите за енергия
реализирането  на  икономически  най-ефективните  дългосрочни  мерки  за
енергоспестяване.  Необходимо  е  да  бъдат  по-подробно  проучени  най-
добрите  методи  за  създаването  на  такива  схеми.  С  оглед  да  се  избегнат
отрицателни  взаимодействия  със  Схемата  за  търговия  с  емисии,
сертификатите за енергоспестяване не би трябвало да могат да се търгуват в
рамките на Схемата за търговия с емисии.

2. Анализ на ситуацията в България
Изчерпването  на  ресурсите  и  нарастващите  цени  на  енергията

открояват все по-силно значението на ефективното и устойчиво производство
на енергия за  постигането на конкурентоспособна икономика.  За тази цел
фондовете  на  Европейския  съюз  (ЕС)  осигуряват  редица  икономически
стимули за новите държави членки от Централна и Източна Европа, чиито
икономики са значително по-енергийно интензивни в сравнение със старите
членки.  Ресурсът,  до  който  имат  достъп  бенефициентите  е  значителен.
Финансират се проекти, свързани с енергийна ефективност за три основни
групи – бизнеса, гражданите и за земеделските производители. 
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Програмата  REECL е  разработена  да  предлага  целеви  кредити  на
физически лица и на сдружения на собственици на етажна собственост за
финансиране на енергоспестяващи мероприятия в съществуващи жилища и
жилищни сгради, въведени в експлоатация и надлежно вписани в имотните
регистри  на  Република  България.  Финансираните  енергоспестяващи
подобрения  (съоръжения  и  материали)  трябва  да  са  нови,  да  не  са
рециклирани  или  реновирани.  Европейската  банка  за  реконструкция  и
развитие,  Европейската  комисия  и  Агенцията  за  енергийна  ефективност,
заедно с български банки, създадоха тази програма, за да подпомогнат тези
български  домакинства,  които  имат  нужда  от  заемно  финансиране,  за  да
могат  да  изпълнят  енергоспестяващи  подобрения  в  жилищата  си. При
спазване  на  правилата  и  условията  на  Програмата  REECL,
кредитополучателите,  собственици  на  етажна  собственост,  имат  право  да
получат  помощ в  размер на  30% от  главницата  на  кредита  за  доставка  и
монтаж  на  енергоспестяващите  мерки,  които  се  изпълняват  като  групов
проект,  одобрен  на  общо  събрание,  или  35%  при  условие,  че  груповият
проект се реализира с кредит, предоставен на сдружение на собственици на
етажна  собственост,  и  включва  задължително  поне  едно  подобрение  на
сградната  обвивка  (изолация  и/или  смяна  на  дограма)  и  поне  едно
подобрение на сградните инженерни системи. При спазване на правилата и
условията  на  Програмата  REECL,  кредитополучателите  могат  да  получат
безвъзмездна помощ в размер на 20% от главницата на кредита за доставка и
монтаж  на  енергоспестяващите  мерки,  които  се  изпълняват  като
индивидуален  проект.  Съответните  суми  на  помощта  не  може  да  са  по-
големи  от  левовата  равностойност  на  максималните  тавани,  посочени  в
програмата. Безвъзмездните помощи се изплащат от четиринадесет милионен
грант,  предоставен  на  тази  програма  от  Международния  фонд  Козлодуй
(KIDSF). Тази програма е отворена за сдружения на собственици на етажна
собственост  и  физически  лица/групи  от  лица,  които  възнамеряват  да
изпълнят  енергоспестяващи  проекти,  отговарящи  на  изискванията  по
Програма  REECL в съществуващи жилища и жилищни сгради, въведени в
експлоатация  и  надлежно  вписани  в  имотните  регистри  на  Република
България,  притежавани  или  обитавани  от  тях  или  техните  съпрузи,
братя/сестри и роднини по пряка линия.

Финансират  се  проекти,  включващи  енерго-спестяващи  технологии,
които  изпълняват  техническите  изисквания.  Внедряването  на  следните
енерго-спестяващи проекти в жилищни сгради имат право на субсидирано
финансиране по тази програма:

Енерго-ефективна дограма
Изолация на стени, подове и покриви
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Енергоефективни печки и котли на биомаса
Слънчеви колектори за топла вода и системи
Енерго-ефективни газови котли и системи
Термопомпени системи за отопление и климатизация
Сградни фотоволтични системи
Абoнатни станции и сградни инсталации
Газификационни системи
Рекуперативни вентилационни системи
Може да се кандидатства и ползват повече от един кредит по Програма

REECL за  финансиране  на  енергоспестяващи  подобрение  в  жилища  на
различни адреси и за различни подходящи технологии във всяко от тях, но
само при условие, че не се дублират едни и същи технологии в едно и също
жилище или сграда и че не се надвишават таваните за безвъзмездна помощ за
отделните технологии.

Микро,  малки  и  средни  предприятия  могат  да  кандидатстват  за
инвестиции в енергоспестяващи производствени технологии и ВЕИ по ОП
„Конкурентоспособност” чрез процедура  „Енергийна ефективност и зелена
икономика”. Общият бюджет на безвъзмездната помощ по процедурата е 150
млн. евро, като паралелно ЕБВР предоставя кредитни линии в размер до още
150 млн. евро чрез 6 банки партньори –  „Алианц”, ДСК, МКБ Юнионбанк,
Прокредитбанк,  Райфайзенбанк  и  Уникредит  Булбанк.  Банките  партньори
предоставят становище за кредитоспособността на съответното предприятие
за  получаване  на  заем  като  начин  за  осигуряване  на  необходимото
финансиране за изпълнението на проекта. Ако предприятието разполага със
собствен финансов ресурс и може да изпълни проекта си без кредит, банките
партньори потвърждават наличието на поне 80% от стойността на проекта.
Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за всеки отделен
проект  може  да  достигне  до  2  млн.  лв.  за  машини  и  оборудване  за
производствени  цели,  включени  в  списъка  на  допустимите  категории
материали и оборудване, утвърден от ръководителя на управляващия орган.
За инвестиции в други машини и оборудване, свързани с реализирането на
инвестиции съгласно списъка, максималният размер на помощта е до 391 166
лв. Интензитетът на помощта варира от 30% до 50% от одобрените разходи в
зависимост  от  сферата  на  дейност  на  предприятието,  типа  оборудване  и
други фактори. Максимално допустимата продължителност на всеки проект е
12  месеца.  Друга  програма  е  „Подкрепа  за  енергийна  ефективност  на
многофамилни жилищни сгради” с общ финансов ресурс от 63 млн. лв. С
тази  схема  за  внедряване  на  мерки  за  енергийна  ефективност  в
многофамилни жилищни сгради и създадения Фонд за жилищно обновяване,
Министерството на регионалното развитие и благоустройството цели освен
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прекия ефект от обновяване на сградите да създаде и работещ дългосрочен
механизъм за ефективно финансиране на жилищната политика в България. В
резултат на реализацията на проекта се предвижда да бъдат обновени 180
многофамилни  сгради,  с  около  6  100  жилища  с  РЗП  426  550  кв.  м.
Очакваните енергийни спестявани в обновените сгради са за 21500 MWh на
година.  За  всяка  одобрена  сграда  собствениците  ще  получат  финансова
помощ  до  50%  от  допустимите  разходи  по  обновяването.  Техническото
обследване и обследването на енергийна ефективност, които са задължителен
елемент от обновяване на многофамилните жилищни сгради, се покриват на
100% от проекта. 

Според  Десислава  Йорданова,  директор  на  Дирекция  „Жилищна
политика” в МРРБ са се опитали максимално да улеснят участниците, това е
най-високият размер на грантова помощ в целия ЕС. В задълженията си на
конкретен  бенефициент  дирекция  „Жилищна  политика”  ще  бъде
подпомагана  от  интегрирано  звено  за  изпълнение  на  проекта. Проектните
мениджъри, които МРРБ избира по реда на ЗОП, улесняват собствениците в
техните  действия.  При  проявен  интерес  от  страна  на  собствениците,
проектният мениджър в съответния район на планиране ще ги подпомага със
съдействие  по  създаване  на  Сдружението  на  собствениците  (ако  не  е
създадено такова), попълване и подаване на документи за кандидатстване за
финансова помощ и др. През целия процес на кандидатстване и усвояване на
финансова  помощ,  проектният  мениджър  ще  подпомага  комуникацията
между  Сдружението  на  собствениците  и  останалите  участници в  проекта.
Проектният  мениджър  в  съответния  район  на  планиране  също  така  ще
съдейства  на  собствениците/Сдружението  на  собствениците  в  случай  на
необходимост от кредити от Фонда за жилищно обновяване.  За целите на
изпълнение  на  проект  "Енергийно обновяване  на  българските  домове"  ще
бъдат избрани 7 проектни мениджъра: по един в 6-те района в страната и
един отделен за град София. Основен момент е, че на всяка многофамилна
жилищна  сграда  (която  отговаря  на  изискванията)  ще  се  извършва
обследване  за  установяване  на  техническите  характеристики.  Целта  на
обследването  е  най-общо  да  се  установи  дали  сградата  е  конструктивно
устойчива. Ако сградата е конструктивно устойчива се извършва обследване
за  енергийната  ефективност.  Обследването  определя  какви  мерки  за
енергийна ефективност следва да се изпълнят в сградата. Интервенциите по
сградите,  които  ще  се  финансират,  следва  да  включват  всички
енергоспестяващи  мерки,  предписани  в  обследването  за  енергийна
ефективност,  в  т.ч.  мерки  за  оползотворяване  на  възобновяеми  енергийни
източници  (където  е  приложимо),  които  са  необходими  на  сградата  за
привеждане  в  съответствие  с  нормативните  и  минимални  изисквания  за

197



енергийна  ефективност  и  тези  енергоспестяващи  мерки  имат  екологичен
ефект.  Процесът  по  кандидатстване  от  страна  на  сдруженията  на
собствениците е постоянен в периода на изпълнение на проекта. Сградите се
финансират по реда на тяхното одобрение от дирекция „Жилищна политика”
и  при  съответно  осигурени  50%  от  бюджета  за  сградата  от  страна  на
сдружението на собствениците. За всяка одобрена сграда/блок се организират
и провеждат обществени поръчки за изготвяне на технически/работен проект,
извършване на строително-монтажни работи. С оглед гарантиране доброто
качество на изпълнение на СМР по време на целия строителен процес от
откриване на строителната площадка до предаване на обекта за експлоатация
ще се осъществява постоянен контрол върху изпълнението на СМР относно
съответствието на изпълняваните на обекта  работи по вид и количество с
одобрените строителни документи и КСС;  съответствието на влаганите на
обекта материали с предвидените в техническата документация към договора
и др. За упражняването на строителен надзор и оценка на съответствието за
всеки район на планиране и за гр. София ще бъдат избрани изпълнители по
реда на ЗОП. 

За  подпомагане на  50-процентното  самоучастие  по  проекта  е
структуриран Фонд за жилищно обновяване,  който ще предоставя заеми и
гаранции  по  заеми  на  сдружения  на  собственици  или  на  собственици  на
самостоятелни  обекти.  Той  ще  се  управлява  от  Корпоративна  търговска
банка, която към 13-те милиона лева ресурс от ОПРР ще добави собствени
средства в размер на 1 млн. лв. Договорът с Корпоративна търговска банка
АД като Фонд за жилищно обновяване е 10 години, като това е максимално
допустимият  срок  по  линия  на  Закона  за  обществените  поръчки.  Това
означава, че Фондът ще действа като дългосрочен инструмент за обновяване
на  жилищния  фонд в  България.  Базовите  условия,  при  които  се  отпускат
заеми и гаранции по заеми от  избрания  Фонд за  жилищно обновяване  са
стандартните. ФЖО осигурява до 50% от стойността на мерките за енергийна
ефективност  на  съответната  сграда  или  блок  под  формата  на  заеми  или
гаранции при  представен  и  подписан  договор  по  схемата  за  безвъзмездна
финансова  помощ;  лихвата  към  собствениците  на  самостоятелни  обекти
(ССО) е основният лихвен процент + 6,5%, годишната такса за отпускане на
банкови гаранции към ССО е 0,8% с гратисен период на кредитите към ССО
от 6 месеца.

Освен посочените възможности, отворена за кандидатстване е схема за
безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност
и  зелена  икономика” по  Оперативна  програма  „Развитие  на
конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013”. Тя е с краен
срок не по-късно от 31 Октомври 2013 г. Основната й цел е  да предостави
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интегрирана инвестиционна и консултантска подкрепа на микро, малките и
средните предприятия в България за осъществяване на прехода към „зелена
икономика”  чрез  насърчаване  изпълнението  на  проекти,  пряко  свързани  с
прилагането  на  енерго-спестяващи  производствени  технологии  и
въвеждането  на  възобновяеми  енергийни  източници,  прилагане  на
технологии  за  намаляване  на  енергоемкостта  на  производството,  както  и
мерки  за  усъвършенстване  на  процесите  в  предприятията  и  енергийния
мениджмънт, допринасяйки по този начин за устойчиво екологично развитие
и намаляване на негативното въздействие върху околната среда. Тази цел се
постига  посредством  реализирането  на  специфичните  цели  на  основните
компоненти на процедурата:

Компонент 1 – Инвестиции, попадащи в режим „минимална помощ”.
Компонент  2  –  Инвестиции,  попадащи  в  режим  „регионална

инвестиционна помощ” - с цел стимулиране на инвестициите, които водят до
намаляване на потреблението на енергия или горива спрямо първоначално
установените нива,  за използването на възобновяеми енергийни източници
и/или  инвестиции  за  намаляване  на  енергоемкостта  на  производството  на
единица продукция, допринасяйки по този начин за устойчиво екологично
развитие на българската икономика.

Компонент 3 – „Услуги, попадащи в режим „минимална помощ” – този
компонент  има  за  цел  да  предостави  достъп  до  професионални  съвети  и
консултации,  пряко  свързани  с  подготовката  и  реализирането  на
инвестициите, които водят до намаляване на потреблението на енергия или
горива  спрямо  първоначално  установените  нива,  въвеждането  на
възобновяеми  енергийни  източници,  намаляване  на  енергоемкостта  на
производството,  включително  изготвяне  на  енергиен  одит  („обследване  за
енергийна  ефективност”),  както  и  въвеждането  на  системи  за  енергиен
мениджмънт.

Кандидатите  трябва  да  докажат  възможност  да  осигурят  финансови
средства  за  изпълнението на проекта,  в  размер на  не по-малко от 80% от
стойността на общите допустими разходи по проекта.

Общият бюджет на схемата е 293 374 500 лева. Минималната сума на
безвъзмездната  финансова  помощ  е  без  праг,  а  максималната  сума  на
безвъзмездната финансова помощ е 2 000 000 лв. 

В  съответствие  с  правилата  за  минимална  помощ,  определени  в
Регламент  No  1998/2006,  общият  размер  на  всички  получени  минимални
помощи,  предоставени  на  всяко  едно  предприятие,  не  може да  надхвърля
левовата равностойност на 200 000 евро (391 166 лева),  а за предприятия,
осъществяващи дейност в отрасъл „шосеен транспорт” - 100 000 евро (195
583 лева) за три последователни данъчни години.
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В случаите на проекти, които се основават на препоръките от извършен
енергиен  одит  (обследване  за  енергийна  ефективност)  докладът  от
обследването за енергийна ефективност трябва да потвърждава, че средният
процент  енергийно  спестяване,  който  би  могъл  да  бъде  постигнат  в
обичайната  стопанска  практика  от  предвидените  за  въвеждане  по  проекта
мерки е равен на  или по-голям от 10% съгласно наличните първоначални
данни. Енергийният одит се извършва на тази част от промишлената система,
която касае предвидените инвестиции и процентът енергийни спестявания се
отнася до конкретната мярка, а не до промишлената система като цяло.

По  настоящата  процедура  са  недопустими  инвестиции  във  ВЕИ  за
производство на електричество с цел продажба.

Механизмът  на  изпълнение  на  процедурата  включва  паралелно  с
предоставянето  на  безвъзмездна  финансова помощ,  Европейската  банка за
възстановяване и развитие (ЕБВР) да предоставя кредитни линии в размер до
150 милиона евро чрез свои банки-партньори, подпомагайки по този начин
успешната  реализация  на  проектите  по  процедурата.  Банките-партньори
предоставят  становище  относно  кредитоспособността  на  съответното
предприятие  за  получаване  на  кредит  като  начин  за  осигуряване  на
необходимото финансиране за изпълнението на проекта.  В допълнение,  за
предприятия,  които  изпълняват  проектите  си  със  собствени  ресурси  в
кредитна институция, която може да е различна от банка-партньор, банките-
партньори потвърждават наличието на необходимите за целта ресурси.

Проверката на техническото съответствие на проектите се възлага на
Асистент по проекта, а  мониторинга и верификацията на изпълнението на
сключените  договори  –  на Асистент  по  верификацията.  Това  са  външни
изпълнители,  подбрани  в  резултат  от  проведена  открита  процедура  за
възлагане на обществена поръчка съгласно Закона за обществените поръчки.
Асистентът  по  проекта извършва  проверка  и  предоставя  становище  за
съответствие  с  техническите  изисквания  относно  допустимостта  на
проектите  по  процедурата  съгласно  Насоките  за  кандидатстване  по
процедурата; извършва проверка за съответствие на проведените процедури
за избор на изпълнители съобразно конкретните изисквания на процедурата и
изискванията на ПМС № 55/2007 г.; предоставя информационни услуги по
процедурата  и  ще  поддържа  и  актуализира  уеб-базираната  база  данни  и
интернет  страницата  по  процедура.  Асистентът  по  верификация извършва
мониторинг  на  изпълнението  на  сключените  договори  за  безвъзмездна
финансова  помощ  и  верификация  на  окончателните  технически  отчети,
подадени  от  бенефициентите,  включително  на  финансираните  продукти,
услуги и строителство/СМР, както и актуализира Списъка на допустимите
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категории  материали  и  оборудване  по  процедурата,  в  случай  на
необходимост.

Схема 11.1. 
Взаимодействието на всички участници в процедурата

Източник: 

За  инвестициите,  включени  в  Списъка  на  допустимите  категории
материали и оборудване, кандидатът провежда избор чрез събиране на най-
малко 3 оферти. Това изискване се отнася и за разходи за услуги. Асистентът
по  проекта  извършва  проверка,  която  има  за  цел  да  удостoвери  дали  са
спазени  изискванията  на  ПМС  №55/2007  г.  и  на  Указанията  за  избор  на
изпълнител, и предоставя писмено становище за направената проверка. По
своя преценка кандидатът може да поиска първо да бъде извършена проверка
за  съответствие  с  техническите  изисквания  относно  допустимостта  на
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проекта  и  след  това  да  пристъпи  към  определяне  на  изпълнител  чрез
събиране на най-малко три оферти.

От  значимост  по  отношение  на  енергийната  ефективност  е
Международният  Фонд „Козлодуй”,  създаден  с  цел  подкрепа  на  България
при  преодоляване  на  последиците  от  спирането  и  извеждането  от
експлоатация на блокове от 1 до 4 на АЕЦ „Козлодуй", чрез финансиране и
съфинансиране на подготовката и изпълнението на проекти в следните две
области. Дейности за извеждане на блокове 1-4 от експлоатация (проекти в
„ядрения"  прозорец)  и  мерки,  които  произтичат  от  взетото  решение  за
затваряне  и  извеждане от  експлоатация на  блокове  1-4,  които подпомагат
необходимото  преструктуриране,  рехабилитация  и  модернизация  на
секторите  производство,  пренос  и  разпределение  на  енергия,  както  и
повишаване на енергийната ефективност (проекти в „неядрения” прозорец).

В  сектор  не-ядрена  енергетика  са  подписани  24  Споразумения  за
безвъзмездна  помощ  на  обща  стойност  220.320  млн.  евро.  Проектите,
изпълнявани в рамките на тези споразумения, са свързани с намаляване на
отрицателните икономически, технически, екологични и социални последици
от по-ранното извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй”,
а именно: енергийна ефективност в обществени сгради и улично осветление;
рехабилитация  на  топлопреносните  системи  на  София  и  Перник;
рехабилитация  и  разширение  на  националната  електропреносна  мрежа;
рехабилитация  на  мрежи  за  електроразпределение  и  топлоснабдяване;
газоснабдяване и пренос на природен газ; мерки, свързани с изпълнение на
екологични  изисквания;  оползотворяване  на  възобновяеми  енергийни
източници и др., както и три кредитни линии.

Администратор на средствата на МФК е ЕБВР (Банката) в съответствие
с клаузите на Рамковото споразумение между ЕБВР и Р България, подписано
на  15.06.2001  г.  и  ратифицирано  със  Закон,  обнародван  в  ДВ  бр.  38  от
12.04.2002  г.  По  смисъла  на  същото  Рамково  споразумение  от  българска
страна МИЕ е координиращ орган на средствата по фонда.

В  съответствие  с  Правилата  на  МФК  и  Рамковото  споразумение,
Банката, в качеството й на Администратор на фонда, предоставя средства за
финансиране  или  съ-финансиране  изпълнението  на  отделни  проекти  след
тяхното одобрение от Асамблеята на контрибуторите, в която решаващ глас
има Европейската комисия в качеството си на основен донор на МФК. През
2007  г.,  предвид  присъединяването  на  България  към  ЕС,  страната  става
пълноправна членка на Асамблеята на контрибуторите.

В рамките на МФК договорената безвъзмездна помощ възлиза на 550
млн. евро, които се предоставят на 4 транша, както следва: 

- 2000 г.-2004 г. - 200 млн. евро, на 2 транша;
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- 2005 г.-2006 г. - 3-ти транш в размер 140 млн. евро;
- 2007 г.-2009 г. - 4-ти транш в размер 210 млн. евро.
Резултатите  от  реализацията  на  проекти  в  не-ядрения  прозорец  на

МФК са добри, като към момента ефектът от всички проекти се равнява на
1,2 млн. тона CO2 годишно намаление на емисиите, 1,5 млн. MWh годишни
спестявания, които са еквивалентни на 242 MW инсталирана мощност и 213
МW инсталирана мощност.

Също така в рамките на МФК са създадени „най-добри практики" в
„публично-частното"  и  „публично-публичното"  партньорство  за
финансиране  на  проекти  за  енергийна  ефективност  и  възобновяеми
енергийни  източници,  които  се  използват  като  модели  в  други  страни  с
потенциал да бъдат репликирани и на ниво ЕС. Тези положителни резултати
по отношение на усвояването и управлението на средствата са признати от
ЕК и останалите държави-членки на ЕС, както и ЕБВР.

Към  момента  се  водят  преговори  с  ЕК  за  продължаване  на
предоставяната подкрепа за МФК в периода 2010-2013 г.

Фонд за енергийна ефективност (публично-частно партньорство)
Фондът за енергийна ефективност в България (ФЕЕБ) е фонд, създаден

с  публично-частно  партньорство  като  автономно  юридическо  лице,  с  цел
финансиране  на  инвестиционни  проекти  за  повишаване  на  енергийната
ефективност в съответствие с приоритетите в националните дългосрочни и
краткосрочни програми по енергийна ефективност, приети от Министерския
съвет.

Основния капитал на ФЕЕБ се формира от средства предоставени от
Глобалния екологичен фонд на ООН,Правителството на Р България, средства
от  двустранни  (правителствени)  дарения  и  средства  от  други  дарители,
частни предприятия.

ФЕЕ  изпълнява  функциите  на  финансираща  институция  за
предоставяне  на  кредити  и  гаранции  по  кредити,  както  и  на  център  за
консултации.  ФЕЕ  оказва  съдействие  на  българските  фирми,  общини  и
частни  лица  в  изготвянето  на  инвестиционни  проекти  за  енергийна
ефективност.  Фондът  предоставя  финансиране,  съфинансиране  или
гарантиране пред други финансови институции.

Основен  принцип  в  управлението  на  ФЕЕ  е  публично-частното
партньорство.  Фондът  следва  ред  и  правила,  разработени  с  техническата
помощ,  предоставена  от  Световната  банка  и  одобрени  от  Българското
правителство.

3. Емпирично изследване
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Изследването се провежда с хора и фирми, участвали в програмите за
енергийна  ефективност.  То  не  е  представително,  защото  не  може  да  се
намери списък с хората, които са участвали в тези програми. Провежда се на
принципа на снежната топка. След като представим някои от мненията, ще
обобщим критичните елементи на програмите за енергийна ефективност.

Участвах  в  програмата  за  закупуване  на  климатик,  заема  ми
отпуснаха през м.ноември 2008г., веднага изтеглих сумата, купих
климатика от Технополис и платих за монтажа -за всичко това
представих  документи  на  ДСК,  откъдето  е  заема,  като
предварително имах парите, но прецених, че е по изгодно да го
изплащам на вноски за 6 месеца, като една вноска трябваше да
ми бъде върната. До момента-вече съм изплатил 3 вноски и ми
остават  още 3,  но парите  не  са  ми преведени.Кредитният  ми
инспектор от ДСК каза (преди 1 седмица) , че имало объркване
в е-маил-а към ЕБВР и би трябвало да ми възстановят 20% от
сумата, но до момента ги чакам. - АА
През май 2008 подадох документи в Прокредит банк за ползване
на  кредит  "Енергийна  ефективност",  само  след  седмица  имах
парите  и  си  направих  соларна  система  за  топла  вода.  Имах
средствата  за  това,  но  предпочетох  да  ползвам  програмата,
защото така тя ми излезе с  20% по-малко.  Тези 20% ми бяха
преведени по сметката  само след 14  дни от представянето  на
фактурата от фирмата изпълнител на системата. Много е добра
тази форма и не се колебайте да я ползвате. Проблемът ми сега
е,  че  не  мога  да  ползвам  отново  такъв  кредит  за  същото
жилище, да си поставя и нова дограма. Изискването било за 1
жилище - 1 кредит. Съжалявам,  че тогава не направих и това
подобрение. БВ
Не  използвайте  Прокредитбанк  за  кредит  Енергийна
ефективност  -  те  си взимат някакви вътрешни решения да не
работят няколко месеца по програмата, но не ви го съобщават
при  отпускане  на  кредита,  а  ви  казват  че  докато  направите
изолацията  (в  моя  случай)  ще  можете  да  кандидатствате  за
възстановяване на 20% от стойността, което обаче не се случи. Аз
взех кредит през ноември 2011, през януари 2012 кандидатствах
за възстановяване, приеха ми документите и едва два месеца по-
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късно  след  като  писах  до  шефовете  ми  отговориха,  че  те  не
работели по програмата по тяхно си вътрешно решение - без да
го  обявят  официално  и на  интернет  сайта  си,  т.е.  съм нямал
право да получа 20 % от фонд Енергийна ефективност. От фонда
се скриха зад банката, като казаха, че това си е работа на банката
и тях не ги интересува. Явно не съм бил единствен, защото през
май 2012 Прокредитбанк пак започна да работи по програмата
и  с  фонда,  само  че  нас  ни  бяха  прецакали  вече  -  затова  НЕ
ВЗИМАЙТЕ  КРЕДИТ  "ЕНЕРГИЙНА  ЕФЕКТИВНОСТ"  ОТ
ПРОКРЕДИТ БАНК - може да ви излъжат ! МЖ
Кредити за ЕЕ дават Райфайзен и Прокредит банк.Условията в
Райфайзен са кофти-Пример ако ми върнат 400 лв.-те си вземат
около 330 лв. Затова теглих кредит за климатик Дайкин 2000лв
от  Прокредитбанк  .Те  за  6  месеца  вземат  само  около  175  лв.
Кредита ми го дадоха за 4 дни. 20% -това са 400 лв., но ми ги
върнаха след 35 дни. БИ
КРЕДИТ ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ Е ИЗМАМА!. ЦЯЛАТА
РАБОТА Е НЯКОE МИНИСТЪРЧЕ ДА ВЗИМА 5% далаверка.
Хората нищо не спестяват реално и никакви 20% не се връщат,
защото те вече са ви ги взели ! ДМ
Ползвах кредит енергийна ефективност и разбрах, че всичко е
далаверa, но не за потребителите.Облагите са за министърчета и
разни  навлеци,  неправещи  нищо  в  измислени  европейски
службички и естествено банките. ГП
В  Прокредит  работят  толкова  некомпетентни  служители  и
измамници. Условията обаче в Прокредит са много по-добри от
Райфайзен,  където  налагат  на  клиентите  непосилни  условия.
Ако  ЕС  знае  какво  правят,  веднага  ще  ги  изхвърли  от
програмата. КК
Програма ЕЕ е  добре измислена,  но по български изкривена,
защото  може  да  се  ползва  за  нова  сграда,  а  идеята  е  да  се
топлоизолират  старите  сгради,  а  новите  се  проектират  с
изолация, която инвеститорът е длъжен да направи, така че не
би  следвало  да  може  да  се  възползва  от  кредите,  да  ама  го
правят  у  нас  и  банките  се  правят  на  улави,  понеже  са  на
далавера. Банката дава кредит за изолация, котел, термопомпа,
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дограма,  посочено  е,  че  банката  праща  документите  в
Агенцията, те одобряват и превеждат май по 400 евро за всяко
едно от изброените неща, а ти си плащаш лихвата по кредита. В
най-добрия случай ти се връзва безлихвен кредита, като плюсът
е,  че  можеш  да  го  направиш  с  парите  на  банката,  без  да
ангажираш твой капитал. За да вземеш сертификат за ЕЕ ще се
наложи  обследване,  съответно  ще  трябва  да  платиш  на
поредния  михлюзин  да  се  подпише  и  после  да  не  плащаш
мизерните няколко левчета данък 5  години.  Данък,  повтярям,
защото от това си освободен, а таксата смет, която е 90 процента
от дължимия годишен рекет за имота, я плащаш като поп..Аз се
отказах, нямам излишни нерви и пари, мисля, че не си струва да
пълня и без това оядени гуши ВП
Аз лично съм на мнение, че стимулирането на населението за
енергийната ефективност можеше да стане чрез нулева ставка на
ДДС  за  топлоизолациите,  ефективни  отоплителни  системи,
дограми....Обаче при това положение има един проблем, който
е  непреодолим  -  ще  се  възползват  всички,  няма  да  има
възможност  да  уредим  който  ние  си  пожелаем  да  печели от
тези мерки. Реално погледнато държавата прибира 20% ДДС и
дава 20% помощ, обаче не директно на крайния клиент, не на
доставчика,  не  на  производителя.  Енергийната  ефективност  -
като всичко останало - основната идея е да не се допусне никой
простосмъртен, необвързан с политическия елит да се възползва
от каквато и да е било програма. НК
Банките  са  с  най-силно  лоби  след  политическите  елити.
Западняците  са  го  измислили  добре,  по  линия  на  ЕБВР  и
Сапард  влизат  пари по  различни  програми,  не  си  мисли,  че
тези институции не печелят от това, че парите минават оттам,
печелят естествено, те опосредстват процеса. Та парите идват за
енергийна ефективност. По-горе споменах за изначалната идея
и  трансформацията  й  по  български,  която  се  изразява  в
затваряне на очите от страна на всички по веригата.  НОВИТЕ
СГРАДИ, СТРОЕНИ след приемане на закона, не би следвало
според  здравата  логика  да  се  ползват  от  програмата,  защото
имат одобрени проекти, които не биха били одобрени, ако не
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отговаряха на наложените от Закона изисквания за изолации.
НО  банките,  участващи  в  програмата,  много  обичат  да  дават
кредити, както на всички е ясно - това им е работата и дават, а
Агенцията на свой ред РАБОТИ - оценява, разрешава, одобрява,
рембурсира  помощи  на  банките,  тоест  работата  върви  и
народонаселението се топлоизолира, повишава ефективността и
пестим  енергия.  Дали  е  изгодно  -  въпрос  на  сметка  -  рацио
между сума, период, план на погасяване и алтернативи. Както и
възможности. Лично моето мнение е, че банките са безсрамно
нагли все още в БГ, за което са виновни не те, а потребителят -
кучето  скача  според тоягата.  Но това  е  друга  дълга  тема,  ако
няма как и откъде да вземе 3000 лв да си налепи стереопора на
панелката и още 4000 да си смени дограмите, чичо Гошо ще се
обади на фирмичка, която ще му свърши работа, ще му издаде
фактура.  Ако  отиде  в  банката  ще  му  дадат  проспектче,  че
кандидатства  за  кредит,  ще  му  го  отпуснат  за  два  дни,  ще
направи ремонта и ако вземе за 2-3 години парите и има доход
да ги върне (а той ще ги върне, за банката рискът не е голям), за
такъв период кредитът ще му излезе почти безплатен - лихвата
която  ще  му  прибере  банката  като  цена  на  кредита  ще  му
платят от агенцията.  Позна ли сега  кой в крайна сметка е  на
далавера?  Ами  и  четиримата  –  обществото,  защото  глобално
пести, Гошо, защото локално и лично пести и живее в комфорт,
банката, защото се чувства кръвоносен орган на икономиката -
нали  така  беше  по  дебелите  книги,  заделяща  като  пчеличка
лепта  в  кошниката  за  акционерите  и  за  издръжка.  А  и
Агенцията  -  докато  има  какво  да  прави,  ще  я  има,  затова  тя
винаги ще намира проблеми за решаване. Така че, лошо няма –
взимай, народе, кредити, ако нямаш откъде да вземеш назаем
без лихва, или при по-добра. Ако имаш не взимай. Но е супер,
че вече може, има избор. Едно време само някои можеха, които
трябваше. Другите гледаха. И нямаше ръст.  Сега има. Но да не
задълбаваме...ДД

Изводи
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Националното програмиране в областта на енергийната ефективност се
осъществява  основно  на  база  на  европейските  изисквания,  без  да  е
съобразено  в  достатъчна  степен  с  националните  особености.  Част  от
предварителните  условия  и  изисквания  са  пренесени  от  европейските  в
националните  документи  без  анализ  на  възможностите  и  на  начина  за
осъществяването им в предвидените срокове.

Планира  се  „всичко  за  всички“.  Рамката  е  широка,  потребностите  –
всестранни, ресурсът – голям. За определяне на приоритетите на развитие и
за  разработването  на  референтната  рамка  по  отношение  на  енергийната
ефективност  се  прилагат  дискусионни  формати  със  заинтересованите  от
решаването  на  определен  въпрос.  Тази  практика  обаче  е  епизодична  и
приоритетите в крайните варианти на документите съществено се разминават
с  обсъжданите  проблеми  по  време  на  форума.  Привличането  на  хора  от
гражданския  сектор  става  по  покана  и  избор  от  страна  на  съответния
ръководител на работна група в съответното ведомство, а не по прозрачни
правила.

Фокусът е върху „усвояването” на средствата от Структурните фондове
и от Кохезионния фонд, което не гарантира развитие.

Има  съществени  пропуски,  свързани  с  подготовката  –  недостатъчно
подготвена е част от публичната администрация и крайно неподготвени са
бенефициентите на помощта.

Кратки и недостатъчни се оказват сроковете за преглед, съгласуване и
изработване на обща и добре аргументирана позиция пред ЕК. 

Необходима  е  по-голяма  прозрачност,  публичност  и  документална
отчетност  на  процедурите,  практиките  за  изпълнение  и  резултатите  от
програмите.  Скорошното  въвеждане  на  обществения  компонент  на
Интегрираната  система  за  управление  и  наблюдение  на  европейските
фондове (ИСУН) е една добра стъпка в тази посока, която в хода на новото
програмиране  трябва  да  бъде  подкрепена  с  целенасочени  последващи
действия. 

Все  още  не  е  прецизна  и  изчерпателна  нормативната  уредба  и
информационната  обезпеченост  на  разглежданите  програми.  Критериите,
конкретните изисквания и механизмите за подбор на обществени партньори,
както и тези за избор на проекти и за признаване на отделни видове разходи
следва да бъдат ясно разписани, нетърпящи тълкувателни своеволия. 

Трябва  да  се  направи  електронизация  на  целия  проектен  цикъл,
публичност на регистрите на бенефициентите и техните проекти по всички
програми, на базите данни с въпроси и отговори, на проблеми и решения,
които също са полезни и улесняват и са доказана добра практика, която прави
по-ефективна дейността на администрациите и бенефициентите.
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Още едно ключово предизвикателство пред програмите в областта на
ЕЕ е обвързаността с процеса на териториално и пространствено планиране.
Определянето  на  автентични  приоритети,  тяхната  регионализация  и
свързаното с нея териториално разпределение на подкрепата са същностни
елементи  от  подхода  на  европейските  фондове  и  без  тяхното  пълноценно
въвеждане  България  не  може  да  се  надява  на  значително  подобряване  в
своята  практика.  Териториалността  трябва  да  стане неотменен елемент не
само (и не толкова) на политиката на регионално развитие у нас, а и на всяка
друга  ключова  политика  на  българското  правителство.  Съобразяването  на
сроковете  и  етапите  на  двата  процеса,  както  и  по-голямото  и  двупосочно
териториално  взаимодействие  с  централните  институции  са  необходими
условия за постигането на тази цел

4. Препоръки за новия процес на планиране

● Децентрализация („въпреки че политическата власт няма интерес да
го направи“). 

● Промяна в пътя на парите.
●  Да  се  преодолее  общопожелателния  характер  по  отношение  на

гражданското участие.
●  По-детайлно  да  се  дефинират  административните  отговорности  и

дейности в планирането по равнища.
●  Да  се  регламентират  подробно  и  ясно  редът  и  стъпките  за

съгласуване на плановете „отдолу нагоре“ и обратно.
● Приоритетите да са само един-два.
● Първо да се определят реалните нужди, после да се правят стратегии

и планове.
●  Повече  регламентация  за  отговорностите  на  публичната

администрация.
● Ресурсно обезпечаване на процеса на планиране, за да се гарантира

по-широко включване и консултиране с гражданите в планирането на всички
равнища.

● Обвързаност на програмите и общинския бюджет чрез въвеждане на
едногодишна програма за изпълнение на плана.

● Стратегия за своевременно осведомяване и комуникация. 
● Обучение и подготовка на ключови за процеса участници както от

администрацията, така и от НПО и партньорите.
● Реалистично зададен обем/обхват на дейности (както за процеса на

планиране, така и в плановете). 
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●  Да се регламентира организирано и компетентно фасилитиране на
дебата между всички заинтересовани страни. Не само да се контролира, но и
да се тиражират добри практики, за да се прилага успешният опит: форумът,
подходът  ЛИДЕР,  социалната  стратегия,  общественият  съвет  за
партньорство, общественият съвет за сътрудничество, Холандският модел на
участие.

● Да се достигне до национален консенсус за стандартни индикатори
за подбор и включване на НПО и партньори.
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ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА

ПРОБЛЕМИ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОПЕРАТИВНА
ПРОГРАМА „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”

Оперативната  програма  „Развитие  на  конкурентоспособността  на
българската икономика 2007-2013 г.”121 е обект на специално внимание в това
изследване,  защото  съдържа  стратегическите  приоритети  и  насоки  за
развитието  на  българската  икономика  след  присъединяването  й  към
Европейския съюз. Тя е насочена към основните проблеми и бариери пред
икономическото развитие на страната и предвижда мерки и дейности, които
да  спомогнат  за  тяхното  преодоляване  и  за  успешното  справяне  с
предизвикателствата на Общия пазар, както и за стимулиране и развитие на
силните  страни  на  икономиката  ни,  посредством  които  България  да  се
превърне в равноправен член на Европейския съюз.

Общата цел на ОП „Конкурентоспособност”122 е развитие на динамична
икономика,  конкурентоспособна  на  европейския  и  световен  пазар.  За
изпълнението на тази цел се стимулира развитието на икономика, основана
на знанието и иновациите,  създаване на конкурентоспособни предприятия,
увеличаване на инвестициите и експорта и създаване на благоприятна бизнес
среда. 

1. Основни понятия
1.1. Конкуренция

Понятието  „конкуренция”  води  началото  си  от  латинската  дума
„concur“, която означава „надбягвам се”. И до наши дни с „конкуренция” се
означава съперничеството, състезанието, надпреварата сред предприемачите

121 Програмата се изпълнява от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от
националния бюджет. Общият размер на публичните финансови средства по програмата е
около 1.1 млрд. евро.
122 Основните характеристики на ОП „Конкурентоспособсност на Българската икономика
2007-2013” са представени в Приложение 5.
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в  икономиката  за  създаване,  реализация  и  потребление  на  материални  и
духовни блага с оглед на по-голяма печалба и пазарен дял.

Нещата  с  конкуренцията  обаче  съвсем  не  са  така  прости,  както
изглеждат  на  пръв  поглед.  Още  Адам  Смит  определя  конкуренцията  по
следния начин: „Конкуренцията е метод за координация на индивидуалните
поведения“123.  След  него  това  оригинално  определение  е  развивано,
променяно,  конкретизирано,  подобрявано,  изопачавано,  невярно
интерпретирано, идеологически преиначавано и т.н. В крайна сметка, според
Оливър Бузински, в съвременната наука няма консенсусна единна теория за
конкуренцията124.  Така  че,  понятието  за  конкуренция  си  остава  колкото
познато,  толкова и непознато.  Нека да разгледаме няколко определения за
конкуренцията.

„Най-общо  казано,  нормативно  регулиране,  опосредстван  обществен
процес, при който обществените групи и индивидите се опитват да задоволят
своите потребности от ограничените ресурси на външната среда”125. 

Според  това  определение  недостатъчните  ресурси  пораждат
нормативното  регулиране,  т.е.  конкуренцията  за  задоволяване  на
потребностите. А какво става при излишък на ресурси?

„В  икономиката  -  състезание  при  доставка  на  стоки  и  услуги  на
потребителите...  Съществуват  четири  основни  категории  или  модели  на
конкурентни отношения:  а)  монопол – дадена фирма произвежда продукт,
който няма заместител на пазара; б) монополистична конкуренция – дадена
фирма с много потенциални клиенти се опитва да приложи разграничителна
маркетингова  стратегия,  за  да  спечели  свой  собствен  пазарен  дял;  в)
олигопол  –  няколко  продавачи  контролират  предлагането  на  по-голямо
количество от дадена стока; стоките, обект на олигополна конкуренция могат
да бъдат хомогенни, например алуминий или диференцирани; г) съвършена
конкуренция  –  доколкото  съществува,  предполага  голям  брой  продавачи,
нито един от които не може да окаже значително влияние върху цената на
предлаганите стоки; стоките са хомогенни; на пазара има пълна информация,
а  достъпът  до него е  относително  лесен.  Съвършената  конкуренция е  по-
скоро идеал и е един от крайните варианти, като на другия край се намира
монополът”126.

123 Станчева,  А.  и  др.  Конкурентно  поведение  на  фирмата.  Варна,  Изд.  „Наука  и
икономика“, 2006, с. 17
124 Пак там, с. 17.
125 Фъртунов, Валентин (ред).  Световна бизнес енциклопедия. София, Изд.Труд,  2008, с.
239.
126 Пак там, 240.
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Всъщност конкуренция при недостиг на стоки или дефицит на пазара
не съществува. Затова този продавач, който покрива дефицита от стоки на
пазара  установява  монопол  и  няма  конкуренти.  Ако  се  появят  други
продавачи,  има  състезание  и  монополистична  конкуренция.  Но  тази
конкуренция  има  ограничено  въздействие.  При  нея  няколко  фирми
реализират свръх печалби,  а не се постига растеж и напредък при всички
фирми. Съвършената конкуренция макар че е идеал, е предпочитаната форма
от предприемачите. Това означава всички те да имат равни права за участие
на пазара, пък каквото сабя  покаже… Важното в този случай е, че никой не
може да влияе на цените на предлаганите стоки и всички предприемачи имат
равни шансове за успех.

„Обществен процес, регулиран от социални норми, при който две или
повече  лица  или  обществени  групи,  които  си  взаимодействат  пряко  или
косвено,  лично  или  опосредствано,  се  стремят  към  цел,  чието  естество  е
такова,  че  постигането  на  целта  от  едни  от  участниците  изключва
постигането на целта от когото и да било от останалите. Конкуренцията се
различава  от  конфликта  по  това,  че  изключва  насилието.  Конкурентното
място на индивида се определя от това дали той може да изпълнява дадена
обществена функция.  Индивидът може съзнателно или несъзнателно да се
противопоставя на останалите”.127

Както  се  вижда,  в  това  определение  вече  се  появи  и  стремежът  за
превъзходство  в  конкурентното  състезание.  Действително  автентичната
конкуренция  предполага  постигането  на  целта  от  един от  участниците  да
изключва постигането й от другите участници. Постигнатото превъзходство е
и върхът на конкуренцията.  Важното е  да се подчертае,  че това изключва
употребата на насилие. Или  конкуренцията е мирно състезание.

И така,  конкуренцията е  мирно състезание между предприемачите в
икономиката,  имащо  за  цел  постигането  на  целите  им.  Предприемачите
проявяват  съперничество,  борба  за  превъзходство  и  върховенство.  И  те
правят това съзнателно или несъзнателно, защото в повечето случаи остават
анонимни един за  друг.  Много  рядко  конкуриращите  се  предприемачи се
познават  лично.  Именно  тази  анонимност  осигурява  равните  права  на
предприемачите при конкуренцията.

В разгледаните определения на конкуренцията се съдържат само най-
общите  й  характеристики.  Добре  ще  е,  с  оглед  предмета  на  настоящото
изследване, да изясним  нейния механизъм и въздействието й, за да можем да
обясним  поведението  на  предприемачите.  Изясняването  на  механизма  и
въздействието  на  конкуренцията  обаче  налага  да  се  разгледат  първичните

127 Пак там, с.240.
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социални отношения,  които  довеждат до  нейната  поява  и  утвърждаване  в
икономиката на обществото.

1.2. Структурна алтернативност на ценностите и конкуренция
Единичният  социален  тип  дейност  в  предприемачеството  обединява

качествено сродните индивидуални дейности в тяхната конкуренция. Такива
са  дейностите  на  предприемачите  от  един  отрасъл  на  икономиката.
Предприемачите  от  даден  отрасъл  създават  качествено  сродни  продукти,
между които съществува структурна алтернативност. Това означава, че един
продукт,  за  да  се отличи от останалите,  сходни нему продукти,  трябва да
притежава  някакви  уникални  качества.  Именно  тази  отлика  изразява
структурната алтернативност на продуктите от гледна точка на качествата
им. Кои обаче от тези продукти ще се превърнат в специфични ценности,
зависи от общественото признание, израз на което са субективните избори на
клиентите на пазара. Продуктите на дейностите, принадлежащи към един и
същи  отрасъл,  представляват  индивидуализации,  които  са  статистически
разсеяни и образуват едно поле от случайни неопределени събития. И всяка
предприемаческа  дейност  в  рамките  на  отрасъла  представлява  самородна
случайност.  Предприятията  от  един  отрасъл,  например,
хлебопроизводството, са качествено сродни. Хлябът, който те произвеждат,
представлява също качествено сродни продукти. Всяко предприятие обаче,
което произвежда хляб, е една индивидуализация, защото неговият хляб има
уникални вкусови качества, отличаващи го от хляба на другите предприятия.
Разликите  произтичат  от  собствените  характеристики  на  даденото
предприятие - начин на организация, технология, квалификация на кадрите и
т.н.  Ето защо предприятията,  произвеждащи хляб,  могат  да  се  разглеждат
като  индивидуализации  на  единичния  тип  предприемаческа  дейност,
наречена  хлебопроизводство,  а  единичният  тип  обособява  едно  поле  от
неопределени, уникални и самородни случайности. Субективните избори на
клиентите  пък  по  отношение  на  продуктите  на  произвеждащите  хляб
предприятия внасят алтернативност сред тях, отличавайки и приемайки едни
и отхвърляйки други. Самият субективен избор е качествено отношение на
изключване  спрямо  сродни  жизнени  условия  от  средата  на  човека128.
Избраните  и  купени  при  социалния  обмен  продукти  се  превръщат  в
специфични  социални  ценности,  а  създалите  ги  дейности  се  утвърждават
като  социален  тип.  Общественото  признание,  което  всъщност  е
потвърждаване  на  валидността  и  легитимността  на  дейността  чрез
субективните избори на хората, върви по линията на структурната инверсия
128 Манолов,  К.  Социологически  тенденции  и  баланси  в  социалното  взаимодействие.
София, Аскони-издат, 2011, с. 87-89.
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на ценностите на насрещните социални типове дейности на партньорите129.
Но  между  статистически  разсеяните  индивидуализации  в  рамките  на
единичния  тип  предприемаческа  дейност  съществува  структурна
алтернативност,  която  произтича  от  конкурентните  отношения  -
съперничество,  борба  за  превъзходство  и  върховенство.  Крайната  цел  на
конкурентните  отношения  е  спечелване  на  общественото  признание.
Статистически разсеяните индивидуализации образуват полето от случайни
събития,  но  обществено  признание  получават  тези  индивидуализации  на
единичния  предприемачески  тип  дейност,  които  успеят  да  постигнат
структурна  инверсия  на  ценностите  с  други  качествено  различни  от  тях
насрещни социални типове дейности и да я разрешат чрез обмен. Тези от тях,
които  не  получат  обществено  признание,  потъват  в  своята  анонимна
неопределеност.  И  тук  вече  се  изправяме  пред  вероятностния  преход  от
статистически  тенденции,  характерни  за  масови  случайни  събития,  към
структурни тенденции в организацията на социалния живот. Спецификата на
този вероятностен преход се състои в това,  че статистическите тенденции,
присъщи на  масовите  случайни индивидуални предприемачески  дейности,
преминават  в  динамични  структурни  тенденции  под  въздействие  на
субективните  избори  при  социалния  обмен.  По  този  начин  отделните
индивидуални  дейности  придобиват  валидност  и  легитимност  и  се
институционализират,  като  се  превръщат  в  единични  социални  типове  с
трайна  и  повтаряща  се  организация  на  съществуване.  Всичко  това  е
следствие от свободата на борещите се за обществено признание случайни
индивидуализации  на  единичния  тип  предприемаческа  дейност  и  от
свободата на субективните избори на клиентите по отношение на продуктите.
Тази  свобода  се  носи  от  конкурентните  отношения  -  първо,  между
предприемачите,  от  едната  страна  на  социалния  обмен,  и  второ,  между
клиентите, от другата страна на социалния обмен, т.е. тук се вижда как от
свободата на субективните избори на хората възниква принудата, която тегне
над  тях,  когато  се  оформя  социалният  порядък.  Именно  вероятностният
непрекъснат преход между свободата на индивидуалния избор и принудата
над индивидуалния избор създава социалния порядък в съвместния живот на
хората.  Йохан Хьойзинха не случайно подчертава,  че „културата възниква
под формата на игра, културата първоначално се разиграва“130. В играта има
свобода за постигане на надмощие между участниците. Играта на случайните
индивидуализации в рамките на единичния тип предприемаческа дейност се
базира  на  свободата  на  субективните  избори  на  хората  по  отношение  на

129 Пак там, с. 79-80.
130 Хьойзинха,  Й. (1982)  Homo Ludens :  Изследване на игровия елемент на културата.
Наука и изкуство, София, с. 69

215



продуктите  на  отделните  индивидуални  дейности.  Надделяват  тези
индивидуални  дейности,  чиито  уникални  продукти  под  въздействие  на
субективните  избори  при  социалния  обмен  се  превръщат  в  обществено
признати  специфични  ценности.  По  този  начин  те  реализират  структурни
инверсии на ценности с други насрещни, но качествено различни социални
типове дейности. Неуспелите да постигнат подобна структурна инверсия на
ценности дейности просто изчезват. 

Създадената в процеса на обмена обща ценност (пари, престиж и т.н.)
представлява един вид награда, към която всички са се стремили. Тя е белег
за обществено признание и знак за постигнато превъзходство в резултат на
силна конкуренция.

Така че, конкуренцията между индивидуализациите на единичния тип
предприемаческа дейност (или на един отрасъл) се поражда от структурната
алтернативност  на  качествата  на  техните  продукти.  Нейното  разрешаване
като следствие на субективните избори на клиентите при социалния обмен
довежда  до  взаимно  отхвърляне  и  задълбочаване  на  различията  между
индивидуализациите в рамките на единичния тип предприемаческа дейност.
Или, с други думи, конкуренцията означава различие и самостоятелност на
предприемачите.

1.3. „Диамантът“ на конкурентните  предимства
Конкурентното  предимство  изразява  определени  специфики,

характеристики на фирмата, които й дават надмощие над конкурентите, а за
потребителите  това  означава  оптимално  съчетание  от  потребителски
характеристики и условия. 

Конкурентните предимства се подразделят на две основни групи.
Външни конкурентни предимства
Те изразяват „пазарната сила“ на стоката, което определя възможността

тя да бъде предпочетена, както и да се продава на по-висока цена в сравнение
с аналогични стоки на конкурентите. 

През 2011 г. проведох емпирично социологическо изследване на тема
„Конкурентоспособност на фирмите“. Изследването беше представително за
гр.  София  и  обхваща  478  фирми,  получили  еврофинансиране  по  ОП
„Конкурентоспособност“  през  периода  1.01.2007  –  1.01.2010  г.  (виж
Приложение 6). На участвалите в изследването предприемачи беше зададен
въпросът: „Кои са предимствата на Вашата фирма в сравнение с основните й
конкуренти?“.  Резултатите  от  изследването  очертаха  следните  външни
конкурентни предимства.
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Таблица 12.1. 
Външни конкурентни предимства

Предимства на фирмата пред конкурентите Относит.
дял (%)

Качество на стоките 74,2
Отношения с клиентите 67,7
Цена на стоките 45,2
Популярност на стоката/марката 19,4
Наличие на сигурен пазар 9,7

Изведените предимства са всъщност следствие от наличието на силна
конкуренция  между  фирмите.  При  това,  както  се  вижда,  конкурентният
сблъсък се концентрира главно около качеството (74,2%), цената (45,2%) на
стоките и отношенията с клиентите (67,7%). Тези конкурентни предимства на
фирмите обаче не са подплатени от наличието на сигурен пазар (9,7%).

Вътрешни конкурентни предимства
Те  изразяват  превъзходството  на  фирмата  по  отношение  на  такива

нейни характеристики като: фирмени ресурси, организация на труда, наличие
на  висококвалифицирани  кадри,  разработка  и  внедряване  на  иновации,
ефективност на труда, реклама, патентни права, ноу-хау и т.н131.

В това отношение интерес представлява теорията на Майкъл Портър за
конкурентните  предимства,  според  която  могат  да  бъдат  изведени  четири
основни детерминанта или четири основни типа конкурентни предимства на
фирмите: първо, ресурсни условия; второ, фирмена структура, стратегия и
конкуренция; трето,  условия на вътрешно търсене  и  четвърто,  свързани и
поддържащи  производства  или  клъстери.  В  своето  единство  и
взаимодействие  тези  четири  детерминанта  образуват  „диаманта  на
конкурентните предимства” на фирмата132. 

Първият детерминант отразява  ресурсните (или факторните)  условия
на производството във фирмата. Сред тях най-важен е човешкият ресурс. Той
обхваща качествата  и  уменията  на персонала,  цената  на  работната  сила и
управленския потенциал на ръководителите.  М.  Портър отбелязва  особено
същественото  значение  на  умението  за  сработване  и  ангажираността  на
персонала във фирмата, защото те предопределят нивото на ефективност на
труда във фирмата. Човешкият ресурс се усъвършенства чрез образование,
насочено към овладяването на научни и технически знания и умения,  тъй
като  на  фирмите  е  нужен  високообразован  персонал.  Портър  подчертава
131 Фъртунов, В. Световна бизнес енциклопедия, с. 240.
132 Портър, М. (2004) Конкурентното предимство на нациите. Класика и стил, София, с.
69-130.
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изключителната  важност  на  ресурсния  фактор  от  гледна  точка  на
конкурентните предимства на фирмата.

Вторият  детерминант  касае  фирмената  стратегия,  структурата  и
конкуренцията.

Фирмената  стратегия  според  Портър  трябва  да  се  базира  на  висока
мотивация  на  изпълнителския  и  управленския  персонал  за  постигане   на
успех  в  бизнеса.  Само  когато  това  условие  е  налице  фирмата  притежава
конкурентни  предимства.  Подобна  мотивация  е  следствие  според  него  от
управленската  работа  на  ръководителите  на  фирмата.  Те  са  тези,  които
трябва да се стараят да подтикват подчинените си към постижения. 

В емпиричното социологическо изследване на конкурентоспособността
на фирмите на управителите на фирми бе зададен следния  въпрос: „Вашите
сътрудници (други ръководители  и  членове на  персонала)  подкрепят  ли с
поведението си Вашата представа за постигане на успех в бизнеса?”. 74,2%
от управителите отговориха утвърдително на този въпрос.

Поддържането и запазването на конкурентните предимства на фирмата
налага постоянно да се разработват и усъвършенстват фирмени стратегии за
използване на ресурсите, за инвестициите, за качеството на продукцията, за
иновациите  и  технологиите.  В  таблица  12.2.  е  показано  как  поддържат  и
запазват конкурентните си предимства изследваните предприемачи. Както се
вижда  от  таблицата,  доминира  стремежът  да  се  търсят  нови  клиенти  и
партньори (67,7%), да се осъвременяват целите (58,1%) и да се въвеждат в
производството  нови  продукти  (51,6%).  По  този  начин  се  постига
разширяване на пазара на стоките на фирмата. От съществено значение е и
желанието да се подобрява организацията на труда (48,4%), да се внедряват
компютърни технологии за  управление (41,9%),  системи за  управление на
качеството  (38,7%)  и  нови  технологии  (29%).  Не  е  за  пренебрегване  и
провеждането  на  пазарни  проучвания  (25,8%)  и  търсенето  на  нови
инвеститори (19,3%) като начин за поддържане на конкурентните предимства
на фирмите.

Конкуренцията  между  фирмите  е  факторът,  който  ги  подтиква  към
усъвършенстване  на  структурите  за  управление  и  фирмените  стратегии.
Именно  поради  това   ролята  на  конкуренцията  е  изключително  важна  за
постигане на по-висока конкурентоспособност. Под нейния натиск фирмите
се  променят  към  по-добро.  В  проведеното  емпирично  социологическо
изследване на конкурентоспособността  на фирмите 64,5% от анкетираните
предприемачи определят конкуренцията като стимулираща ги към промени.

Третият детерминант по теорията на Майкъл Портър за конкурентните
предимства  отразява условията на вътрешното търсене. Вътрешното търсене
оказва  силно  въздействие  върху  конкурентните  предимства  чрез
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потребителските предпочитания на местните купувачи. Когато вътрешното
търсене е много взискателно, то влияе върху предлагането. А причините за
нарастване  взискателността  на  купувачите  са  растящите  доходи  на
населението,  повишаването  на  образователното  равнище,  непрекъснатият
стремеж към повишаване качеството на живот, засилващата се конкуренция
на националния пазар. Всичко това води до развитие и обновяване на стоките
и на технологиите за тяхното производство.

Таблица 12.2 
Конкурентните предимства на фирмите

Конкурентни предимства Относит.
дял (%)

Търсим нови клиенти и партньори 67,7
Осъвременяваме целите си 58,1
Въвеждаме в производството нови продукти 51,6
Подобряваме организацията на труда 48,4
Използваме компютърни технологии за управление 41,9
Използваме системи за управление на качеството 38,7
Въвеждаме нови технологии 29,0
Провеждаме пазарни проучвания 25,8
Търсим нови инвеститори 19,3

Условията  на  вътрешното  търсене  в  България  на  сегашния  етап  от
развитието на страната обаче не действат активно в посока на засилване на
конкурентните предимства на фирмите. И причината за това е, че вътрешното
търсене у нас не поставя акцент върху качеството и дълготрайността стоките,
а само върху тяхната цена. Интересът е по-голям към цената на стоките, без
да се претендира за високо качество. Поради това липсват разработени нови
продукти  под  влияние  на  вътрешното  търсене.  Оказва  се  освен  това,  че
вносните стоки са по-евтини от националните, което още повече ограничава
разработката на нови продукти. Липсата на вътрешно търсене се замества в
голяма  степен  от  търсене,  произтичащо  от  външните  пазари.  Българските
фирми  са  стимулирани  много  повече  от  външните  пазари,  отколкото  от
вътрешното  търсене.  Липсата  на  взискателно  вътрешно  търсене  обаче
обуславя  и  тесния  асортимент  на  стоките  за  износа,  което  допълнително
ограничава обновяването на стоките. 

И  четвъртият  детерминант  според  теорията  на  Майкъл  Портър  за
конкурентните предимства отразява  наличието на свързани и поддържащи
производства  или  клъстери.   Свързаните  и  поддържащи  производства
взаимно се  подпомагат  и  насочват  фирмите   към  развитие  по  посока  на
качественото снабдяване, иновациите, технологиите, обмена на информация

219



и личните контакти. Под свързани производства се разбират дейностите по
линията:  първичен  ресурс  –  полуфабрикат  –  крайно  изделие.  Именно
подобни свързани производства се определят като клъстери133.  Фирмите се
свързват  по  между си  и  изграждат  клъстери,  за  да  могат  да  издържат  на
конкуренцията.  При  проведеното  емпирично  социологическо  изследване
сред  фирмите,  получили  средства  от  ОП  „Конкурентоспособност”,  се
установи, че 32,3% от тях са осъществили коопериране с други фирми с цел
производство, 29% са осъществили коопериране с цел пласмент на стоки, а
29% и по двете  причини – производство и пласмент.  Като цяло 90,3% от
всички  фирми,  получили финансиране  по  ОП „Конкурентоспособност”  са
осъществили  някакъв  тип  коопериране  –  за  производство,  за  пласмент  на
стоките или и за двете.

2. Кандидатстване и оползотворяване на средства по ОП
„Конкурентноспособност”
2.1. Профил на фирмите

Както вече посочих, през 2011 г. проведох емпирично социологическо
изследване  сред  фирми  кандидатствали  и  получили  средства  по  ОП
„Конкурентоспособност”  през  периода  2007  –  2010  г.  Тук  ще  представя
накратко техния профил.

От  кандидатствалите  и  получили  средства  по  ОП
„Конкурентоспособност” фирми 93,5% са български частни фирми, а 6,5% са
чуждестранни частни фирми.  Сред кандидатствалите фирми няма нито една
държавна и това е така, поради изричното указание на ЕК до конкурсите да
не се допускат държавни предприятия. 

По отношение на отрасъла на дейност на фирмите ограничения няма.
Сред  фирмите  получили  средства  по  ОП  „Конкурентоспособност”  има
представители на различни отрасли. Най-много са фирмите, занимаващи се с
производство  -  36,8%.  На  второ  място  са  фирмите,  занимаващи  се  със
строителство  -  21,0%.  Третото  място  си  поделят  фирмите  от  туризма  и
услугите с  по 15,7%. Най-малко са представителите  на неправителствения
сектор - 2,6%.

Според  големината  на  фирмите  -  най-много  са  микрофирмите  с
персонал до 10 човека - 48,3% от всички фирми, получили финансиране по
ОП „Конкурентоспособност”. На второ място са малките фирми с персонал
от 11 до 50 човека - 29%. На трето място са средните фирми с персонал от 51
133 Гочев, А. (1997)  Конкурентност на българските експортни производства. Албатрос,
София, с. 59
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до 250 човека -  19,4%. Най-малко са големите фирми с персонал над 250
човека - 3,2%.

2.2. Информираност за ОП „Конкурентоспособност”

Резултатите от проучването показват, че управителите на изследваните
фирми  са добре информирани относно възможностите за кандидатстване за
финансиране от фондовете на ЕС и по конкретно относно възможностите за
кандидатстване по ОП „Конкурентоспособност”. На въпроса: „В каква степен
сте информирани за Оперативна програма „Конкурентоспособност”? 77,4%
от анкетираните управители заявяват, че са напълно информирани, 9,7% - че
са само отчасти информирани и също толкова - 9,7% споделят, че са слабо
информирани. Както се вижда, основната част от управителите на фирмите
са добре запознати с ОП „Конкурентоспособност”. 

Основните източници на информация, които управителите на фирмите
са  посочили,  че  са  използвали,  за  да  се  информират  за  ОП
„Конкурентоспособност”, могат да бъдат ранжирани по следния начин: 

• Интернет – 61,3% от анкетираните;
• Бизнес-партньори, приятели и колеги – 25,8% от анкетираните;
• Националната и местна преса – 25,8% от респондентите;
• Електронните медии (телевизия и радио) – 22,6% от респондентите;
• Семинари и конференции - 12,9% от респондентите134. 
Във  връзка  с  наличието  на  информация  за  възможностите  за

кандидатстване за финансиране от Европейските фондове - ЕСФ, ЕФРР И
КФ,  управителите  на  фирми  изтъкват  един  проблем,  който  според  тях
сериозно  ограничава  активността  на  фирмите  при  кандидатстване  за
финансиране – става дума за това, че засега съществуването на Европейски
фондове за усвояване се възприема от собствениците и управителите на МСП
по-скоро като проблем на държавата,  т.е.  тя трябва да търси кой да усвои
фондовете чрез предоставяне на информация на местно ниво, поради което те
остават  пасивни  и  очакват  някой  да  ги  потърси  и  да  ги  информира  за
възможностите.  Във  връзка  с  това  анкетираните  управители  на  фирми
изказват  мнение,  че  би  било  изключително  полезно  регламентиране  на
възможността за осъществяване на личен контакт с експерти от съответните
министерства и провеждането на разяснителни кампании по места, по време
на които експертите от министерствата да запознават собствениците на МСП

134 Сборът от процентите надхвърля 100, тъй като всеки от респондентите е посочил по
повече от един информационен източник, който е използвал.
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с  конкретните  изисквания  и  възможностите  за  кандидатстване  за
финансиране от Европейските фондове.

2.3. Бизнес целите на предприемачите

Способността на фирмите за конкуренция в условията на членство на
България  в  Европейския  съюз  несъмнено  включва  разширяване  на
хоризонтите на планиране и акцентиране върху стратегическото управление
и  устойчивия  растеж,  вместо  досегашния  фокус  върху  оперативното
управление  и  оцеляването.  Всичко  това  налага  предприемачите  да
формулират много ясно дългосрочните си стратегически цели. На въпроса:
„Кои бизнес цели са най-важни за развитието на Вашата фирма?” 74,2% от
изследваните  предприемачи  посочват,  че  това  е  завладяването  на  нови
пазари. А новите пазари означават разширяване на дейността на фирмата. За
48,4% от предприемачите най-важните цели са свързани с увеличаване броя
на клиентите. Повишаването на печалбата пък е сред стратегическите цели за
38,7%  предприемачите,  за  32,2%  от  тях  особено  важна  се  оказва
технологичната модернизация на фирмата135.

2.4. Затруднения при кандидатстването и оползотворяването на
средствата по ОП „Конкурентоспособност”

Фирмите, изследвани при емпиричното социологическо изследване на
конкурентоспособността,  са  кандидатствали  и  са  спечелили  финансови
средства  по  ОП  „Конкурентоспособност“,  поради  което  техният  опит  е
изключително  ценен  от  гледна  точка  на  установяване  на  трудностите  и
проблемите,  с  които  са  се  сблъскали  при  кандидатстването  и
оползотворяването  на  средствата.  Във  връзка  с  това  на  изследваните
предприемачи  беше  зададен  въпроса:  „Кои  от  изброените  фактори  са
затруднили  Вашата  фирма  при  кандидатстването  и  оползотворяването  на
средствата по ОП „Конкурентоспособност”? Разпределението на получените
отговори е дадено в таблица 12.3.

Както  се  вижда  от  таблицата,  сред  факторите  затруднили
предприемачите при кандидатстването и усвояването на средствата по ОП
„Конкурентоспособност”  водещо  място  заемат  „сложните  процедури  по

135 И в  този случай  предприемачите са  посочили по повече от  една стратегическа  цел,
която  поставят  пред своята  фирма за  изпълнение,  поради  което  сборът  от  процентите
надхвърля 100.
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финансовата отчетност“ (67,7%) и „сложните бюрократични процедури
по кандидатстването” (58,1%). Нещата и в двата случая опират до многото
и  различни  документи,  които  се  изискват.  Бюрокрацията  в  държавната
администрация  се  оказва  сериозен  проблем  пред  усвояването  на
европейските средства. Във връзка с това разкрития на вестник „Телеграф”
от 9 април 2010 г. сочат, че за един календарен месец 22-ма служители на
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия,
която  управлява  средствата  по  ОП „Конкурентоспособност”,  са  свършили
незначителна по обем работа, за която обаче ще получат двойна заплата, тъй
като по документи се води, че работят по така важните еврофондове. Други
24 служители на  Агенцията  пък в  продължение на 4  месеца не  намерили
време да попълнят съществуващи пропуски в документацията, поради което
са  забавени  европари  за  десетки  малки  и  средни  фирми.  По  този  повод
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма предприема мерки за
опростяване на процедурите по кандидатстване и отчитане на финансовите
разходи след като представители на бизнеса се оплакват, че чиновниците ги
връщат за дреболии и им искат документи, които те вече са представили в
други ведомства и които могат да бъдат проверени по Интернет.

Таблица 12.3.

Фактори, затруднили фирмата
Фактори, затруднили фирмата Относит.

дял (%)
Много големи разходи, свързани с кандидатстването 12,9
Липса на информация за програмата 6,5
Затруднения с формулярите и формите за кандидатстване 29,0
Сложна бюрократична процедура по кандидатстването 58,1
Необходимост от осигуряване на съфинансиране 41,9
Сложни процедури по финансова отчетност 67,7136

Предупреждение  към  Изпълнителната  агенция  за  насърчаване  на
малките и средни предприятия отправя и министър Томислав Дончев.  Той
признава,  че  има драматично забавяне  по схемите за  финансиране по ОП
„Конкурентоспособност”,  като  отбелязва,  че  „това  не  се  дължи  на
злонамереност, а на бюрократични процеси”. По този повод той препоръчва
на чиновниците от Агенцията да проявяват партньорски подход към всеки
бенефициент.

136 Всеки от предприемачите е посочил по повече от един отговор, поради което сборът от
процентите надхвърля 100.
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„Не  може  всеки  получател  на  безвъзмездно  финансиране  да  бъде
третиран като престъпник до доказване на противното, трябва да бъде точно
обратното… Допуснатите грешки в някои от декларациите вече не трябва да
са основание за елиминиране на кандидатите. Може да си създадем проблем
с  Брюксел,  но  трябва  за  се  поеме  този  риск,  само  и  само  да  се  намали
огромният  брой  отстранени  кандидати  заради  неправилно  попълнени
документи” (В-к „Труд” 27 ноември 2010 г). 

Оказва  се,  че  почти  всеки  втори  проект,  кандидатствал  през  2010
година,  е  бил  отстранен  заради  неправилно  попълнени  декларации  или
липсващи  документи.  Най-масово  фирмите  са  допускали  грешки  за
категорията на предприятието и за свързаност с други  фирми. Във връзка с
това  правителството  решава  в  бъдеще  погрешната  информация  да  бъде
коригирана и процедурата по оценяване да продължи, а не проектът да бъде
отхвърлян.

Както  се  вижда  от  всичко  изложено  до  тук,  основният  проблем  е
административен  и  организационен  и  е  свързан  основно  с  работата  на
държавните чиновници. Във връзка с това икономическият министър Делян
Добрев  на  среща  с  Българския  форум  на  бизнес  лидерите  заявява,  че
чиновници ще бъдат наказвани и дори уволнявани,  ако бавят европроекти
или плащанията по тях. Ако даден проект по ОП „Конкурентоспособност” не
бъде оценен в определения от закона тримесечен срок, отговорните за това
служители  ще  понесат  дисциплинарно  наказание,  като  най-тежкото  е
уволнение.  Предвижда  се  и  облекчаване  и  опростяване  на  правилата  за
плащане ( В-к „Стандарт” 5 юни 2012).

В  момента  бизнесът  може  да  поиска  финансова  компенсация  от
държавните служители за забавяне на проект, но в действителност фирмите
все още не се възползват от тази възможност. 

Има случаи,  когато  проекти  са  оценявани за  9  месеца,  вместо  за  3,
както е регламентирано. Разплащанията също трябва да стават за 3 месеца, но
и този срок не се спазва. Всичко това налага една по-добра организация на
административната  работа.  Именно  това  има  предвид  министър  Делян
Добрев, когато заявява: „Ще извадим междинното звено от Изпълнителната
агенцията  за  насърчаване  на  малките  и  средните  предприятия  и…  ще
направим  Главна  дирекция  към  Министерството,  която  ще  се  занимава
изцяло с оперативна програма „Конкурентоспособност” ( В-к „Телеграф” 26
март 2012 г.).  Предвижда се и въвеждане на санкции за администрациите,
които са забавили нерегламентирано проекти. Те ще бъдат наказвани с лихва,
която  ще  плащат  на  бенефициентите (В-к  „Стандарт”  20  април  2010  г.).
Според  министър  Томислав  Дончев  много  от  проектите  се  проверяват  по
няколко пъти,  което е  излишно.  Това води до големи закъснения.  Факт  е
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обаче,  че  след  поредицата  от  скандали  за  неправомерно  изразходване  на
европейски  средства,  които  се  вихрят  у  нас  от  години  с  краткотрайни
прекъсвания, държавните чиновници са в шок и се презастраховат,  поради
което всеки проект се проверява по няколко пъти. През 2010 г. например 175
осъдителни присъди за  измами с европари са  влезли в сила.  Налице са  и
висящи дела. Най-много се мами с парите за земеделие. А земеделието е като
че  ли  най-видимата  сфера,  където  се  получават  субсидии,  засягащи  най-
голям кръг хора.  Вероятно поради това,  по думите на заместник-градския
прокурор  на  София  Божидар  Джамбазов,  ОЛАФ  се  занимава  основно  с
разследване на сигнали от България. Именно страхът от измами с европари
сковава  служителите  в  министерствата,  които  работят  по  оценката  на
документите  по  европроектите  и  ги  кара  да  проверяват  всеки  проект  по
няколко  пъти.  А  това  отнема  време.  Чести  са  и  случаите,  когато  поради
съмнения за измами, проектите направо се отхвърлят.

Изследваните  предприемачи  също заявяват  ясно  потребността  си  от
стриктно регламентиране на отношенията с държавната администрация. Те
апелират  за  изработването  на  правилници  за  работа  на  държавната
администрация, на чиято база да се регламентират прозрачни процедури за
начина,  по  който  фирмите  ще  контактуват  с  държавната  администрация.
Особено внимание предприемачите обръщат върху нуждата от ясни правила
за  оценка  на  проектите.  Те  предлагат  и  изготвянето  на  класификатор  на
различните типове проекти, което да опрости процедурите по кандидатстване
и  да  облекчи  подготвянето  на  необходимата  за  кандидатстване
документация.

Сред  факторите,  които  изследваните  предприемачи  посочват  като
особено затрудняващи кандидатстването и оползотворяването на средствата
по  ОП   „Конкурентоспособност”  се  откроява  и  „необходимостта  от
осигуряване на съфинансиране“ по проектите.  Посочили са го 41,9% от
анкетираните  предприемачи. От  категорията  на  фирмата  зависи  какъв
процент  съфинансиране  тя  трябва  да  осигури.  Проблемът  със
съфинансирането се оказва  много сериозен за  фирмите – 241 договора на
обща  стойност  93  млн.  лева  по  приоритетни  оси  1  и  2  на  ОП
„Конкурентоспособност” са прекратени заради липса на съфинансиране от
страна  на  бизнеса  към  февруари  2011  година.  Осите  са  „Развитие  на
икономика, базирана на знанието и иновационни дейности“ и „Повишаване
на  ефективността  на  предприятието  и  развитие  на  благоприятна  бизнес
среда”.  Прекратените  договори  са  една  четвърт  от  всички  подписани
договори  по  програмата.  В  условията  на  икономическа  криза  бизнесът
изнемогва, не може да реализира продукцията си и затова бенефициентите се
отказват от европроекти, които трябва да съфинансират.  За да се преодолее
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проблемът  със  съфинансирането,  през  2010г.  трябваше  да  стартира
усвояването на 200 млн. евро по инициативата JEREMIE в България. Парите
са  от  Европейския  инвестиционен  фонд.  Очаква  се  по JEREMIE да  бъдат
създадени гаранционни фондове,  фондове за  рисков капитал и фондове за
микрокредитиране.  Прави  се  всичко  възможно  да  се  преодолее
предпазливостта на фирмите и нежеланието им да кандидатстват, дължащи
се  на  факта,  че  в  условията  на  криза  е  трудно  осигуряването  на
съфинансиране. Предвижда се, съфинансирането да се установи в рамките на
20 – 30%, което би било по силите на фирмите. Освен това се предвижда
оценителите вече да не изискват от кандидатите да представят декларация за
получена  минимална  помощ.  Ще  се  прави  проверка  по  служебен  път  в
регистъра  за  минималните  помощи,  който  се  поддържа  от  финансовото
министерство. Ако все пак се установят неточности, ще се дава възможност
на  кандидатите  да  коригират  данните  и  да  продължат  участието  си  в
конкурса. Досега действащите правила предвиждаха, ако фирмата пропусне
да посочи всички получени от държавата помощи, да бъде отстранявана от
участие в ОП „Конкурентоспособност”. По тази причина през 2010г. 50% от
малките и средните фирми, които са кандидатствали за еврофинансиране за
закупуване на машини и оборудване, са отпаднали. Служебно ще се правят и
корекции,  когато  се  установят  аритметични  грешки  при  изчисляване  на
сумите  и  процента  за  съфинансиране  от  страна  на  фирмите.  От
Министерството  на  икономиката,  енергетиката  и  туризма  обещават  да
използват всякакви форми за осъществяване на контакт с кандидатите с цел
набавяне на липсващите документи и допълнителни уточнения и разяснения.
Търсят се също така варианти банките да помагат за по-бързото усвояване на
парите от ЕС. Има дори предложение банките да се превърнат в междинно
звено по ОП „Конкурентоспособност”, както е в Гърция. Проблемът е много
сериозен,  защото,  ако  България  не  успее  да  усвои  до  края  на  2013г.
предвидените  12  млрд.  евро  от  Европейските  фондове,  през  предстоящия
програмен период до 2020 г.  ЕК няма да  има причини да  отпусне повече
средства. След подписването на гаранционните споразумения по линията на
инициативата  JEREMIE от  Уни  Кредит  Булбанк,  ПроКредит  банк,  ОББ,
Райфайзенбанк, СИ-Банк на 14 юли 2011 година стана възможно отпускането
от страна на банките на лесни кредити за разработване на европроекти (в-к
„Телеграф” 15 юли 2011 г.) Благодарение на осигурения финансов ресурс
банките,  които участват в схемата,  ще могат да отпускат заеми при лихви
около  2-3  процента  по-ниски  от  пазарните.  И  тъй  като  заемите  ще  се
гарантират от специален гаранционен фонд,  банките ще искат  и по-малки
обезпечения.  По  силата  на  тези   гаранционни  споразумения  по  линия  на
иницитивата  JEREMIE ще  бъдат  насочени  78  млн.  евро  от  Структурните
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фондове  на  ЕС  в  подкрепа  на  български  фирми.  Тази  програма  за
кредитиране  е  добър  инструмент  за  активни  фирми  и  инициативни
предприемачи.  Фирми  и  предприемачи,  които  при  други  обстоятелства
получават трудно и скъпо финансиране, сега ще могат да го получават лесно
и евтино. По този начин се разрешава един голям проблем на българските
предприемачи  –  да  намерят  лесно  достатъчно  пари  за  съфинансиране  на
европейските си проекти.

Друг сериозен проблем, пред който се изправят кандидатстващите по
ОП „Конкурентоспособност“ фирми са  „затрудненията с попълването на
формулярите и формите за кандидатстване” – това е мнението на 29% от
анкетираните предприемачи. Както стана ясно, на кандидатстващите фирми
им се  налага  да  подготвят  голям  брой  документи  и  формуляри.  За  да  се
справят  с  тях,  те  много  често  се  обръщат  към  фирми  за  консултатнски
услуги.  Перспективна  идея  в  това  отношение,  която  цели  да  се  ускори
усвояването  на  средствата  по  европейските  програми,  е  идеята  за
изграждането  на  технологични  паркове.  Предвижда  се  изграждането  на
подобни модерни технологични паркове, които ще помагат на бизнесмени от
цяла  България  да  разработват  проектите  си  във  Велико  Търново,  София,
Бургас. В тези паркове всеки, който иска да кандидатства за европейски пари,
ще  може  да  получи  експертна  помощ  как  да  напише  проекта  си.
Изграждането  на  технологичните  паркове  се  финансира  от  ОП
„Конкурентоспособност”  по  мярката  „Подкрепа  за  създаване  на
технологични паркове”.  Но за да се осъществят тези идеи, местната власт
трябва тясно да си сътрудничи с бизнеса. 

2.5. Консултантски услуги при кандидатстването

Обикновено за изработването на проект, с който да кандидатстват за
усвояване на средства от Европейските фондове, повечето предприемачи се
обръщат към консултантски фирми. Резултатите от изследването на фирмите,
спечелили  средства  по  ОП  „Конкурентоспособност”  показват,  че
отношението на фирмите и предприемачите към наемането на консултанти е
силно позитивно – 74,2% от изследваните фирми са използвали услугите на
външни консултанти, за да кандидатстват по ОП „Конкурентоспособност”. За
установяване характера и спецификата на използваната консултантска помощ
на  изследваните  предприемачи  беше  зададен  въпросът:  „Какъв  вид
консултантски услуги е ползвала Вашата фирма при кандидатстването по ОП
„Конкурентоспособност”? Резултатите са дадени в Таблица 12.4.
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Таблица 12.4.
Видове използвани консултантски услуги (в %)

Вид на консултантската услуга Да Не
Изготвяне на документи за кандидатстване 51,6 48,4
Ръководене и отчитане на проекта 38,7 61,3
Търсене на източници за финансиране 6,5 93,5
Обучение на персонала 35,5 64,5
Правни и счетоводни услуги 38,7 61,3
Информации за нови технологии и технологичен трансфер 6,5 93,5
Създаване на партньорства и делови сътрудничества 12,9 87,1
Не сме ползвали консултантски услуги 25,8 74,2

Както се вижда, най-много фирми (51,6%) са ползвали консултански
услуги  за  изготвяне  на  документите  за  кандидатстване,  за  ръководене  и
отчитане на проекта (38,7%) и за правни и счетоводни услуги (38,7%), т.е.
три от основните трудности, които фирмите изтъкват и с които се сблъскват
при  кандидатстването  за  средства  от  Европейските  фондове  –  сложната
бюрократична процедура по кандидатстването, затрудненията с формулярите
и формите за кандидатстване и сложните процедури по финансова отчетност
–  се  превръщат  в  причини  за  обръщането  им  към  консултанти.  Широко
използван тип консултантска помощ се оказва и обучението на персонала, за
да може той успешно да се справя със сложните бюрократични процедури по
кандидатстването, управлението и отчитането на проектите 

Интерес предизвиква фактът,  че 25,8% от изследваните фирми не са
използвали консултантски услуги, което би следвало да означава, че нямат
такава  необходимост  и  че  са  в  състояние  самостоятелно  да  се  справят  с
процедурите по кандидатстване, управление и отчитане на проектите. Оказва
се,  че  това  до  голяма  степен  действително  е  така  и  по-голямата  част  от
фирмите посочват като основна причина за неизползване на консултантски
услуги именно липсата на потребност от консултации. Има обаче и фирми,
които  изтъкват  като  причина  за  неизползването  на  консултантски  услуги
тяхната висока цена или липсата на практическа насоченост на предлаганите
услуги.

С  цел  минимизиране  на  възможностите  за  разработване  на
корупционни  схеми,  консултантските  услуги  биха  могли  да  се  включат  с
фиксиран  процент  в  бюджета  на  самия  проект.  Това  би  стимулирало
привличането  на  опитни,  проектно  ориентирани  организации  както  при
изготвянето  на  проектните  предложения,  така  и  при  изпълнението  и
управлението  на  спечелените  проекти  и  би  повишило  качеството  на
извършваните дейности. 
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3. Критерии за малките и средни предприятия (МСП) за
конкурентноспособност на европейския пазар
3.1. Класификация на фирмите и критериите

Съгласно  новата  дефиниция за  малки и средни предприятия  (МСП),
приета  от  Европейската  комисия  на  01.01.2005  г.,  малките  и  средни
предприятия  се  класифицират  на  базата  на  три  основни  критерия  -  брой
персонал, годишен  оборот  и  общ годишен  баланс (стойност  на  активите)
(Годишен доклад за състоянието и развитието на МСП в България 2008). 

Таблица 12.5.
Класификация на фирмите

Вид на предприятието Средни Малки Микро
Брой персонал до 250 души до 50 души до 10 души
Годишен оборот до 50 млн. евро до 10 млн. евро до 2 млн. евро
Общ годишен баланс до 43 млн. евро до 10 млн. евро до 2 млн. евро

Тук  е  важно  да  се  отбележи,  че  съгласно  приетите  критерии
задължителното условие, за да бъде отнесено едно предприятие към групата
на МСП, е броят на персонала, а един от останалите два критерия (годишен
оборот  или  стойност  на  активите)  предприятието  може  да  определи
самостоятелно. Въвеждането на единна дефиниция за МСП, която важи за
всички страни-членки е от изключително значение, тъй като тя се прилага
във всички актове и програми на ЕС, както и в националните програми на
страните членки. Тя се съблюдава строго и от Европейския инвестиционен
фонд и Европейската инвестиционна банка, които са основните кредитори на
сектора. 

В условията на членство на България в ЕС, за да бъдат конкурентни на
европейските  фирми,  българските  фирми  трябва  да  отговарят  на  редица
изисквания, свързани с качество и безопасност на стоките, въвеждане на нови
технологии, опазване на околната среда, безопасност на труда, инвестиции в
ефективни маркетингови стратегии и т.н. С приемането на България за член
на  ЕС  европейските  изисквания  стават  задължителни  за  всяко  българско
производство  -  както  за  производството  на  стоки  за  експорт,  така  и  за
производството на стоки, предназначени за българския пазар (който вече е
част от вътрешния европейски пазар).  Затова пускането на даден продукт на
пазара се извършва след пълна оценка на съответствието му с европейските
стандарти.  Индикация  за  това,  че  продуктът  е  с  оценено  съответствие,  е
маркировката  за  съответствие   СЕ.  Тя  се  нанася  върху  продукта  или
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опаковката му от производителя или вносителя. СЕ маркировката показва, че
продуктът отговаря на основните изисквания на съответната директива и че е
преминал през необходимите процедури за оценка на съответствието.  

Според резултатите от проведеното социологическото проучване 45,2%
от фирмите  покриват  европейските  изисквания  и  имат  СЕ маркировки на
продуктите си. За други 48,4% от изследваните фирми тези маркировки не се
отнасят.  И  само  6,4% от  фирмите  не  познават  СЕ  маркировките  и  не  ги
поставят  върху  продуктите  си,  т.е.  само  една  малка  част  от  българските
фирми не отговарят на европейските изисквания и стандарти и остават извън
СЕ маркировките.  

Особено строги са изискванията на европейското законодателство по
отношение на хранителните стоки, като най-голямо внимание се обръща на
изискванията  за  безопасност  и  хигиена  на  хранителните  продукти.  Във
връзка  с  безопасността  на  храните бяха  приети  наредби,  касаещи
етикирането,  добавките,  опаковъчния  материал,  хигиената.  Дейностите  на
институциите,  натоварени  да  следят  за  изпълнението  на  изискванията  за
безопасност  на  храните  са  разделени  на  техническо  регулиране,
стандартизиране, акредитиране, сертифициране и контрол на пазара. В тази
сфера  работят  Българският  институт  по  стандартизация,  Изпълнителната
агенция „Сертифициране и тестване“ към Министерството на икономиката,
енергетиката  и  туризма,  Държавната  агенция по метрология и  технически
надзор,  Националната  ветеринарно-медицинска  служба,  както  и  мрежа  от
независими  лаборатории,  сертифициращи  органи  и  контролни  служби.  В
осъществяването  на  контрол  вземат  участие  и  организации  за  защита  на
потребителите. ЕК препоръча на България да се засили координацията между
институциите,  свързани  с  осъществяването  на  цялостния  метрологичен,
ветеринарен и хигиенно-епидемиологичен контрол. 

Изискванията  на  ЕС  към  производствените  процеси  по  отношение
опазването на околната среда също са много високи. Ето защо българските
предприемачи трябва да са подготвени да посрещнат разходите, свързани с
тези изисквания. Фирмите, инвестирали в екологично чисто производство, са
по-конкурентоспособни на европейския пазар. В съответствие с изискванията
на ЕС за екосъобразност, продуктите се отличават с т. нар. екомаркировка.
Екоетикетът или екомарката на ЕС се дава на продукти и услуги с намалено
отрицателно  въздействие  върху  околната  среда.  Екомарките  са  един
съвременен инструмент за маркетинг на различни продукти и услуги. Очаква
се  тяхното  прилагане  и  ефективност  да  нарасне  значително  в  следващите
години. 
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Данните  от  проведеното  емпирично  социологическо  изследване
показват, че изискванията за опазване на околната среда се спазват от 58,1%
от изследваните фирми, а за 41,9% от тях тези изисквания не се отнасят.

С  присъединяването  на  България  към  ЕС  постепенно  се  отваря  и
пазарът на труда. Български работници могат да бъдат наемани във всички
страни на ЕС, а българските предприемачи  могат да привличат в екипа си
чуждестранни  работници.  Трудовата  мобилност  оказва  благоприятно
въздействие  върху  развитието  на  българския  бизнес.  Тя  предоставя  по-
широки възможности за избор както на работодателите, така и на търсещите
работа. Свободното движение на работната сила обаче налага и установяване
на  единни  стандарти  на  ЕС  за  условия  на  труд,  продължителност  на
работното време, защита на интересите на служителите и др. Планирането на
дългосрочна  стратегия  за  повишаване  нивото  на  безопасност  на  труда в
българските  предприятия  е  ключов  фактор  за  подобряване  на  тяхната
ефективност  и  конкурентоспособност.  Подобна  стратегия  изисква
предвиждане  на  допълнителни  разходи  за  преоборудване,  въвеждане  на
безопасни  и  здравословни  условия  на  труд,  знаци  за  безопасност,
осигуряване на медицинско обслужване, обучение по здраве и безопасност. 

Според  данните  от  проведеното  емпирично  социологическото
изследване 80,6% от фирмите у нас покриват европейските изисквания по
отношение на условията и безопасността на труда, а за 19,4% от тях - те не се
отнасят.

След  присъединяването  си  към  ЕС  България  става  част  и  от  т.нар.
Митнически  съюз  на  Общността.  В  рамките  на  Митническия  съюз  се
премахват митата при търговията между страните-членки и се прилага Обща
митническа  тарифа  при  търговията  с  други  държави  извън  ЕС.  В  това
отношение е важно да се отбележи, че България е либерализирала напълно
търговията си с промишлени стоки с ЕС. 

И  така,  европейските  изисквания  към  бизнеса  могат  условно  да  се
разделят на три групи. Първата група се отнася до стандартите за защита на
потребителите  и  безопасността  на  продуктите.  Втората  е  свързана  с
изискванията по отношение опазването на околната среда. И третата касае
изискванията за  защита на работниците и безопасните условия на труд. И
трите в крайна сметка са свързани със здравето и качеството на живот на
гражданите  на  ЕС.  А това  напълно оправдава  допълнителните  разходи  за
бизнеса, които съблюдаването на тези изисквания предполага.

За установяването на конкурентоспособността на българските фирми
основният въпрос е  доколко  готовността  за спазване на изискванията  от
страна на фирмите е продиктувана от пазара. Оказва се, че всъщност за много
малка част от фирмите спазването на европейските изисквания се налага от
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пазарната конкуренция. И това се отнася главно до тези фирми, които зависят
от  износа,  поради  което  те  са  се  подготвили  адекватно  да  отговорят  на
изискванията на единния пазар. Огромното мнозинство от МСП в България
обаче оперира основно на българския пазар. И въпреки че номинално след
присъединяването на страната ни към ЕС българският пазар става част от
единния  европейски  пазар,  реалното  му  интегриране  към  европейските
правила зависи по-скоро от капацитета на контролните органи да следят за
прилагането  им.  От  практическия  си  опит  голяма  част  от  дребните
предприемачи в България знаят, че законът – това е съответният инспектор.
От тази гледна точка за тях не е нерационално да не бързат с прилагането на
изискванията, а по принципа на най-малкото съпротивление да видят какво
конкретно искат от тях контролните органи и едва тогава да го изпълнят. От
гледна точка на пазара, конкурентоспособността на фирмата и финансовите
ограничения,  за  голяма  част  от  малкия  и  среден  бизнес  в  България  не  е
рационално да инвестира във въвеждане на европейските изисквания преди
да бъде принуден за това от клиентите или контролните органи. 

Що се отнася до потребителското търсене, то все още е слаб двигател в
посока  на  утвърждаване  и  въвеждане  на  европейските  изисквания.
Българският потребител все още е по-чувствителен към цената на стоката,
отколкото към нейното качество. Ниската покупателна способност на голяма
част от потребителите у нас ограничава техния избор. Това важи в по-голяма
степен за изискванията, свързани с опазване на околната среда, но се отнася
също така и за изискванията към безопасността и хигиената на хранителните
продукти.  По  същия  начин  ниските  доходи  и  високата  безработица
ограничават натиска за спазване на изискванията по отношение на условията
на  труд.  Що  се  отнася  до  контролните  органи,  една  част  от  дребните
предприемачи  най-вероятно  все  още  разчитат  да  се  оправят  „по  втория
начин“. Ето защо при липсата на силни пазарни стимули в посока на налагане
на  европейските  стандарти,  спазването  на  европейските  изисквания  ще
зависи главно от административния капацитет и професионалния интегритет
на различните контролни органи. От това как те прилагат закона ще зависи
дали  изпълнението  на  европейските  изисквания  ще  бъде  конкурентно
предимство или обратно, загуба на конкурентоспособност. 

Неправителствените организации също са в дълг пред обществото. На
пръв поглед като че ли има активни екологични и синдикални организации,
организации за  защита на потребителите,  но техните действия все  още са
слаб коректив на некоректните работодатели и производители. 

Държавата  безспорно  има  своите  отговорности  за  прилагането  на
закона.  Относителната незрялост на пазарните и обществените механизми,
т.е.  липсата  на  икономически  стимули  като  двигател  за  въвеждане  на
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европейските  стандарти,  предопределя  сравнително  високия  дял  на
административната  принуда.  Това  пък  на  свой  ред  увеличава  риска  от
произволно  прилагане  на  регулациите  и  използването  им  с  корупционни
цели. Дълг на контролните и регулаторни органи е да защитят потребителите,
работниците и околната среда от недобросъвестния бизнес. В същото време
отговорност  на  законодателя  и  управляващите  е  да  защитят  бизнеса  от
административен произвол при прилагането на закона. 

3.2. Фирмите и  конкурентния натиск

Участието на българския бизнес в европейската пазарна конкуренция
не е масово, но е налице - 52,6% от изследваните фирми са реализирали част
от продукцията си извън страната през 2010 г. Те се подразделят така: 16,1%
от  тях  са  реализирали  10%  от  годишния  си  оборот  в  чужбина;  6,5%  са
реализирали  25%  от  годишния  си  оборот  в  чужбина;  19,4%  -  50%  от
годишния си  оборот  в  чужбина и   9,7% -  75% от годишния си  оборот  в
чужбина.  Както става ясно от данните, повече от половината от изследваните
фирми имат ясно изразен експортен профил. Той не е доминиращ, но все пак
е наличен. 

Добър  показател  за  шансовете  на  нови  износители  да  пробият  на
външните пазари е участието на фирми на панаири и изложби. За отбелязване
в това отношение е, че 71% от изследваните фирмите са взели участие през
последните три години в подобни изложения.

Що се отнася до българския пазар, тук  конкурентният натиск отвън е
силно изразен. За 67,7%  от изследваните фирми основната конкуренция е от
чуждестранни фирми, опериращи на българския пазар,  докато за 32,2% от
фирмите  основните  конкуренти   са   други  български  фирми,  като  тук
разграничението български – чужди  фирми е условно, тъй като европейският
пазар е общ за всички фирми. 

Ето какво е мнението на българския бизнес за това има ли потенциал да
устои  на  конкурентния  натиск  от  страна  на  европейския  пазар:  51,6%  от
изследваните  предприемачи  заявяват  „да,  бизнесът  ни  се  развива”;  29%
твърдят „да, но бизнесът ни остава на същото ниво”; а 19,4% признават „не,
бизнесът  ни  се  влошава“,  или  като  цяло  80,6%  от  изследваните  фирми
удържат на конкурентния натиск от страна на Европейския пазар. Това по
всяка вероятност се дължи и на финансовите средства, които те са получили
по  ОП  „Конкурентоспособност”,  с  които  са  финансирали  някои  от
дейностите  си,  за  да  постигнат  конкурентни  предимства.  19,4%  от
изследваните  фирми  обаче,  които  са  получили  средства  по  ОП
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„Конкурентоспособност“,  не  са  се  справили и  не  успяват  да  издържат  на
конкурентния  натиск  на  европейския  пазар.  А  това  не  е  никак  малко  -
приблизително  една  пета  от  фирмите,  получили  европейски  средства  за
повишаване на конкурентоспособността си.

Основната заплаха на пазара обаче е не толкова външната конкуренция,
колкото  нелоялната  конкуренция  на  вътрешния  пазар  –  54,8%  от
респондентите  заявяват,  че  у  нас  има  нелоялна  конкуренция,  която  те
поставят  на  първо  място  сред  заплахите  за  малкия  и  среден  бизнес.  Под
нелоялна конкуренция българският бизнес разбира всички несправедливости,
с  които  се  сблъсква  на  пазара,  като  най-вече  това  е  неравностойното
прилагане на законите или преференциалното третиране на едни за сметка на
други от правоприлагащите и контролните органи, което пък е свързано с
корупция. Също  така  нелоялната  конкуренция  се  свързва  от  българския
бизнес  и  с  неформалната  или  „сивата“   икономика,  която  по  оценки  на
експерти обхваща 40% от българската икономика137.

Връзката между външната конкуренция и нелоялната конкуренция на
вътрешния пазар е пряка. От една страна, именно нелоялната конкуренция и
неясните правила на играта у нас отблъскват чуждите инвеститори. Поради
по-строгите  си  счетоводни  стандарти,  правила  за  вътрешна  отчетност  и
придържане към европейските изисквания,  чуждите фирми имат по-малки
шансове да се състезават с местните фирми, когато правилата на играта не са
ясни  и  еднакви  за  всички.  Разбира  се,  това  не  се  отнася  за  всички
чуждестранни  инвеститори.  Една  част  от  тях  са  офшорни  фирми  на
български  граждани,  които  имат  малък  или  направо  никакъв  опит  на
европейските пазари. Друга част пък са чужди фирми, които се насочват към
България  именно,  поради  възможността  да  извличат  свръхпечалби  от
евтината работна ръка и слабостите в прилагането на трудовите и екологични
регулации.

3.3. Нововъведения във фирмите, ефективност и конкурентоспособност

Предприемачът е новатор в икономиката. Той е такъв, защото надмогва
културните  ограничения  за  осъществяване  на  нововъведения.
Непрекъснатото новаторство съставлява сърцевината на предприемачеството.
За Джоузеф Шумпетер новаторството (inovation) е определящият критерий за
предприемачество138.

137 Гочев,  А.  и  др.  Конкурентни  предимства  на  регионите.  София,  Изд.  „Отворено
общество“, 1999, с. 44
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Ако  иновативната  функция  е  сърцевината  на  предприемачеството,
самото  то  пък  е  сърцевина  на  пазарната  икономика.  Шумпетер  смята,  че
„двойката  интерес  и  изгода  следва  от  нарастващата  размяна  и  не  би
съществувала  в  статично  общество,  а  работата  на  новаторстващия
предприемач е непрекъснатата размяна. Една размяна е вероятно да породи
други и възниква тенденция новаторствата да се групират и да създават дълги
вълни на печалбата и деловата активност“139. 

Нека  сега  да  проследим  как  в  действителност  се  осъществяват
нововъведенията  в  предприемачеството  и  какво  е  тяхното  значение  за
конкурентоспособността на фирмите. За тази цел ще използвам емпирични
данни от проведеното социологическо изследване сред фирмите,  получили
финансова помощ от ОП „Конкурентоспособност“. 

3.3.1. Направени нововъведения във фирмите

Данните  за  направените  нововъведения  във  фирмите,  получили
подкрепа по ОП „Конкурентоспособност” са представени в Таблица 12.6. Те
показват  една  действително  висока  иновативна  активност  на  фирмите,
дължаща се основно на усвояването на нови продукти – в 58,1% от случаите;
внедряване  на  нова  техника  –  в  45,2% от  случаите;  и  въвеждане  на  нова
технология – в 38,7% от случаите.

Таблица 12.6. 
Направени нововъведения във фирмите (в %)

Нововъведения Да Не Общо
Нови продукти 58,1 41,9 100
Нова техника 45,2 54,8 100
Нова технология 38,7 61,3 100
Нови начини за търговия 22,6 77,4 100
Ново стимулиране 22,6 77,4 100
Нова организация на труда 19,4 80,6 100

Промени в начините на осъществяване на търговията на фирмите се
отбелязват  в  22,6%  от  случаите  чрез  въведени  нови  начини  за
разпространение на стоките; в 22,6% от фирмите пък е въведен нов начин за
стимулиране на персонала; а в 19,4% - нова организация на труда. 

138 David, U. (еd.) (1996) International Encyclopedia of Social Sciences. V. 5,  The Macmillan
Company and Free Press, New York, р. 89.
139 Пак там, с. 89
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Както  се  вижда,  осъществяването  на  иновативни  инициативи  се
изразява  във  внедряването  на  нововъведения  във  фирмата,  като  тези
нововъведения могат да обхващат производството, организацията на труда,
търговията, финансите, стимулирането,  т.е. почти всяка област от дейността
на фирмата. Всичко това говори, че изследваните фирми полагат сериозни
усилия да се адаптират и да устоят на конкуретния натиск. 

В производството нововъведенията могат да се изразяват в усвояване
на нови продукти, което може да е съчетано и с въвеждане на нова техника
или технология, а може  и всяка една от тези иновации да се осъществява
самостоятелно. Същественото обаче е, че всички тези иновации се отразяват
директно  върху  качеството  на  произвежданата  продукция,  като  водят  до
неговото  повишаване.  Стремежът  към  осъществяване  на  върхови
постижения,  чиято  реализация  са  нововъведенията,  извежда  фирмите  и
предприемачите на челни позиции сред конкурентите им. Нововъведенията
обаче изискват  сериозни инвестиции и получените финансови средства по
ОП „Конкурентоспособност” са много на място в това отношение.

На свой ред внедряването на нова техника и технологии води след себе
си и промени в организацията на труда в предприятието.  В болшинството
случаи  се  налага  реорганизация  на  работните  места,  след  това  идва
необходимостта  да  се  повишава  квалификацията  на  персонала  с  оглед
ефективното използване на новата техника и технологии. Това от своя страна
поставя и нови изискания към стимулирането на работниците и служителите,
за да се стабилизира тяхната ангажираност в работата. Целта е да се постигне
заложената  в  новата  техника  и  технология  по-висока  ефективност.
Увеличената производителност пък предизвиква преразглеждане на начините
за  извършване  на  търговия  от  фирмата,  като  се  търсят  нови  начини  за
разпространение на стоките. В това отношение е много важно списъкът от
потециални клиенти внимателно да се прецени преди да се насочат потоците
от стоки.

3.3.2. Икономически  резултати

Направените  нововъведения  във  фирмите  се  приемат  за  главни
резултати  на  иновативните  инициативи.  Всъщност  с  това  иновативните
инициативи се финализират. С други думи, тук става дума за ефективност на
инициативите, която ги осмисля от гледна точка на съвпадението на целите с
резултатите  им.  От  това  следва  и  общата  ефективност  на
предприемачеството.  Всъщност  тази  ефективност  не  се  свежда  само  до
икономическото  й  изражение  в  печалбата,  т.е.  до  икономическата
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ефективност, която се изразява в отношението между направените разходи и
ръста  на  приходите.  Безспорно  икономическата  ефективност  се  приема  за
най-важната, защото тя показва икономическата репутация на фирмата, т.е.
нейната  рентабилност,  която  определя  пазарната  й  цена  при  евентуална
продажба или пък пазарната цена на акциите й на фондовата борса. Освен
икономическата ефективност обаче твърде важна е и трудовата ефективност
на  фирмата.  Тя  намира  израз  в  такива  показатели  на  трудовия  процес,
каквито  са  подобреното  качество  на  продуктите,  повишената
производителност на труда, увеличението на продажбите, увеличаването на
печалбата,  стабилизираната   ангажираност  на  персонала  в  работата.  Тези
показатели са икономически и те характеризират ефективността на трудовия
процес във фирмата.  Именно тях имам предвид,  когато говоря за  трудова
ефективност.  Показателите  за  трудовата  ефективност  въздействат  пряко
върху икономическата ефективност,  която се изразява в съотношението на
разходите  към  приходите  в  процеса  на  създаване  и/или  нарастване  на
стойността. Така че трудовата и икономическата ефективност са в постоянна
връзка и взаимодействие помежду си. 

Нека сега да разгледаме направените нововъведения от гледна точка на
ефектите от тях. Ефектите – това са настъпилите подобрения по основните
икономически показатели в дейността на изследваните фирми. 

Таблица 12.7.
Подобрения в икономическите показатели за дейността на фирмите (в 5)

Показатели Да Не Общо
Подобрено качество на стоките 61,3 38,3 100
Увеличена печалба 25,8 74,2 100
Увеличени продажби 22,6 77,4 100
Стабилизирана ангажираност на персонала в работата 22,6 77,4 100
Повишена производителност на труда 32,3 67,7 100

Очевидно  е,  че  най-голямо  внимание  се  отделя  от  страна  на
предприемачите на качеството на произвежданите стоки и се полагат усилия
чрез нововъведения това качество да се повишава – като цяло в 61,3% от
изследваните  случаи  се  отбелязват  подобрения  в  качеството.  Следват
повишена производителност на труда – в 32,3% от случаите; увеличение на
печалбата в резултат от нововъведенията - в 25,8% от случаите и нараснали
продажби  –  в  22,6%  от  случаите.  Особено  впечатлява  постигната
стабилизация на ангажираността на персонала в работата, отбелязана също в
22,6% от случаите. 
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Прави  впечатление,  че  въпреки  тежката  икономическа  криза
изследваните фирми са положили сериозни усилия да подобрят основните
показатели  на  дейността  си.  Ще  се  опитам да  покажа по  какъв  начин са
постигнали  това,  като  проследя  до  какви  ефекти  са  довели   направените
нововъведения във фирмите. В крайна сметка целта на нововъведенията е да
се постигнат положителни ефекти по изведените основни показатели, което в
съвкупност дава представа за общото състояние на предприятието.

В  Таблица  12.8.  са  представени  статистически  значимите  корелации
между  направените  нововъведения  и  постигнатите  подобрения  по
наблюдаваните пет  основни показателя, характеризиращи общото състояние
на  изследваните  фирми.  Прегледът  на  данните  показва,  че  направените
нововъведения довеждат до положителни ефекти при всички наблюдавани
основни показатели. 

3.3.2.1. Подобряване на качеството на стоките

Направените  нововъведения  имат  за  ефект,  както  вече  беше
отбелязано, подобряване на качеството на произвежданите стоки в 61,3% от
случаите. 

Таблица 12.8. 
Корелации между направените нововъведения и постигнатите

подобрения
Ефект 

Направени 
нововъведения

Подобр. на
качеството
на стоките

Увелич
ена

печалба

Повишена
произв. на

труда

Увелич
ени

продаж
би

Стаб.
ангаж.

на
персон.

Нов продукт +0,31 +0,36 +0,33
Нова техника +0,31 +0,37 +0,36 +0,34
Нова технология +0,37 +0,34 +0,38 +0,29
Нови начини за търговия +0,30 +0,33 +0,41 +0,32
Нови начини за стимулиране +0,38 +0,51
Нова организация на труда +0,43 +0,34 +0,44

Както  се  вижда  от  таблицата,  подобреното  качество  на  стоките  има
положителни  взаимовръзки  със  следните  направени  нововъведения:
усвояване  производството  на  нов  продукт  (V=+0,31),  (V –  коефициент  на
Крамер)140;  внедрена  нова  техника  (V=+0,31); усвоена  нова  технология

140 Съйкова,  Св.,  Ив.  Тодорова.  (1994)  Статистическото  изследване:  постановка,
методи, оценка на резултатите. УНСС, София, с. 206.
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(V=+0,37); въведени нови начини за търговско разпространение на стоките
(V=+0,30)  и  внедрена  нова  организация  на  труда  (V=+0,43).  Подобреното
качество акумулира положителните ефекти на изброените нововъведения, а
наличието на положителни  взаимовръзки потвърждава този факт.  Всички
направени  нововъведения  в  своята  съвкупност  водят  до  подобряване
качеството  на  произвежданите  стоки.  Това  налага  при  разработването  и
прилагането на иновативните стратегии да се използва системния подход. 

Ще дам следния пример. В 19,4% от изследваните фирми е въведена
нова организация на труда. В 68,9% от фирмите, внедрили нова организация
на труда, е постигнато и повишаване на качеството на стоките, докато във
фирмите, в които не са били внедрени нови начини за организация на труда,
подобрение на качеството на стоките се отбелязва само в 39,1% от случаите.
Разликата от 29,8% в полза на приложилите нови начини за организация на
труда фирми говори за значението на организацията на труда за повишаване
качеството на произвежданите стоки. Този извод се подкрепя и от резултата
от  корелационния  анализ,  който  показва,  че  взаимовръзката  между
подобреното качество и прилагането на нови начини за организация на труда
е  статистически  значима и  положителна  и  е  от  порядъка  на  V=+0,43.  По
аналогичен начин стоят нещата и с останалите нововъведения - нов продукт,
нова техника, нова технология, нови начини за търговско разпространение на
стоките, нови начини за стимулиране. 

Изводът  е,  че  в  изследваните  фирми,  получили  средства  по  ОП
„Конкурентоспособност“  е  налице  трайна  тенденция  към  подобряване
качеството  на  произвежданите  продукти,  което  ги  прави  устойчиви  на
конкурентния натиск от страна на европейския пазар.

3.3.2.2. Увеличена печалба

Постигнатото увеличение на печалбите в част от изследваните фирми –
в  25,8%  от  случаите  също  е  положителен  резултат  от  въздействието  на
направените  нововъведения.  Увеличението  на  печалбите  показва
положителни  взаимовръзки  с  нововъведенията,  свързани  с  усвояване
производството  на  нов  продукт  (V=+0,36);  внедряване  на  нова  техника
(V=+0,37);  усвояване  на  нова  технология  (V=+0,34);  въвеждане  на  нови
начини за търговско разпространение на стоките (V=+0,33); и прилагане на
нови  начини  за  стимулиране  на  персонала  (V=+0,38),  (Таблица  12).
Увеличението на печалбите е резултат на положителните ефекти от всички
тези  технико-технологични,  търговски  и  организационни  нововъведения.
Които и от тях да вземем, те ще бъдат една добра илюстрация за ефективно
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предприемаческо  управление.  Нека  се  спрем  на  внедряването  на  нова
техника.  Във  фирмите,  внедрили нова техника (които са  45,2% от всички
изследвани  фирми),  в  64,3%  от  случаите  е  постигнато  увеличение  на
печалбите,  докато  във  фирмите,  където  няма  внедрена  нова  техника,
увеличение на печалбите се наблюдава само в 35,7% от случаите. Разликата
от  28,6%  говори,  че  внедряването  на  нова  техника  във  фирмата
благоприятства увеличаването на печалбата. Обратното обаче също е вярно -
че внедряването на нова техника е следствие от увеличаването на печалбата.
Взаимовръзката  между увеличаването на печалбата  и усвояването на нова
техника е статистически значима и положителна (V=+0,47). 

Изводът  е,  че  макар  и  само  в  една  четвърт  от  фирмите,  получили
средства  по  ОП  „Конкурентоспособност“  да  е  налице  увеличаване  на
печалбата  на  фирмата  вследствие  направените  нововъведения,  факт  е,  че
направените нововъведения имат пряка връзка с нарастването на печалбите
на  фирмите,  което  има  за  резултат  и  повишаване  и  тяхната
конкурентоспособност. 

3.3.2.3. Повишена производителност на труда

В  повишената  производителност  на  труда  също  се  срещат
положителните  ефекти  от  направените  нововъведения  във  фирмата.
Резултатите  от  изследването  на  фирмите,  получили  подкрепа  по  ОП
„Конкурентоспособност“  показват,  че  повишената  производителност  на
труда  има  статистически  значими  и  положителни  взаимовръзки  с
нововъведенията,  свързани  с  внедряване  на  нова  техника  (V=+0,36);
усвояване на нова технология (V=+0,38); и въвеждане на нова организация на
труда (+0,34), (Таблица 12.8.). Както се вижда, посочените нововъведения са
оправдали   риска  си.  Всяко  едно  от  тях  е  допринесло  за  повишаване
производителността  на  труда  в  изследваните  фирми.  В  тези  от  фирмите,
където  е  усвоена  нова  технология  например,  а  това  са  38,7%  от  всички
изследвани  фирми,  в  65,4%  от  случаите  е  постигнато  повишаване  на
производителността на труда, докато във фирмите, където няма усвоена нова
технология, повишена производителност на труда е постигната едва в 27,2%
от случаите. Взаимовръзката между усвоената нова технология и повишената
производителност на труда е статистически значима и положителна V=+0,38.

3.3.2.4. Увеличаване на продажбите

Увеличението на продажбите на фирмите е също положителен ефект от
направените  в  тях  нововъведения.  То  показва  статистически  значими
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положителни  взаимовръзки  с  нововъведенията,  свързани  с  внедряване  на
нова  техника  (V=+0,34);  усвояване  на  нова  технология  (V=+0,29);  и
въвеждане  на  нови  начини  за  търговско  разпространение   на  стоките
(V=+0,41),  (Таблица  12.8.).  Увеличението  на  продажбите  всъщност
финализира  положителните  ефекти  от  нововъведенията,  довели  до
подобряване  качеството  на  стоките  и  повишаване  производителността  на
труда.  А  нарастването  на  печалбите  на  фирмата  е  пряко  свързано  с
разширяването на пазарните дялове, които фирмата завладява със стоките си.
Това  пък  на  свой  ред  е  свързано  с  въвеждането  на  ефективни начини  за
търговско разпространие на стоките. Така например, във фирмите, внедрили
нови начини за търговия (22,6% от изследваните фирми), в 65,3% от случаите
се наблюдава увеличение на продажбите, докато във фирмите, където няма
внедрени  нови  начини  за  търговия,  такова  увеличение  има  в  48,7%  от
случаите. Разликата от 16,6% говори в полза на значението на внедрените
нови  начини  за  търговско  разпространение  на  стоките  за  нарастване
продажбите на фирмата. Взаимовръзката между увеличението на продажбите
и  внедрените  нови  начини  за  търговия  е  статистически  значима  и
положителна  V=+0,41,  което  означава,  че  положителният  ефект  от  тези
търговски нововъведения е непосредствен и видим.

3.3.2.5. Стабилизиране на ангажираността на персонала в работата

Въпросното  стабилизиране  показва  статистически  значими
положителни  взаимовръзки  с  нововъведенията,  свързани  с  усвояване
производството  на  нов  продукт  (V=+0,33);  въвеждане  на  нови  начини  за
търговско разпространение на стоките (V=+0,32); прилагане на нови начини
за стимулиране на персонала (V=+0,51); и въвеждане на нова организация на
труда  (+0,44),  (Таблица  12.8.).  От  приведените  данни  се  вижда,  че  в
изследваните  фирми  са  налице  сериозни  промени  в  кадровата  политика.
Изведените  положителни  взаимовръзки  говорят  за  забележим  позитивен
ефект от направените във фирмите нововъведения върху ангажираността на
персонала  в  работата.  Особено  показателен  е  фактът,  че  промените  в
начините за стимулиране на работниците и служителите - фактор, характерен
само  за  персонала,  допринасят  съществено  за  стабилизиране  на
ангажираността им в работата. Във фирмите, в които има приложени нови
начини за стимулиране на персонала, а това са 22,6% от всички изследвани
фирми, в 85,7% от случаите е постигнато стабилизиране на ангажираността
на персонала в работата,  докато във фирмите,  където няма внедрени нови
начини  за  стимулиране,  едва  в  14,3%  от  случаите  се  наблюдава  подобно
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стабилизиране на ангажираността на персонала в работата. Взаимовръзката
между стабилизирането на ангажираността на персонала в работата и новите
начини  за  стимулиране  е  статистически  значима  и  положителна  V=+0,51.
Всичко  това  показва,  че  там,  където  предприемаческото управление не  се
спира  пред  рисковете,  особено  в  една  такава  деликатна  област,  каквато  е
стимулирането  на  кадрите,  положителен  напредък  се  постига  винаги.  В
крайна сметка успехът на фирмата зависи от ефективния труд на хората в
нея.

И така, очевидно е, че  направените нововъведения имат положителен
ефект върху всички основни показатели за дейността на фирмите, което е в
пряка  връзка  с  повишаването  на  тяхната  устойчивост  на  външния
конкурентен натиск.

3.4. Кадровият потенциал на фирмите

Един  от  най-острите  проблеми,  касаещи конкурентоспособността  на
МСП в дългосрочен план е свързан с техния кадрови потенциал. Очаква се
единният  европейски  пазар  да  разшири  възможностите  за  реализация  на
квалифицираните българи навън и да задълбочи квалификационния дефицит
в сектора на МСП. 

Какъв е кадровият потенциал на изследваните фирми? 48,3% от тях са
микрофирми с персонал до 10 човека, 29% са малки фирми с персонал от 11
до 50 човека, 19,4% са средни фирми с персонал от 51 до 250 човека и 3,2%
са големите фирми с персонал над 250 човека. Изследването показа, че във
всички  тях  се  вземат  сериозни  мерки  за  повишаване  квалификацията  на
персонала.  В  93,5% от  фирмите  са  проведени  курсове  по  професионално
обучение. Също така в 45,2% от фирмите част от служителите са преминали
специално  обучение  за  кандидатстване  по  международни  и  национални
програми  и/или  управление  на  проекти.  Очевидно  всичко  това  се  налага,
поради активното участие на изследваните фирми в конкурси за финансиране
по различни европейски и национални програми.

Проблемът обаче с осигуряването на необходимите кадри в сектора на
малкия и среден бизнес е преди всичко проблем на образователната система
и  неразвития  пазар  на  труда.  Голяма  част  от  мениджърите  в  България
установяват  сериозно  разминаване  между  продукта  на  образователната
система и нуждите на бизнеса. 

Проблем за малкия бизнес са и действащите регулации на пазара на
труда. За трудностите на малките фирми да решат проблемите си с кадрите
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допринасят ограниченията върху временните трудови договори и почасовото
заплащане, ограниченията за съкращаване на персонал и т.н. 

Наред с образованието и действащите регулации на пазара на труда,
голяма част от проблема с  човешкия капитал, стоящ пред бизнеса, е свързан
и с управлението на фирмата.  Нейна е главната отговорност да доизгради
специалиста,  който й трябва,  чрез професионално обучение и обучение на
работното  място.  Обикновено  мениджърите  зад  неспособността  на  един
специалист  да  се  справи  със  задачите   си   виждат  само  недостатъчна
квалификация, без да се замислят за своята отговорност за адаптирането и
доразвиването на уменията на специалиста, съобразно нуждите на фирмата и
особено  за  своята  отговорност  за  предоставянето  на  всички  необходими
условия, за да може той да реализира напълно своята квалификация. 

Важен  фактор  за  мотивацията  на  персонала  е  и  наличието  на
стратегическа  визия  за  бъдещето  на  фирмата,  към  която  работниците  и
служителите  да  бъдат  съпричастни.  При  емпиричното  социологическо
изследване беше установено, че 74,2% от ръководителите на фирми смятат,
че  техните  сътрудници  (други  ръководители  и  членове  на  персонала)
подкрепят  с  поведението  си  тяхната  представа  за  постигане  на  успех  в
бизнеса.  Останалите  25,8%  твърдят,  че  това  е  валидно  само  за  някои  от
членовете  на  персонала.  Все  пак  преобладаващата  част  от  изследваните
ръководители  смятат,  че  е  налице  позитивно  отношение  на  техните
сътрудници  към  бъдещото  развитие  на  фирмата.  Факт  е  обаче,  че  сред
българските  МСП  рядко  има  разработена  дългосрочна  фирмена  стратегия
или визия за развитие. Планирането на бъдещето на МСП често се свежда до
планове за получаване на кредит,  а не до разработване на инструменти за
развитие на бизнеса. Обикновено на членовете на персонала се гледа като на
изпълнители,  за  които  е  важно  да  се  концентрират  единствено  върху
непосредствените си задачи, без да е нужно да имат представа накъде върви
фирмата в средносрочен и дългосрочен план и как това, което те правят, се
вписва  в  нейната  стратегия  и  цели.  Това  е  обща  слабост  на  фирменото
управление в България, но засяга в по-голяма степен малкия и среден бизнес,
поради  което  той  е  в  неравностойно  положение  спрямо  едрия  бизнес.  В
допълнение  към  това,  поради  ограничената  численост  на  персонала  си,
малкият  и  среден  бизнес  не  може  да  разчита  на  особено  висока
специализация на персонала и оттам на висока ефективност на труда.

4. Изводи
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Дългият  срок  от  подаването  на  документи  за  кандидатстване  за
средства  от  Европейските  фондове  до  сключването  на  договори  отказва
фирмите от усвояването на пари по Оперативните програми. 

На  общините  често  не  им стигат  време  и  средства,  за  да  подготвят
предложенията  си  за  големи  и  сложни  проекти.  Документите  за
кандидатстване пък често пъти съдържат сложни термини, които се оказват
неразбираеми  за  бенефициентите.  Това  са  част  от  констатациите  в
междинната оценка по процедурите по Оперативните програми. 

За решаване на проблемите се препоръчва опростяване на процедурите
за  кандидатстване,  премахване  на  излишните  документи,  разработване  на
единни правила за процедурите по отделните програми. 

Сред общите проблеми е набирането на подходящи експерти за оценка
на  предложенията.  Доказването  на  липса  на  конфликт  на  интереси  също
отнема време. От 4 месеца до година трае оценката на проекти по програмата
за бизнеса „Конкурентоспособност“. А нормативният срок е три месеца.

„Ако през 2009 г. България беше със статута на повтаряч, през 2010 г.
едва  премина с  тройка в следващия клас,  към момента вече  успехът ни е
добър” (В-к „Труд” 7 юли 2012 г.) - коментира министърът по управлението
на  средствата  от  ЕС  Томислав  Дончев. И  пак  по  неговите  думи  „засега
разплатените средства възлизат на близо 4 млрд. лева, което е 25% от цялата
финансова рамка”, като целта е до края на годината плащанията да достигнат
35-40%  от  общия  размер  на  еврофондовете  за  България.  „Планирам  да
приключим  с  договарянето  следващите  10-11  месеца  със  стойност  около
102%” – заявява още министърът по еврофондовете (В-к „Телеграф” 29 юли
20012 г.)

ГЛАВА ТРИНАДЕСЕТА
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ЗА ОБЩАТА ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА
ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ

Резултатите от предходния анализ ни изправят пред парадоксален на
пръв поглед извод – начинът, по който се разпределят и използват ресурсите,
предоставяни от европейските фондове (поне на някои техни компоненти)
нерядко, вместо да допринася за развитие, допринася за възникване на ред
негативни  ефекти.  Въпреки  че  влияят  съществено  върху  икономическата
динамика, средствата от европейските фондове не допринасят достатъчно за
постигане на развитие, от две гледни точки. Първо, приносът е недостатъчен
от гледна точка на мащаба на използваните средства. По този повод е добре
да се напомни едно наблюдение на КТ „Подкрепа”, изнесено в публичното
пространство от д-р К. Тренчев – средствата по планът Маршал, които бяха
изразходвани за възстановяване на разрушената от Втората световна война
Европа, са били многократно по-малки от средствата, които се изразходват
чрез Европейските фондове. Но ефектите са радикално различни – за около
10-15  години  планът  Маршал  „вдигна  на  крака”  много  европейски
икономики, докато средствата от фондовете на ЕС не постигат такъв ефект. И
тук  стигаме  до  втората  гледна  точка,  която  е  и  централният  проблем  на
използването на средствата от ЕС – те не съдействат достатъчно за постигане
на  автентичен  растеж  и  за  реализиране  на  две  централни  групи  човешки
права, свързани с развитието – правото на развитие и правото на участие в
развитието. 

Или  ако  трябва  изрично  да  се  формулира  централният  проблем  на
ефективността на използването на средствата от Европейските фондове, то
този  проблем  вероятно  се  състои  в  това,  че  средствата  се  използват  за
поддържане на съществуващи статуква, структури и постигнати нива, а не за
промени в статуквата и нивата. Фондовете не са насочени към генериране на
значими социални иновации. Те дори не пораждат интензивни технически и
технологични иновации. Този извод не се променя от фактът, че средствата
така или иначе се изразходват за някакви промени (например, строителство
на инфраструктура). Такива промени са повърхностни и не засягат основните
аспекти  (и  проблеми)  на  икономиките  и  обществата,  които  използват
средствата.   От такава гледна точка не е преувеличено едно сравнение на
използването  на  европейските  средства  с  разходите,  които  са  правели
египетските фараони за строежа на своите пирамиди – огромните разходи и
вложените  ресурси  не  са  променяли  ключовите  аспекти  на
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древноегипетското общество и то си е оставало „замръзнало” във времето,
което в края на краищата е довело и до неговото изчезване. 

С други думи казано, ред причини значително ограничават приноса на
европейските средства за постигане на автентичен икономически растеж и за
социално и  икономически  ефективно участие  в  постигането  на  растежа  и
съответно - разпределение на резултатите от растежа. Основно място сред
причините  за  това  състояние  на  използването  на  фондовете  заема
икономическата и социална среда,  в която се изразходват средствата.  Тази
среда има нисък иновативен потенциал; това е „свръхустойчива” среда, която
не  само не  е  способна  на  значителни  иновации,  но  и  притежава  огромен
капацитет да ограничава или предотвратява всяка значима иновация, която
внасяйки  промени,  може  да  застраши  статуквото,  т.е.  базисните
характеристики  на  средата.  Поради  това,  влиянието  на  средствата  върху
постиганата икономическа динамика не допринася за автентичен, социално –
включващ тип растеж.  Нещо повече,  поради специфичното разпределение,
средствата  от  европейските  фондове  пораждат  ред  негативни  ефекти,
ограничавайки и затруднявайки постигането на автентичен растеж. 

Ето защо данните показват, че въпреки използването на еврофондовете,
темповете на икономически растеж не се променят значително и позитивно, а
бедността,  безработицата  и  регионалните  различия  нарастват.  Ред  целеви
индикатори, заложени за 2013 година е малко вероятно да бъдат изпълнени.
Повишената  степен  на  усвояване  на  средствата  не  корелира  значително  и
позитивно със съответно повишаване на темповете на икономически растеж.
Страната е предвидила безработицата през 2013 г. да бъде около 7%, но през
2011 безработни бяха 11.2% от населението над 15 години. През 2012 година
делът  на хората,  живеещи в бедност  също надвишава  значително целевия
индикатор, заложен за 2013 г. – 13%.

Основната причина, поради която европейските средства предизвикват
негативни социално-икономически ефекти, е деформирането на процеса на
тяхното  разпределение  и  използване,  а  тази  деформация от  своя  страна  е
ефект главно от въздействия на околната социална среда върху системата за
разпределение  на  средствата.  Въздействията  се  изразяват  главно  в
недостатъци  на  формулирането  на  нормативната  рамка,  дисфункции  на
системата  за  оперативното  управление  на  средствата  и  вграждане  на
системата в една недобре изградена стратегическа рамка на развитието на
страната.  Този  извод  категорично  разграничава  нашето  изследване  от
мненията, че наблюдаваните негативни ефекти се дължат на самия факт, че
се използват средства от европейските фондове за подпомагане развитието на
икономиката. 
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Централен  аспект  на  деформирането  на  разпределението  и
използването на европейските средства е свързано с това, че разпределението
на  средствата  придобива  характеристики  на  извличане  на  рента.  Другото
лице на тази трансформация е икономическото и социално изключване на
определени  форми  на  икономическа  организация,  местни  общности  и
социални групи, цели сегменти на икономиката и др.

Най-общата  причина  за  възникването  на  „извличане  на  рента”
(разпределение  и  използването  на  средствата  в  режим  на  „извличане  на
рента”)  е  спецификата  на  околната  социална  среда,  в  която  функционира
системата  за  разпределение  на  европейските  средства  (главно  високата
степен на социална аномия). Поради тази специфика, европейските средства
(а  по-точно  -  възможността  да  бъдат  използвани),  стимулира  (активира)
специфичен тип поведение, който бе определен като „извличане на рента”.
Всъщност  се  има  предвид  създаването  на  привилегирован  достъп  до
европейските  средства  и  ограничаване  на  достъпа  на  други  потенциални
бенефициенти, което е специфичен механизъм  за икономическо и социално
изключване. 

Поради разпределението на средства (функционирането на системата
за  управление)  в  режим  на  извличане  на  рента,  средствата  се  получават
главно  от  особено  крупните  икономически  структури,  съществуващи  в
икономиката, а не поощряват дребния и среден бизнес, възникването на нови
икономически актьори, поддържане на конкуренция и интензифициране на
пазарните отношения. Вместо това, се компенсира ниската ефективност на
крупните „играчи”,  създава  се свръхсигурност за  тях,  потискат се другите
пазарни актьори и се увеличават дистанциите между тях и онези, които имат
привилегирован  достъп  до  средствата.  В  селското  стопанство  ясно  се
забелязват такъв ефект като стимулиране на концентрация на използването
на земята (производството) и на доходите.  

Поради горните ефекти „извличането на рента” неизбежно ограничава
и  възможностите  за  усвояване  на  максимална  част  от  предоставяните
средства,  а  също така  поддържа  и  задълбочава  структурни деформации  в
икономиката.  Заедно  с  това  използваните  средства  се  насочват  към
второстепенни,  от  гледна  точка  на  влиянието  им  върху  икономическия
растеж,  сегменти  и  фактори  на  икономиката  (услуги,  екология,
инфраструктура,  търговия).  Тази  насоченост  на  средствата  проличава
особено ясно в използването им за инфраструктурни проекти, респективно –
строителство.

Обичайната  диагностиката  на  проблемите  по  използването  на
средствата  от  европейските  фондове пропуска посочените  по-горе  изводи.
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Поради това и препоръките за подобряване на използването на средствата се
оказват ограничени и недостатъчно ефективни. 

Разбира  се,  посочените  аспекти  на  използването  на  средствата  от
европейските  фондове,  не  са  напълно  неизвестни,  но  не  привличат
достатъчно вниманието на изследователите и на вземащите решения, поради
което се счита, че схемата за усвояване на средствата има почти гарантирана
икономическа  и  социална  полезност,  а  основните  проблеми  пред
управляващите институции са два: да се повиши степента на усвояване и да
се намалят нарушенията в процеса на усвояване на средствата. Резултатът от
тази  убеденост  и  съответната  ориентация  на  вниманието  на  вземащите
решения е, че не се предприемат (и дори не се идентифицират) адекватни
мерки,  за  отстраняване  или  ограничаване  на  важни  негативни  ефекти  от
настоящата  схема  за  усвояване  на  средствата  и  за  общо  подобряване  на
начина  на  тяхното  използване.  В  предходното  изложение  бяха  приведени
примери с ред анализи, посветени на използването на европейските средства,
които основавайки се на достоверни факти, не идентифицират по адекватен
начин причините за тези факти. 

В  подкрепа  на  този  извод  ще  приведем  още  едно  сравнение  между
изтъкнатите проблеми и препоръките, които се отправят за подобряване на
функционирането  на  различни  оперативни  програми.  Посочените  по-долу
препоръки не се отнасят конкретно до кохезионната политика в България141.
Но обикновено препоръките към прилагането на Оперативните програми са
доста сходни независимо от спецификата на програмите, тъй като се отнасят
до общовалидни, неспецифични проблеми при управлението и усвояването
на Европейските средства.  Поради това посочените препоръки може да се
използват за преценка на това, до каква степен въобще са идентифицирани
наистина базисните проблеми на използването на европейските средства и до
каква  степен  препоръките  наистина  съдържат  адекватни  действия  за
преодоляването на тези проблеми.

• Улесняване на процедурите, ускоряване на плащанията, окуражаване
на  по-активно  участие  и  насочване  на  ресурсите  към  области  и  сектори,
които  могат  да  окажат  по-благоприятно  влияние  върху  икономиката,
обществото и околната среда;

141 Expert  Evaluation Network Delivering Policy Analysis  On The Performance Of Cohesion
Policy 2007-2013,  Task  2:  Country Report  On Achievements  Of Cohesion Policy Bulgaria;
Version: Final Daniela Mineva, Ruslan Stefanov. Center For The Study Of Democracy. A report
to the European Commission Directorate-General Regional Policy
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•  Повишаване  на  капацитета  на  управляващите  структури,
бенефициентите  и  консултантите  да  подготвят,  консултират  и  прилагат
успешни проекти;

•  Ефикасно  и  навременно  прилагане  на  дългосрочни  прегледи.
Използване на препоръките за подобряване на разпределението на ресурсите,
процедурите  и  за  осигуряване  на  необходимата  отчетност  чрез
демонстриране на оказаните въздействия;

•  По  отношение  на  доверието  на  потенциалните  бенефициенти  към
Оперативните програми е необходимо следното:

• Да се ускори сключването на договори и изплащането на дължимите
средства  на  бенефициентите.  По  някои  проекти  плащанията  все  още  се
отлагат;

•  Допълнително  подобряване  на  административния  капацитет  през
периода 2011 – 2013 година, което ще позволи на служителите да продължат
да  работят  по  дейностите  за  текущия  период,  едновременно  с
програмирането за следващия период;

•  Да  се  концентрират  европейските  и  национални  ресурси  върху
постигането  на  ключови  приоритети  с  по-добре  дефинирани  цели  и
индикатори за постигането им, които съответстват на специфичните нужди
на страната и съответстват на Европейската стратегия 2020.

Не е трудно да се забележи, че предложените мерки имат козметичен
характер, слабо са свързани с проблемите, идентифицирани в предходното
изложение  и  едва  ли  може  да  допринесат  съществено  за  промяна  на
възникналото и вече утвърдено статукво.  

Ако  предходният  анализ  е  основателен,  то  следва,  че  за  радикална
промяна – подобрение е необходим съвсем друг набор от мерки.
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ГЛАВА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА
СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ

1. Стратегическото направление за подобрения: гражданско участие
(М. Желязкова)

Множество  аналитични  изследвания,  както  и  различни  официални
документи  на  равнището  на  различни  страни  членки  и  на  европейско
равнище142,  очертават  потребността  от  разширяване  и  задълбочаване  на
гражданското  участие  по  отношение  на  цялостния  процес  на  планиране,
развитие, прилагане и оценка на Структурните фондове в различните страни
членки.  „Стимулирането  на  гражданското  участие  при  формулирането  и
прилагането  на  публични  политики,  както  и  подобряването  на
взаимодействията  между  и  вътре  в  общностите,  може  да  допринесе  за
създаването на човешки и социален капитал, водещ до устойчиви заетост,
растеж, конкурентноспособност и социална кохезия.”143

Същевременно, като признават високата ценност на участието, всички
документи  и  изследвания  очертават  сходни дефицити  на  технологиите  на
участие.  Наблюденията показват множество слабости както в съдържателен
план (като пропагандна насоченост, неясен резултат, просто потвърждение на
взети  другаде  решения)  така  и  в  процедурен  план  (неадекватни  времеви
рамки,  формален  характер,  технически  упражнения,  неясни  механизми  за
вземане на решения и т.н.). Независимо че изглежда че е налице общ тренд
към  подценяване  на  гражданското  участие,  дълбочината  на  дефицитите  е
различна в различните страни-членки. 

Може да се твърди, също така, че подобни документи имат характер на
„use  it  or  loose  it  opportunity”  („използвате  или  губите  възможността”),
доколкото всички  те  са  с  препоръчителен  характер  и  различните  страни-
членки могат да се възползват  от  множеството и понякога  противоречиви
препоръки. Участието има добавена стойност като повишава ефективността,
увеличава  собствеността  върху  процесите  на  развитието  и  стимулира

142 Напр.  различните  доклади  за  кохезия  на  ЕК,  “Standards of Public Participation”  на
австрийското правителство;  “General principles &  minimum standards for consultation” на
ЕК;  “Report of Building Effective Consultation &  Participation:  Lessons &  Learning from
outside Ireland”, европейска-анти бедност мрежа, Ирландия; и много други
143 Community Strategic Guidelines on partnership
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намирането на местни решения въз основа на ясно очертани потребности и
интереси. При това Структурните фондове могат да стимулират гражданско
участие на три равнища: 

- в цялостната рамка на планиране и оценка на Структурните фондове; 
- като инструмент за развитие на гражданското участие в обществените

процеси.
- гражданско участие по отношение на конкретните проекти; 
По-надолу  се  разглежда  преди  всичко  гражданското  участие  в

процесите на планиране и оценка на използването на Структурните фондове.
Заедно с това, косвено е засегнато и второто равнище, а в отделни случаи се
обсъждат възможностите за достъп до отделни проекти.

1.1. Гражданското участие в планирането и използването на
Европейските фондове в България като политическа опция

В  предишните  части  на  тази  разработка  многократно  са  посочени
проблеми с включването и участието на различни заинтересовани страни в
цялостната  рамка  на  планиране,  използване  и  усвояване  на  Структурните
фондове в България. Може да се обобщи, че от „отварянето” и „затварянето”
на Глави в процеса на присъединяването на страната към ЕС през рамката за
планиране  и  използване  на  Структурните  фондове  2007-2013г.  до  сега
дискутираната  нова  рамка  за  периода  2014-2020  г.  България  следва
последователни политики на изключително висока степен на непрозрачност
и гражданско неучастие по отношение на цялостния процес на планиране,
прилагане, мониторинг и оценка на Структурните фондове. 

За периода след 2003г. биха могли да се очертаят постепенни етапи на
формално въвеждане и прилагане на принципите на участие и партньорство.
Такива  са,  например,  опитите  да  бъдат  въвлечени  външни  експерти  при
разработването  на Оперативни програми и приоритети,  конструирането на
множество  различни  органи  и  съвети,  свързани  с  използването  на
Структурните  фондове,  активното  разработване  на  позиции  от  страна  на
Икономическия  и  социален  съвет,  поставеното  начало  на  консултационни
процеси  във  връзка  с  програмирането  на  новия  период  и  подобни.  Тези
процеси  изглежда  имат  като  основна  цел  да  докладват  за  адаптиране  на
процесите у нас към повече или по-малко разпространени добри практики в
други страни на ЕС. 

Но,  от  друга  страна  и  независимо  от  тези  развития,  цялостната
комплексна  дейност  по  отношение  на  Структурните  фондове  остава
затворена  за  гражданствеността,  съсредоточена  в  решения  взети  по
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бюрократичен  начин  при  затворени  врати.  А  изпълнението  на  отделни
проекти  от  икономически  и  граждански  субекти  на  може  да  замени
необходимостта от гражданско участие в цялостната рамка на Структурните
фондове.

Контент-анализът на споменатия по-напред Общ процедурен наръчник
за управление на структурните фондове и кохезионния фонд в България144

показва  ясно,  че  посредством  така  наречените  Комитети  по  наблюдение,
всички  предварително  взети  решения  са  гарантирани  от  преобладаващото
число на представителите на изпълнителната власт в съответните комитети и
възможностите  за  участие  на  други  заинтересовани  страни  и  граждански
представители  са  изключително  ограничени.  Всъщност  в  този  Наръчник
„участието на заинтересованите страни в процесите на вземане на решения” е
специално фокусирано главно към така нареченото „екологично съзнание”145.
По повод на екологичното съзнание също така е отбелязано че „Това трябва
особено внимателно да се  оценява при проекти за  развитие на човешките
ресурси... При проекти за инфраструктурно развитие е изключително важно
да  се  информира населението”.  Уточнено  е  още,  че  „По  решение  на
Управляващия орган/Междинното звено участие в работата на комисията за
оценка на проекти  без право на глас могат да вземат следните експерти: 1.
помощник-наблюдатели;  2.  външни  експерти;  3.  наблюдатели.”  Идеята  за
диалог  и  участие  в  процесите  на  планиране,  прилагане  и  мониторинг  на
системата на Структурните фондове отсъства.

Поради това планирането,  използването и оценката  на Структурните
фондове в страната може да се разглежда като пореден случай на пропуснати
възможности да се стимулира участието на гражданствеността и от това да се
извличат ползи за социално-икономическото развитие на цялото общество.
Макар  че,  както  е  посочено  по-напред  в  тази  разработка146 „системата  за
управление е „потопена” в определен социален контекст, който несъмнено
влияе, дори определя начинът, по който оперира системата за управление”,
Структурните  фондове  –  рамката  за  тяхното  усвояване,  правилата  и
механизмите,  чрез  които  се  управляват,  контролират,  и  оценяват  са
относително независим процес. Той може да се конструира по начин, който
печели  от  факта,  че  подлежи  на  относително  разграничени  правила  и
процедури, разполага с външни средства и подлежи на обособен контрол и
регулация. Нещо повече, множество документи на европейско равнище могат
да бъдат използвани, за да се екпериментира с различни форми и механизми

144 Общ процедурен наръчник за управление на структурните фондове и кохезионния фонд
в България
145 Пак там, с. 42
146 Виж стр. 3
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за стимулиране на гражданското участие в рамките на самите Структурни
фондове.  По  този  начин  едно  разхлабване  на  установения  бюрократично-
йерархичен контрол напълно би съответствало на целите и принципите на
Структурните  фондове.  Налице  са  възможности  по  принцип  процесите,
свързани със Структурните фондове, да бъдат относително разграничени от
други социални процеси и да бъдат положени преднамерени усилия, за да се
подобри  процеса  (както,  например,  се  декларират  и  наблюдават  опити  за
относително обособяване на процеса по отношение на борбата с корупцията
с  европейските  фондове).  В  това  отношение,  социалният  одит  в  широк
смисъл на думата може да бъде вътрешно вграден. Така, макар че социалните
процеси  са  функционално  обвързани  и  взаимозависими,  възможността  за
относително разграничение при добра воля може да стимулира превръщането
на усвояването и използването на Структурните фондове в добър пример за
използване  на  публични  средства  чрез  засилено  участие  на
гражданствеността. 

По същество  това  означава  че  е  налице възможност  за  политически
избор по отношение на две опции: 

А) Дали Структурните фондове да засилват многократно анализираната
през прехода тенденция към оформяне на изключващо общество - общество,
в  което  огромни групи от  хора  са  изключени от  процесите  на  обществен
обмен, в частност и особено от възможности за влияние върху процесите на
вземане  на  решения,  които  се  отнасят  до  тяхния  живот  и  живота  на
„значимите  други”?  Налице  са  множество  анализи  и  изследвания,  които
показват  че  в  целия  „преходен  период”  и  до  сега  доминира  ясният
политически  избор  на  тази  алтернатива.  Изборът  на  тази  опция,  обаче,
означава,  че  самите  Структурни  фондове  се  трансформират  в  част  от
механизмите  на  изключване,  следвайки  установената  традиция  на
монополистично и олигополистично разпределение на публичните средства;

Б) Дали Структурните фондове да бъдат преднамерено използвани, за
да допринесат за трансформиране на състоянието на изключващо общество в
неговия антипод чрез изграждане на включващи институции. Рационалните
аргументи,  които  очертават  тази  алтернатива  като  много  по-полезна  за
обществото  със  сигурност  доминират.  Преходът  към  нея,  разбира  се,  е
зависим от оценката на възможностите за нейното реализиране и очертаване
на преспективите в това отношение.

За да оценим тези възможности, трябва да се отбележи, че състоянието
на включване и участие по повод на Структурните фондове у нас повтаря до
голяма  степен,  като  по  учебник,  множество  съществуващи  примери  на
имитации  на  участие.  Начините,  формите  и  механизмите,  чрез  които
българското общество е изтласквано от процесите на планиране, използване
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и  оценка  на  Структурните  фондове  не  се  характеризират  с  особено
творчество,  въображение  и  изобретателност.  Добрата  страна  на  това
състояние  е,  че  до  голяма  степен  съществува  натрупано  познание  за
възможностите за преодоляването му.  

1.2. Форми на участие и имитации на участие

През 1969,  Шери  Арнстайн публикува  статия  „Стълбицата  на
гражданското  участие”  в  Списание  на  американския  институт  на
урбанистите147.  Статията  е  препечатана  в  "The  City  Reader"  през
1996г148.  А  нова  вълна  от  интерес  е  предизвикана  през  2004  след
качването й на интернет страница149.

Статията  обсъжда  три  различни  типа  на  (не)участие  (неучастие,
символично участие и гражданска власт), както и съответните им форми: 

А) Първият тип от тази стълбица, обобщен като неучастие, използва
две форми – манипулации и терапия. Според авторката,  целта на тези две
средства,  често  представяни  като  форми  на  участие,  е  обучение  или
„лечение”  на  участниците.  Предпоставката  е,  че  предложеният  от
правителството  план  е  най-добрият  и  работата  на  „участието”  е  той  да
получи публична подкрепа. По-конкретно:

При  манипулацията:  „В  името  на  гражданското  участие,  хората  са
поставяни в бюрократични консултативни комитети или съвети с изразената
цел „да бъдат обучавани” или да се инженерства с тяхната подкрепа. Вместо
действително  гражданско  участие,  това  равнище  означава  изкривяване  на
участието  в  механизма  на  връзки  с  обществеността  от  страна  на  власт
имащите”

При терапията:  „В някои случаи,  груповата  терапия,  маскирана като
гражданско участие, би трябвало да е най-долу в стълбицата, тъй като тя е
едновременно  нечестна  и  арогантна.  ...  Зад  маскарад  от  включване  на
гражданите в процесите на планиране,  експертите подлагат гражданите на
клинична  групова  терапия.  Това,  което  прави  тази  форма  на  „участие”
толкова оскърбителна е, че гражданите са ангажирани с множество дейности,
а  фокусът  е  да  бъдат  излекувани  от  тяхната  „патология”,  вместо  да  се
променят расизма и виктимизацията, които са създали „патологията”.

147 Arnstein, Sh. R. (1969) A Ladder of Citizen Participation. In: JAIP, Vol. 35, No. 4, July, pp.
216-224
148 Gates, R., F. Stout (eds.) (1996). The City Reader (second edition). Routledge Press
149 http://lithgow-schmidt.dk/sherry-arnstein/ladder-of-citizen-participation.html
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Може да се твърди, че съществуващите у нас обществени консултации,
са  твърде  близки  до  описаните  по-горе  манипулация  и  терапия.  По  –
специално можем да вземем като пример проведената наскоро „обществена
консултация”, свързана с разработването на втори вариант на Националната
програма за развитие: България 2020, която е насочена към  планирането на
приоритети и съответното използване на Структурните фондове. 

Вариант  на  Програмата  е  подготвен  от Междуведомствена  работна
група  (МВРГ)  за  разработване  на  Национална  програма  за  развитие  на
Република  България:  България  2020,  в  „чийто  състав  влизат  заместник-
министри  от  министерствата,  отговарящи  за  политики,  допринасящи  за
икономическото развитие и растеж”. Тази група е към Съвета за Развитие
(който  включва  министър-председателя  и  министрите).  На  16  март  2012,
вариантът  на  „стратегиите  по  приоритети”  е  представен  за  обществено
обсъждане  на  портала  за  обществени  консултации150 и  е  посочен  срок  за
предложения  (до  23  април  2012г.).  Тези,  които  са  изпратили  коментари,
мнения  и  препоръки  получават  и-мейл  от  Секретариата  на
Междуведомствената работна група към Съвета за развитие на 21 юни със
следния  текст  „Благодарим  за  получените  становища  от  Ваша  страна  по
Стратегията  за  постигане  на  приоритетите  на  Националната  програма  за
развитие:  България  2020.  Информираме  Ви,  че  Доклад-обобщение  от
проведените обществени консултации е публикуван на интернет страница151” 

Според  посочения  доклад-обобщение,  „До  19  май  2012  г.  в
Секретариата  на  МВРГ  са  получени  66  становища  от  структури  на
гражданското общество (СГО) и 144 становища от административни органи и
консултативни  съвети.”152 Прегледът  на  този  доклад  показва,  че
Междуведомствената  работна  група,  която  е  подготвила  първоначалния
вариант,  е  обсъдила  предложенията  или  по-точно  някаква  тяхна  част,
отхвърлила е  тези,  които са нови,  потвърдила е  вече  съществуващите и е
решила  да  предприеме  някои  редакции.  Комуникацията  е  абсолютно
еднопосочна;  отсъства  какъвто  и  да  било  диалог  между  заинтересовани
страни и ангажираните служители; коментарите и становищата не са качени
на интернет страница153; организациите, които са ги направили са анонимни;
не е възможно да се установи има ли общи становища сред тези коментари;
150 Членове  на  екипа  на  настоящата  разработка  участваха  в  посочените  обществени
консултации, и изпратиха становище по приоритетите на НПР. Това беше използвано и
като своеобразен експеримент за анализ на „участието”. 
151 http://www.strategy.bg/News/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1569 и  на
http://eufunds.bg/bg/page/809.
152 Доклад-обобщение  от  проведените  обществени  консултации  по  стратегията  за
постигане на приоритетите на Националната програма за развитие: България 2020 (1 юни
2012г)
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активността на участващите не се използва за мобилизиране около търсенето
на  подобрения  въз  основа  на  общи  виждания,  няма  надграждане,
възползващо се от проявената активност и т.н. Подобни характеристики на
консултационните процеси са основната причина, те да бъдат класифицирани
тук  към  посочената  група  от  имитации  на  участие,  която  по  своето
съдържание  е  неучастие.  Анонимността  на  вземащите  решения  и  техните
аргументи,  също  така,  завоалира  всякаква  възможност  за  по-нататъшна
отговорност. Ето един пример от доклада: „2.2.2.2 Приоритет Намаляване
на  бедността  и  насърчаване  на  социалното  включване:  Получено  е
предложение за цялостно изместване на фокуса на НПР: България 2020, като
от догонващ и ускорен растеж се премине към стратегии за „включващ и
борещ се с бедността” растеж. Този подход бе отхвърлен от работната група,
с аргументите, че мерките за предотвратяване на социалното изключване и
борбата с бедността са застъпени в достатъчна степен.”

Три  месеца  по-късно,  според  множество  изследвания,  бедността  в
страната  нараства  и  няма  никакви  данни  за  наличието  на  „догонващ  и
ускорен  растеж”.  За  разлика  от  МВРГ,  българската  общественост,  според
множество  изследвания,  не  смята  че  са  налице мерки за  преодоляване  на
ширещата се бедност.

Обобщено може да се каже че всъщност е подготвен един формален
доклад, в който много от предложенията са пропуснати и идеята за диалог
изобщо отсъства.  Същевременно докладът изпълнява ролята на отчет пред
ЕК  за  проведени  консултации,  което  засилва  неговия  манипулативен
характер.

Ако се върнем към посочената статия на Шери Арнстайн, следващят
тип по разглежданата стълбица е символичното участие:

Б) Символично участие – чиито форми са: информиране, консултиране,
позициониране. 

Според  Ш.  Арнстайн,  „Информирането  на  гражданите  за  техните
права,  отговорности  и  опции  може  да  бъде  важна  първа  стъпка  към
легитимно  гражданско  участие.  Обаче,  твърде  често  акцентът  е  върху
еднопосочнен поток от информация – от служителите към гражданите – без
канали за обратна връзка и без договорна сила за провеждане на преговори.
При тези условия, особено когато информацията се осигурява в късен етап на
планирането,  хората  имат  слаби  възможности  да  повлият  дизайна  на
програмата  „в  своя  полза”.  Най-честите  средства  за  такава  еднопосочна
комуникация  са  новинарски  медии,  брошури,  плакати  и  отговори  на
запитвания”. 
153 На интернет страницата  присъства  един единствен  коментар,  който казва  че  НПР е
много добра, но не е ясно прилагането й.
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Информирането в посочения формален смисъл е важна характеристика
на българския пейзаж. Следвайки ясните и много детайлизирани изисквания
за  „визуализация”,  налице  са  многобройни  прояви  на  проектите  в  това
отношение, дори и в случаите, когато четящите плакатите трудно разбират
техния смисъл. Например, на Софийското летище има табела „Проектът за
реконструкция на Софийското летище:  Lot B1 Нов технически терминал и
свързана инфраструктура е частично финансиран от Европейския съюз. Този
проект допринася за намаляване на социалните и икономически неравенства
между гражданите на ЕС”. 

Информирането като норма  би трябвало да включва възможности за
уточняване по възникнали въпроси. Например, по отношение на този плакат
не е  известно къде могат да бъдат задавани следните въпроси:  Как точно
реконструкцията  на  летището  намалява  социалните  и  икономически
неравенства? С колко ги е намалило? За кого е предназначен плакатът? Какви
са  реакциите  на  българските  граждани,  когато  го  прочетат?  Какво  е
съответствието между спазването на изискванията за визуализация и здравия
смисъл?  Как  този  проект  се  съотнася  към  факта,  че  България  е  една  от
страните в ЕС с най-високи неравенства? и други подобни.  

Втора форма на символично участие е консултирането, което ”... също
може да бъде легитимна стъпка към пълноценно участие.  Но, ако то не е
съпроводено  с  други  средства  за  участие...,  то  не  осигурява  гаранции,  че
загрижеността и идеите на гражданите ще бъдат взети предвид. Най-честите
методи  използвани  за  консултиране  са  изследвания  на  нагласи,  съседски
срещи  и  обществени  изслушвания...  В  такива  случаи,  участието  е  само
ритуал.  Хората  са  възприемани  главно  като  статистически  абстракции  и
участието се измерва чрез това колко хора са присъствали на срещите или са
отговорили  на  въпросник.  Това,  което  гражданите  постигат  в  цялата  тази
дейност е че „участват в участието”.

В определен аспект националните и сравнителни (между страните на
ЕС)  изследвания  за  нагласи  се  интензифицираха  в  предходния  период  и
България участва интензивно в процеса. Все пак, доколкото огромна част от
тези изследвания само описват ситуацията, начините, по които се провеждат
не са публични, данните и резултатите не преминават през така наречената
норма  „организиран  скептицизъм”,  възможностите  за  натрупване  и
обяснения  са  ограничени,  използването  им  за  автентично  консултиране  е
съмнително.  Демонстрационният  характер  на  подобни  изследвания  силно
доминира  над  аналитичния.  Що  се  отнася  до  обществени  изслушвания,
формата не е въведена в страната и за български граждански организации
изглежда  е  по-лесно  да  участват  в  изслушвания  в  Брюксел,  напр.  пред
Европейския парламент, отколкото в София. 
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Третата предложена форма за символично участие е това, което може
да се определи като позициониране (‘placating’): „Обикновено става дума за
кооптиране  на  специално  подбрани  „заслужили”  представители  (често
„максимално  възможни  участници”)  в  комитетите.  Това  позволява  на
гражданите да съветват или планират безкрайно, но запазва правото на власт
имащите  да  преценяват  законността  или  приложимостта  на  съветите.
Степента до която гражданите са действително позиционирани, разбира се,
зависи много от два фактора: качество на техническата подкрепа, която имат
за  да  изразят  своите  приоритети;  степента,  до  която  общността  е
организирана, за да окаже натиск за тези приоритети.” 

Типичен пример за споменатото кооптиране е изграждането на съвети
и  работни  групи  към  различни  министерства,  свързани  с  използването  и
усвояването на Структурните фондове и различните Оперативни програми.
Тези съвети и работни групи, за разлика от споменатите по-горе обществени
консултации,  се  събират  регулярно,  формално  се  изгражда  атмосфера  на
диалог, участващите могат да поставят въпроси, които считат за съществени,
но изглежда „диалогът” съществува единствено по време на протичането на
срещите.  Тъй  като  всички  тези  групи  и  съвети  също  са  несъразмерно
доминирани от представители на изпълнителната власт,  при това на нива,
които не могат да вземат самостоятелни решения, да променят вижданията си
в резултат на представени аргументи и са изпратени, за да  изпълняват своите
служебни ангажименти, както и поради непрекъснатия и безотчетен аргумент
„няма пари” в общия случай решенията са предварително взети и дискусиите
имат  като  крайна  цел  единствено  тяхната  подкрепа.  Възможностите  за
информационно  разширяване,  аргументиране  и  изработване  на  споделени
становища  не  съществуват  в  подобни  форуми  и  те  нямат  и  такава  цел.
Форумите са използвани отново главно за отчитане на мероприятия. А това,
което  може  евентуално  да  се  постигне  е  „представителите”  да  извлекат
някаква лична полза от участието в подобни форуми, с което „кооптирането”
се интензифицира. 

Формите и механизмите на символичното участие у нас твърде много
напомнят процеса на манкиране. Причините за това вероятно се крият във
факта, че в България не съществуват автентични форми на участие, описани
от Шери Арнстайн като третия клас по стълбицата:

В) Гражданска власт, чиито форми са партньорство, делегирана власт и
граждански  контрол.  По-конкретно,  партньорството  „означава
преразпределение  на  властта  чрез  договаряне  между  гражданите  и  власт
имащите.  Планирането  и  отговорностите  да  вземане  на  решения  са
споделени,  например  чрез  съвместни  комитети.”;  делегираната  власт  „са
случаите, при които договарянето е довело до прехвърлянето към гражданите
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на възможностите за вземане на решения по отношение на определен план,
програма  или  проект.  В  такива  случаи,  гражданите  имат  ясно  изразено
мнозинство  в  комитетите  с  делегирана  власт  да  вземат  решения.
Обществеността има правомощия да гарантира отчетност на програмите.„; а
граждански  контрол  „  означава  наличието  на  публични  институции  под
контрола  на  обществеността,  т.е.  по  отношение  на  цялостния  процес  на
планиране  и  управление  на  програма,  без  посредници  по  отношение  на
източниците на финансиране.”

По  този  начин:  „Гражданското  участие  е  експлицитен  термин  за
гражданска  власт.  Преразпределението  на  властта  е  това,  което  дава
възможност  на  гражданите,  които  сега  са  изключени  от  политическите  и
икономически  процеси,  да  бъдат  преднамерено  включени  в  бъдеще.
Стратегията, чрез която те се присъединяват в определянето как се споделя
информацията, как се установяват целите и политиките,  как се разпределят
данъчни  ресурси,  как  се  управляват  програмите,  как  се  разпределят
ползите ....”

Една  стратегия  за  гражданско  участие  в  цялостната  рамка  на
Структурните  фондове  би  трябвало  да  очертава  преход  от  имитации  на
участие към гражданска власт. Липсата на подобна стратегия по отношение
на планирането и използването на Европейските структурни фондове, като
публичен ресурс, предназначен за общо благо,  в България е очевидна. По-
нататък ще очертая възможности, потребности и посоки за разработването на
такава стратегия.

1.3. Развитие на участието

Разбира се, цялостно и детайлно разработване на  подобна стратегия е
възможно  само  и  единствено  доколкото  самата  тя  е  произведена  като
резултат от гражданско участие. Могат, обаче, да се очертаят цели, насоки,
предпоставки  и  средства  за  развитието  на  едва  възможна  Стратегия  за
гражданско участие в цялостната рамка на Структурните фондове. 

Предпоставките:
Въз  основа  на  сравнително  изследване,  Брайън  Харви154 обсъжда

състоянието  на  гражданското  участие  в  процесите  на  управление  на
Структурните  фондове.  Направените  препоръки  са  насочени  към
планирането  на  Структурните  фондове,  а  не  само  и  единствено  към
процесите  на  управление  на  конкретни  поректи.  Според  авторът,
154 Харви, Бр. (2006)  Европейско ръководство за управление на структурните фондове,
2ро издание, Европейска анти-бедност мрежа, Брюксел.
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”планирането и процесът на моделиране изглежда преминава през множество
етапи и измерения. Някой правителства не отиват отвъд публикуването на
план  и  поканите  за  еднократни консултации.  Моделирането  е  комплексен
процес и усъвършенствания процес на планиране ще:

- осигури консултация на няколко етапа (в началото, в средата, на 
края);

- ще бъде широк, привличащ широк кръг от мнения);
- ще бъде дълбок, приканващ към дълбочина на коментарите, за което

трябва да бъде предоставени детайлни документи;
- ще бъде секторен, както и общ;
- ще използва разнообразие от методи, за да стигне до широк кръг от 

групи, общности и граждани;
- ще бъде критичен, привличайки не само сигурни участници и 

разглеждайки различни модели на развитие; 
- ще бъде прозрачен, обявявайки системата на планиране и времевия 

график преди да започне
- ще бъде отговорен, като представи доклад за процеса в 

последствие.” 
Разработването  на  Стратегия  за  гражданско  участие,  която  да  се

ръководи от подобни препоръки изисква внимателно вглеждане в детайлите
на процеса, извличане на уроци и съпътстваща отворена оценка на всички
фази.  А,  доколкото вече  са   пропуснати  важни етапи при подготвката  на
различни  програмни  периоди,  адекватно  за  страната  изглежда
първоначалното  насочване  на  Стратегията  за  развитие  на  участието  към
процесите  на  оценка  в  широк  смисъл  на  думата  –  като  възможност  за
автентична стратегическа оценка от страна на различни социални групи на
постигнатото от проектите, изпълнявани по Структурните фондове, техният
обобщен резултат и съответно проблемите с усвояването на средствата.

При това става дума не за мониторинг на отделни проекти, а за оценка
като „ по-широк и по-дълбок процес от мониторинга155...”.  Оценката трябва
да  даде  отговор  на  въпроса  дали  Структурните  фондове  постигат  своите
декларирани стратегически цели, засилват ли социалната кохезия, адекватни
ли  са  на  декларираните  приоритети  и  ценностите,  ясно  експлицирани  в
началото  на  Лисабонския  договор  (като  равенство,  солидарност,  човешки
права и т.н.). Подобни оценки трябва да са едновременно широко отворени за
публичността и публично известни.   

Извличане на уроци:
155 Пак там, с. 47
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Съществуват  множество  инициативи  по  света,  които  се  опитват  да
адресират  добре  известните  и  широко  признати  демократични  дефицити.
България може да черпи уроци от някои от тези преднамерени демократични
инициативи  при  планирането  и  използването  на  Структурните  фондове.
Поради тази причина ще разгледам някои от тях.

В  Тоскана,  Италия,  например,  съществува  Закон  (Tuscany Law no
69/07), който стимулира гражданското включване и овластява гражданите да
допринасят  за  публичните  политики.  Според  този  закон  участието  в
политиката представлява политическо право на гражданите и те имат право
да изискат финансова подкрепа за процесите на участие. Закон във Франция
от 2002 г. (Law 2002-276) трансформира Националната комисия за публични
дебати  (Commission  nationale  du  débat  public),  създадена  през  1995,  в
независим административен орган, като разширява нейния обхват.  Целта е
гарантиране  на  широко  гражданско  участие,  когато  се  разработват
развитийни проекти с  национално значение  и  оценяват  техните социални,
икономически и екологични последици. И двата примера на законодателна
рамка биха могли да бъдат много полезни в България. 

Друга  допълваща и  подходяща форма е  Австралийският  граждански
парламент  проведен  през  2009,  който  представлява  мащабна  инициатива,
насочена  към  препоръки  за  реформиране  на  австралийската  система  за
управление и осигурява модел за гражданско включване при разглеждане на
проблеми от държавно и национално значение. Той се основава на група от
случайно подбрани граждани, които се събират заедно, за да обсъдят открито
проблеми  от  публично  значение  и  да  препоръчат  подобрения  на
политическата система. Сходна е и практиката на „Америка говори” (America
Speaks), която представлява съвкупност от инициативи, насочени към важни
публични проблеми и следващи сходни процеси. Един пример е национална
дискусия  по въпроса „Нашият бюджет, нашата икономика”, проведена през
2010.  3 500  американци  в  57  града  дискутират  дългосрочните  фискални
предизвикателства пред САЩ. Те изразяват предпочитания по отношение на
наличните опции и предлагат нови. А използването на нови информационни
и  комуникационни  технологии  превръща  форума  в  национална  дискусия.
Използването на подобни форуми по темата, например „Структурни фондове
и нашето бъдеще” би могло да помогне много за правилното насочване на
средствата  и  блокиране на  съществуващи слабости.  В Швеция е  създаден
интернет базиран експеримент на пряка демокрация (Demoex,  Sweden), при
който избрани представители гласуват  в съответствие  с  преференциите на
предвалително анкетирани общности по различни проблеми. Резултатите от
дейността  са  множество  предложения,  някои  от  които  са  представени  и
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гласувани в Парламента.  Подобни практики със  сигурност могат  да бъдат
използвани за оценка на сегашното състояние на използване на Структурните
фондове, гражданско ревизиране на очертаните приоритети и препоръки за
подобрения по отношение на широко известни слабости, свързани с тях.

Друг  пример  са  гражданските  журита  във  Великобритания,  които
използват смесен модел на граждански журита от САЩ, развити от Центъра
Джеферсон и планиращите клетки, развити от германски университет156. Те
се състоят от панели, моделирани по структурата на наказателните журита.
Групата  проучва  независимо  политически  значим  проблем,  който  се
представя от „свидетели”, които отговарят на въпроси на журито. След което
се  издава  „присъда”.  Смята  се,  че  журито  допринася  за  създаването  на
информирано  публично  мнение  по  множество  въпроси.  Социалните
последици  от  използването  на  Структруните  фондове  –  например,
състоянието на неравенствата, бедността, социалната кохезия, приоритетите
на Оперативните програми, постигането на целите и т.н., несъмнено могат да
бъдат предмет на „присъдата” на подобни журита в България. 

Това  са  само  една  малка  част  от  безбройни  инициативи,  които
отразяват  нарастваща  неудовлетвореност  от  съвременните  форми  на
представителна  демокрация  и  са  насочени  към  търсене  на  модели  на
смислено  участие.  Много  други  могат  да  бъдат  споменати:  италианското
движение за водата, част от разширяващата се инициатива за нов подход към
„общите  блага”;  ‘диалогът  с  града’,  в  Перт,  Австралия  през  2003,
консенсусните конференции в Дания,  бюджетирането с участие,  развито в
Бразилия  в  края  на  80те  и  разпространяващо  се  в  много  части  на  света,
технологията на отвореното пространство и т.н.  

Всички тези инициативи имат общи характеристики, които трябва да
бъдат разглеждани като присъщи за всички опити да се осигури и стимулира
участието: 

1.  Контекстът  осигурява  свобода за  идентифициране  на  важните
обществени проблеми и оценка на алтернативите, когато трябва да се правят
избори;

2.  Инициативите  са  моделирани  като  процес,  който  се  развива  във
времето, а не като еднократни мероприятия. Този процес следва кохерентни
етапи  и  фази,  гарантирайки  акцент  върху  подготовката  и  включващи
процедури;

3.  Комуникационната  структура  разчита  на  отворена  и  свободна
дискусия, в която единствения арбитър са аргументите;

4. Участват  представители на различни групи, перспективи и  опит. 

156 German Pannungszelle, University of  Wuppertal
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Всяка  стратегия  за  разширяване,  мобилизиране  и  ангажиране  на
гражданското  участие  би  трябвало  да  включва  подобни  основни
характеристики,  за  да  не  остава  в  споменатите  форми  на  имитации  на
участие.  Изграждането  на  кохерентен  и  последователен  процес  е  част  от
разработването на комплексна социална технология за социален избор. Той е
насочен  към  преформулирането  на  основни  проблеми  на  обществата  в
проблеми на целите общества, вместо сега съществуващото фрагментиране.
За  тази  цел  е  необходима  адекватна  нормативна  рамка  за  участие  и
овластяване и идентифицирането на области и равнища на участие, в които
гражданите решават как гражданите участват,  както и експериментиране с
институционализацията. 

Нормативната  рамка  трябва  да  признае  социалната  ценност  на
участието и да очертае перспективи за неговото финансиране. Участието е
публично  благо  и  следователно  се  нуждае  от  социални  инвестиции  и  от
изграждане  на  капацитет.  Тъй  като  ad hoc участието  е  безсмислено,  е
необходимо да се правят инвестиции за адекватно обучение. Научаването как
да  бъдем  граждани  би  трябвало  да  бъде  повече  или  поне  толкова  важно
колкото например как да запазим заетостта си, което сега се финансира от
така  наречените  програми  за  обучение  през  целия  живот.   Проблемът  за
участието  е  сложен  и  би  трябвало  да  бъде  адресиран  в  цялата  си
комплексност. А самите Структурни фондове са публични бюджети и трябва
да бъдат повлияни и оценявани от засегнатата общественост. 

Разгледано по този начин разработването на Стратегия за гражданско
участие  е  свързано  с  потребността  от  финансови  средства  и  социални
инвестиции и отговорът на въпроса от къде са тези средства е също толкова
важен.

Финансиране:

Важно е да се отбележи, че средствата за осъществяване на цялостни
стратегически  оценки  на  процесите  на  планиране  и  използване  на
Структурните  фондове  са  заложени  в  тях,  в  частност  чрез  така  нар.
Техническа  помощ  (която  е  4%  от  Структурните  фондове).  Техническата
помощ  би  трябвало  да  е  насочена  към  провеждане  на  изследвания  по
отношение  на  фондовете,  обмен  на  информация  и  опит,  провеждане  на
оценки  и  компютъризирани  информационни  системи.  „Интелигентното
използване на техническата помощ може да доведе до цялостна разлика в
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качеството на управление на фондовете – ‘добро управление’. На практика,
страните-членки са склонни да абсорбират бюджетите за техническа помощ
във вътрешното управление, разходи за срещи на комитетите по мониторинг,
материали  за  публичност,  постери  и  т.н.  ...  Няма  причина  техническата
помощ да не бъде използвана творчески...”.  Техническа помощ може да се
използва  за  разширяване  на  гражданското  участие  в  цялостната  рамка  на
Структурните фондове и за експериментиране с различни форми,   извлечени
от съществуващи практики в различни страни, чрез съответното национално
адаптиране.

При  хипотезата  за  пълно  усвояване  на  Структурните  фондове  в
България  за  периода   2007-2013  (една  хипотеза,  която  е  все  по-малко
вероятна),  4%  за  техническа  помощ  са  320  млн.  евро,  разпределени  към
различните Оперативни програми. 

Но  тенденциите  в  съществуващите  форми  и  начини,  по  които  се
използва Техническата помощ у нас, които могат да се проследят в някои
публикации  в  медиите,  нявмат  такава  насоченост. „На  7  ноември 2007  г.
Европейската комисия одобри оперативна програма за България, озаглавена
„Техническа помощ“, за периода 2007-2013 г..... В съответствие с принципите
за  прозрачност  и  добро  финансово  управление  оперативната  програма
„Техническа  помощ“ има за  цел да  предостави  подкрепа за  ефикасното  и
ефективно  използване  на  структурните  фондове  и  кохезионния  фонд  в
България.” Специфичните цели са насочени към административен капацитет
на  изпълнителната  власт  и  информиране157 и  Програмата  е  структурирана
към следните приоритети: 1: Подкрепа за службите на централно ниво (над
половината  от  общото  финансиране),  като  се  придвижда осигуряване  на
подкрепа  за  местните  власти  чрез  специални обучения; 2:  Разработване  и
подкрепа  за  единно  наблюдение  и  информация  (около  една  пета  от

157 „Специфичните цели на оперативната програма „Техническа помощ“са:
• подпомагане  на  работата  на  структурите  на  централно  ниво  към
Министерството  на  финансите  и  по-точно  на  Централното  координационно  звено,
Сертифициращия орган,  Одитиращия орган,  Комитета  за наблюдение на Националната
стратегическа референтна рамка (НСРР);
• повишаване на административния капацитет на други структури, работещи
по  усвояването  на  структурните  фондове  и  на  кохезионния  фонд,  и  по-специално
управителните  органи  и  междинните  звена  в  съответните  министерства,  както  и
регионални и местни власти;
• подпомагане  на  разработването  на  надеждна  и  функционираща  единна
информационна система за управление и наблюдение; както и
• предоставяне  на  надеждна  и  прозрачна  информация  относно
съществуващите възможности и резултати от политиката на сближаване в България.”
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финансирането)  и  3.  Популяризиране  на  европейската  политика  на
сближаване (над една четвърт от финансирането). 

Друг, станал известен начин за използване на помощта е „в рамките на
Меморандума  за  разбирателство  между  Правителството  на  Република
България  и  Световна  банка  за  партньорство  и  оказване  на  техническа
подкрепа във връзка с изпълнението на Структурните инструменти на ЕС,
подписан  през  януари т.  г..  С  този  меморандум бе  подготвена  почвата  за
изключителното  по  рода  си  партньорство  в  областта  на  знанието  между
България  и  Международните  финансови  институции.  В  него  е  предвиден
механизъм, позволяващ на българското правителство да използва средства от
европейските  фондове  за  покриване  на  разходите  за  аналитични  и
консултантски услуги, предоставяни от Европейската инвестиционна банка
(ЕИБ),  Европейската  банка  за  възстановяване  и  развитие  (ЕБВР)  и
Световната банка”.158

По този начин „Световната банка ще предоставя консултантски услуги
на  потенциалните  бенефициенти  на  оперативните  програми.  Помощта  ще
бъде  финансирана  по  линия  на  техническата  помощ на  съответните
програми.”159 

Сега съществуващите насоки за използването на техническата помощ в
България  ясно  показват  отсъствието  на  визия  за  ангажиране  на
гражданствеността в процесите на планиране и оценка, като стратегически
дейности по отношение на Структурните фондове.  

1.4. Структура на възможностите за участие

През 1996 М. Нентвих160 обсъжда гражданското участие на равнище
Европейски съюз през аналитичната рамка на структура на възможностите за
гражданско участие. Разработването на структура от възможности за участие
в България трябва да адресира основните съществуващи дефицити.

1.  Необходимостта  да  се  нормализира  публичния  диалог  чрез
осигуряване  на  възможности  за  ясна  и  споделена  идентификация  на

158  „Правителството и Световна банка подписаха споразумения за консултантски услуги”
159 „Световната банка ще ни консултира при изпълнението на проекти”, 21.05.2012
160 Nentwich,  M.  (1996)  Opportunity  Structures  for  Citizens’ Participation:  The  Case  of
European Union. European Integration online Papers.
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проблемите, общи дефиниции на ситуацията, въз основа на познание, вместо
идеологии, и прозрачност и отговорност за взетите решения. 

2.  Необходимостта  от  интегрирането  на  холистични  оценки  на
социалното  въздействие.  Конструирането  на  оценките  на  социалното
въздействие  като процес,  а  не като еднократно техническо изследване,  би
дало  възможност  за  изграждането  на  сценарии,  развитие  на  регулярен  и
структуриран диалог между заинтересованите, една вътрешно вградена фаза
на демократично обновление и част от комплексната технология за социален
избор.

Създаването  на  структура  на  възможности  за  участие  в  процеса  на
планиране  и  оценка  на  Структурните  фондове,  както  и  по  отношение  на
различните проекти,  означава детайлизиране на процесите по отношение на:

- предварителната (ex-ante) оценка, която да подготви план за развитие
въз основа на анализа на ситуацията, 

-  средносрочната  (mid-term)  оценка,  коята  трябва   да  оцени
първоначалните резултати от програмния период, степента до която целите
са постигнати и да препоръча промени в разпределенията за оставащата част
от програмния период в светлината на променени обстоятелства. 

-  последващата  (ex-post)  оценка,  която  оценява  резултатите  и
постиженията  по  отношение  на  икономическата  и  социална  кохезия  след
края на програмния период.  

И  трите  типа  оценки  би  трябвало  да  се  осъществяват  не  от  тясно
експертни организации при затворени врати,  а  от  възможности за широко
включване на гражданствеността в съответните оценки.

3.  Споменатата  необходимост от адекватна нормативна рамка,  която
преосмисля  институционалния  дизайн  на  договорната  власт  и  подкрепя
правото за участие в развитието. Понятието за участие и процесите, които то
предполага,  трябва  да  бъдат  нормативно  разработени  по  начин,  който
разглежда ограниченията и предлага предварителна яснота по отношение на
процесите на вземане на решения, прозрачност, избягване на манипулациите
и т.н. 

1.5. От изключващи към включващи институции

Само един повърхностен поглед би могъл да подхранва заблуждението,
че  стимулирането  на  гражданско  участие  струва  пари,  а  неучастието  е
безплатно. Една адекватна оценка на цената на неучастието със сигурност ще
докаже че то е много по-скъпо. Във всеки случай примерите за високата и
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нарастваща  цена  на  гражданското  неучастие  в  публичните  политики
нарастват лавинообразно: 

Една част  от  тези  примери са  свързани с  процеса  на  изхвърляне  на
ресурси  от  обществен  обмен  и  превръщането  им  в  излишни.  Ниското
усвояване на Структурните фондове у нас е илюстрация на превръщането в
излишни на така необходимите финансови средства. Високата безработица,
новата емигрантска вълна,  обезлюдяването на населени места и региони е
пример за превръщането на хората в излишни. Паралелно на излишните пари
и хора,  има множество примери за  излишни материални активи,  които се
превръщат в скраб.

Втора  част  от  примерите  за  цената  на  неучастието  са  свързани  с
нарастващата потребност да се отделят средства за рекламни турнета и други
реклами  на  различните  Структурни  фондове161.  Може  да  се  предположи,
също така, че единствено недостатъчната прозрачност на одобрени проекти
не дава възможност да се оцени, колко от тези проекти са били излишни.

Трета  част  от  примерите  са  свързани  с  нарастващите  процеси  за
включване  в  девиантни  движения,  основани  на  национализъм  и  расизъм,
които  особено  в  своите  първоначални  етапи  са  по-отворени  за  свободно
участие от социално структурираните процеси на участие. 

Четвърта  част  от  примерите  се  отнасят  до  коруптивните  практики.
Опитите да се реагира на корупцията чре централизиране на процесите на
планиране, прилагане и оценка са вътрешно неконсистентни. Решенията при
затворени врати са тези, които подхранват корупцията. Няма по-ясен и водещ
до резултати начин за борба с корупцията от въвличането на гражданите в
процесите на планиране и оценка и свързаната с това прозрачност.

Пета   част  от  примерите  се  отнасят  до  ползите  за  общественото
развитие.  Една  нова  книга162,  проследява  цялата  история  на  човечеството,
главно успехите и провалите на различни общности, региони и страни през
призмата  на  наличието  или  отсъствието  на  включващи  институции.  В
книгата, антиподът на тези институции, който според авторите е гаранция за
провал  (в  краткосрочен  или  дългосрочен  план)  е  наречен  ”извличащи”
институции.  Това  са  тип  институции,  които  непрекъснато  изсмукват
161  „Министерството на земеделието и храните е готово да даде 600 хил. лв. без ДДС за

информационна  кампания  за  начините  за  подпомагане  на  сектор  „Мляко”  по
Програмата  за развитие на селските  райони.  Обществената   поръчки е обявена в
регистъра на Агенцията за обществените поръчки и срокът за набиране на офертите
изтича на 10 септември”, Аграрното министерство дава 600 хил. лв. за реклама на
програмата за развитие на селските райони сред млекопроизводители, „Дневник”, 21
август.

162 Acemoglu, D., J. Robinson (2012) Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and
Poverty, Profile Books Ltd, London.
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ресурсите към върховете на политическия и икономическия елит. Анализът
на  тези  институции  до  голяма  степен  напомня  на  класификацията  на  М.
Олсън  по  отношение  на  данъчната  система  и  отседналия  или  странстващ
бандит.  Независимо,  че  за  определени  периоди  подобни  политически  и
икономически  институции могат  да  осигуряват  растеж,  плодовете  на  този
растеж  се  обират  по  начин,  който  блокира  възможностите  за  развитие.
Включващите  политически  институции  са  тези,  които  могат  да  осигурят
растеж и благосъстояние.  А основната характеристика на тези включващи
институции  е  участието  и  контролът  на  членовете  върху  процесите  на
вземане на решения, което е и най-краткото определение за демокрация.

2. Конкретни възможности за подобрение
(В. Кръстева, Г. Петрунов, Д. Минев)

При  формулирането  на  представените  по-долу  предложения  са
използвани  както  резултатите  от  предходния  анализ,  така  и  мненията  на
интервюираните експерти, отразяващи натрупания им опит в работата им по
европейските фондове. 

2.1. Относно структурните и организационните проблеми може да се
приложат следните мерки и промени:

- структурите,  работещи по  европейските  фондове  да  се  изведат  от
министерствата и да бъдат децентрализирани, например като агенции, които
са много по-оперативни;

- структурите, работещи по европейските фондове да отговарят сами
за  счетоводството  и  администрацията  си,  което  би  довело  до  значително
ускоряване на процеса;

- да се делегират права на по-ниските нива, сами да подписват и да
вземат решения в рамките на дадена компетентност. От такава гледна точка,
специално  внимание  заслужава  и  предложението  на  изследователите  от
икономическия институт към БАН за повишаване ролята на общините при
разпределянето на средствата от европейските фондове;

- да се предостави контрол върху европейските фондове или поне част
от тях на неправителствения сектор. Примери за подобен тип управление на
публични пари извън системата на администрацията показват, че усвояването
на  средствата  е  изключително  високо  (90-95%  според  интервюираните
експерти);
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- да  отпадне  структурата  Междинно  звено  като  подпомагащо
дейността на Управлаващия орган и то да бъде превърнато в бенефициент,
който да отговарят за подготовката и изпълнението на проекти в съответната
област163;

-  в случая с образование и наука (заложени като основен приоритет в
програма 2020) да се създаде отделна оперативна програма, която сама да
разпределя средствата;

- да се ограничи подхода за финансиране чрез директно предоставяне,
което ще позволи повече хора да взимат повече пари.

2.2 Нормативните затруднения би могло да бъдат преодолени чрез:

- облекчаване  на  процедурите  за  кандидатстване  –  това  може да  се
реализира  като  се  вземе  като  добра  практика  начина,  по  който  се
кандидатства  по  редица  други  програми  –  напр.  МАТРА,  Тръст  за
гражданско общество в Централна и Източна Европа, фондация „Америка за
България” и др. – до заинтересованите страни се пуска покана за проектни
идеи,  които  се  разписват  в  рамките  на  1-2  страници.  След  оценка  на
релевантността на идеята и намеренията за това какво ще се прави, избраните
кандидати  се  канят  да  представят  подробно  разработен  проект.  Това  би
довело да значително намаляване на вложеното (много често напразно) време
и усилия от страна на бенефициентите;

- облекчаване  на  процедурите  за  отчетност  –  голяма  част  от
изискванията за документи при отчитане са въведени от българска страна в
стремеж да се ограничат злоупотребите. Ако тези изисквания бъдат сведени
до минималните препоръки на ЕК може да се постигне облекчаване работата
на бенефициентите;

- създаването на един консултативен център за хората, които не могат
сами да се ориентират къде и по какъв начин да кандидатстват, за да им се
оказва постоянна помощ в разработването на проекти;

- създаване  на  изследователски  център  за  изследване  на  начина,  по
който  се  работи  по  еврофондовете,  на  начина,  по  който  се  разпределят
парите,  за  установяване  на  ефекта  от  усвоените  средства,  за  изготвяне  на
предложения за подобряване на процеса по усвояване на европейски пари.

163  Такава идея вече се обсъжда в публичното пространство виж: „Европейски експерти
идват на помощ за усвояването на европарите”, в-к Капитал от 12.01.2012г., достъпно
на: http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2012/01/12/1743873 
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2.3. Проблеми, свързани с общото състояние на системата

- да се тръгне „отдолу-нагоре”, за да се установят потребностите и
възможностите на бенефициентите, а не парите да се разпределят в следствие
на политически решения;

- извършване на регулярна оценка на въздействието на: 
• оперативни  програми  с  оглед  на  влиянието  им  върху

икономическото и социално развитие на страната; 
• въздействието на (ефектите от) отделните проекти  върху целевите

групи; 
- създаване  на  условия  за  прозрачност  и  честно  състезание  за

всички заинтересовани, чрез: 
• въвеждане на форми на пряко участие на представители на местните

общности и НПО в разпределението на средствата; 
• пряко  участие  на  граждански  организации  в  осъществяването  на

ефективен  и  регулярен  мониторинг  върху  работата  на  структурите,
занимаващи се с европейски пари;

- да  се  преразгледа  нормативната  рамка  с  цел  да  се  отстранят
всички съществуващи ограничения и да се създадат по-широки възможности
за  използване  на  европейски  средства  от  възможно  „най-дребните”
бенефициенти – самонаети, дребен и среден бизнес; полупазарни стопанства
и отделни домакинства; 

- да  се  създадат  допълнителни  (дублиращи)  оперативни
механизми, позволяващи да се улесни и разшири достъпа на „най-дребните”
получатели – особено в селските райони – до средствата  от Европейските
фондове.  Сегашните  структури,  подготвящи  проекти  за  селскостопански
производители не могат да постигнат съществени резултати в тази посока;  

- за разпределението (поне на някои компоненти) на европейските
средства  да  се  създаде  „двустепенна”  система  за  селекция  на  подадените
проекти. На първата степен на селекция, независими и анонимни експерти
(най-добре  –  от  научни  институции  на  БАН)  да  „пресяват”  проектите  от
гледна  точка  на  техния  социално-развитиен  ефект.  На  втората  степен,
сегашната система за селекция на проектите да подбира определени проекти
от онези, които са преминали успешно първата степен на селекция; 

- да  се  отстранят  или  поне  ограничат  съществуващите
възможности и механизми за привилегировано и деформирано използване на
европейските средства – такива като посоченото от Икономическия институт
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при  БАН  използване  на  средства  от  програмата  за  развитие  на  селските
региони от стопански субекти в курортни и промишлени населени места; 

- да  се  въведат  липсващи компоненти  в  нормативната  рамка  за
използване на европейските средства, преди всичко – нормативната рамка за
адекватно използване на ресурсите за развитие на социалната икономика.

Работата   по  темата  за  усвояването  на  Структурните  фондове  и
Кохезионния фонд на ЕС завършва в един много важен момент – период, в
който  се  провеждат  дискусии относно  създаването  на  новата  НСРР 2014-
2020г.  Поради това идентифицираните проблеми и направените конкретни
предложения за тяхното отстраняване могат да станат част от този дискурс и
ако бъдат взети под внимание от хората, които са натоварени с изграждането
на  НСРР  2014-2020г.,  съдържат  реалния  капацитет  да  доведат  до
подобряване  на  системата  и  улесняване  на  процеса  по  усвояване  на
отпусканите от Европа огромни средства. 

П Р И Л О Ж Е Н И Я
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОПЕРАТИВНИТЕ
ПРОГРАМИ В БЪЛГАРИЯ

ОП  „Развитие  на  конкурентоспособността  на  българската
икономика” –  насочена  към  прилагане  на  приоритет  3,  целта  на
Оперативната  програма  е  да  спомогне  за  преодоляването  на  основни
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проблеми,  за  да  може България  успешно да  се  справи с  конкуренцията  и
изискванията  на  Общия  европейски  пазар  и  даде  своя  принос  за  една
конкурентоспособна европейска икономика на знанието. Това ще се постигне
чрез  създаване  на  благоприятна  бизнес  среда,  насърчаване  развитието  на
икономика  на  знанието  и  иновациите,  подкрепа  на  конкурентоспособни
предприятия,  увеличаване на инвестициите и експорта и др.  Акцентира се
специално върху:

-  насърчаване  на  иновациите  и  повишаване  ефективността  на
предприятията;

- подобряване на бизнес средата.
ОП „Развитие на човешките ресурси” – насочена към практическо

изпълнение на Приоритет 2, целта на средствата по тази програма е да се
подобри  трудовата  заетост  и  качеството  на  предлаганите  услуги,  да  се
насърчи усвояването на нови знания и умения, да се осигури качествено и
достъпно  образование  за  всички,  да  се  модернизират  системите  за
предоставяне на социални услуги, да се осъществи успешна интеграция на
хората  със  специални  нужди  и  да  се  повишат  инвестициите  в  човешкия
капитал. Очакваният краен резултат от дейностите по оперативната програма
е достигане до по-висок жизнен стандарт на хората в България. 

ОП „Регионално развитие” - насочена към практическо изпълнение
на Приоритет 4. Пари са отпускани за развитие на градовете и техните близки
и съседни райони,  за  подобряване на териториалната,  вътрешна и външна
свързаност,  както  и  към  подпомагане  на  малките  общини  с  по-малък
технически  и  институционален  капацитет  чрез  насърчаване  на
сътрудничество между общините за интегрирано развитие. За тази цел ОПРР
включва  широк  набор  от  мерки  –  от  инфраструктура  до  опазване  на
културното  наследство.  Общата  цел,  с  която  се  дават  средства  по  тази
програма е подобряване качеството на живот и работната среда с по-добър
достъп  до  основни  услуги  и  нови  възможности  за  повишаване  на
регионалната конкурентоспособност и устойчиво развитие. 

ОП  „Транспорт”  –  насочена  към  практическо  изпълнение  на
Приоритет 1, основната й цел е изграждането на балансирана и устойчива
транспортна  система  чрез  развитие  и  модернизация  на  ключовата
транспортна  инфраструктура  за  връзки  от  национално,  трансгранично  и
европейско значение. В тази оперативна програма е предвидено финансиране
на  големи  национални  инициативи  на  базата  на  индикативен  списък  с
проекти в  отделните транспортни сектори.  Това показва,  че  средствата  по
тази ОП са предназначени за големи проекти за изграждане, модернизация и
рехабилитация  на  пътна  и  железопътна  инфраструктура  от  национална  и
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европейска значимост,за  подобряване на предлаганите транспортни услуги
като цяло, развитие на морските и вътрешно-водни пътища и др.

ОП „Околна среда” –  насочена  към изпълнение  на  Приоритет  1  и
Приоритет  4,  целта  на  тази  програма  е  опазване,  възстановяване  и
подобряване състоянието на околната среда и биоразнообразието,  развитие
на  екологичната инфраструктура,  управление  на  отпадъците  и  други
съпътстващи дейности в тази сфера. Това ще бъде постигнато чрез опазване и
подобряване  на  състоянието  на  водните  ресурси;  подобряване  на
управлението  на  отпадъците  и  защитата  на  почвите;  опазване  на
биоразнообразието и защита на природата.

ОП „Административен капацитет” –  насочена  към изпълнение  на
Приоритет  3  от  НСРР  като  цели  цялостно  модернизиране  на
администрацията  на  централно,  регионално  и  местно  ниво.  Тя  цели  също
така  развитие  и  на  човешкия  капитал  в  държавните  служби  и  модерно
управление,  езиково  и  продължаващо  информационно-технологично
обучение.

ОП  „Техническа  помощ” –  оперативната  програма  има  за  цел  да
гарантира  координирането,  финансовия  контрол  и  изпълнението  на
структурните  инструменти  в  България.  Тя  е  създадена  да  обезпечи
координацията  и  изпълнението  на   единна  Информационна  система  за
управление (ИСУ) за всички ОП, предоставянето на съответната информация
на широката  общественост,  както и  да  повиши качеството  на  финансовия
контрол и одитните системи.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ НА ОТДЕЛНИТЕ СТРУКТУРНИ
НИВА В СИСТЕМАТА ПО УСВОЯВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ

ПАРИ
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Централното  координационно  звено (ЦКЗ)  играе  водеща  роля  в
координирането на дейностите по структурните инструменти на ЕС. Според
НСРР 2007-2013г. ролята на Централно координационно звено се изпълнява
от  Дирекция  „Управление  на  средствата  от  ЕС”  в  Министерство  на
финансите.  Дирекцията  отговаря  за  оперативната  координация  между
националните  стратегически  документи  за  периода  2007-2013  г.  и  за
координацията между Оперативните програми. В Общ процедурен наръчник
за  управление  на  структурните  фондове  и  Кохезионния  фонд  неговите
основни отговорности са определени по следния начин:

•  да  изготвя  НСРР  в  сътрудничество  с  Агенцията  за  икономически
анализи и прогнози и да води преговорите с ЕК във връзка с нея;

• да действа като център за контакт с ЕК;
• да осигурява прилагането на основните принципи на Структурните

фондове, включително принципите на партньорство и допълняемост;
•  да  гарантира,  че  финансирането  на  дейности  от  Европейските

фондове съответстват на политиките на ЕС;
• да осигури координация между Оперативните програми и помощта от

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския
фонд за рибарство, Европейската инвестиционна банка и други финансови
инструменти;

• да изготвя доклади и да ги представя пред ЕК, съгласно изискванията
на регламентите;

•  да  разработва  и  осигурява  правилното  функциониране  на
Информационната система за управление и наблюдение;

• да координира подаването на формуляри за кандидатстване за големи
проекти от Управляващите органи до Комисията;

• да председателства и да функционира като секретариат на Комитета
за наблюдение на НСРР;

• да участва във всички Комитети за наблюдение на оперативните
програми.

Централното  координационно  звено  договаря  разпределението  на
средствата с Управляващите органи.

Управляващите  органи  на  оперативните  програми  (УО)  са
институците, определени от страната членка на ЕС, отговорни за управление
и прилагане на Оперативните програми. Всеки УО отговаря за управлението
и  изпълнението  на  конкретна  ОП. Определените  Управляващи  органи  в
България са следните:

• УО  на  Оперативна  програма  „Регионално  развитие”  –
Министерство на регионалното развитие и благоустройството;
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• УО  на  Оперативна  програма  „Развитие  на
конкурентоспособността  на  българската  икономика”  –  Министерство  на
икономиката и енергетиката;

• УО на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” –
Министерство на труда и социалната политика;

• УО на Оперативна програма „Околна среда” – Министерство на
околната среда и водите;

• УО  на  Оперативна  програма  „Транспорт”  –  Министерство  на
транспорта;

• УО  на  Оперативна  програма  „Административен  капацитет”  –
Министерство на

• държавната администрация и административната реформа;
• УО  на  Оперативна  програма  „Техническа  помощ”  –

Министерство на финансите
УО  може  да  прехвърля  своята  финансова  и  счетоводна  работа  на

междинно звено,  но той остава  да носи крайната отговорност.  УО събира
информацията  за  разходите,  подавана  от  Междинните  звена  в  отчети  за
сертифициране и отразява тези разходи в сертификационния доклад. Всеки
месец  УО  докладва  на  Сертифициращия  орган  за  всякакви  нередности,
открити  и  докладвани  от  Междинните  звена  по  време  на  проверката  на
разходите  и  при  всякакви  други  дейности,  извършвани  по  време  на
управлението  на  ОП.  УО  извършва  финансовите  плащания  към
бенефициентите  за  сумите,  определени  в  индивидуалните  искания  за
възстановяване на разходи, като в случай, че по време на удостоверяването
на МЗ се установят суми, несъответстващи или несъвпадащи със собствената
им проверка на разходите, тези суми се отчитат като нередности.

Сертифициращ  орган  (СО)  –  в  НСРР  е  определено,  че дирекция
„Национален фонд” към Министерството на финансите е сертифициращият
орган  в  България.  СО  също така  изпълнява  и  функциите  на  компетентен
орган за получаване на всички средства от Европейския фонд за регионално
развитие,  Европейския  социален  фонд  и  Кохезионния  фонд.
Сертифициращият орган (СО) отговаря за изготвянето и представянето пред

Европейската  комисия  на  заверени  отчети  за  разходите  и  молби  за
предоставяне на

средства, като удостоверява, че:
• отчетите  за  разходите  са  точни  и  са  изготвени  чрез  надеждни

счетоводни  системи,  въз  основа  на  подлежащи на  проверка  спомагателни
документи;

• декларираните разходи са съобразени с правилата на Общността
и националните норми и са направени във връзка  с  проекти,  одобрени за
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финансиране  в  съответствие  с  приложимите  към  програмата  критерии,
правилата на Общността и националните норми.

Сертифициращият  орган  заверява  разходите,  посочени в  Молбата  за
възстановяване  на  разходите,  подадена  към  Комисията,  при  условие  че
Управляващите органи и подчинените им Междинни звена,  отговарящи за
изпълнението  на  програмата,  са  изпълнили  условията,  предвидени  в
разпоредбите на ЕС и националното законодателство.

Друга  функция,  която  СО  изпълнява  е  да  води  счетоводна
документация за декларираните разходи пред Европейската комисия, както и
отчет за подлежащите на възстановяване суми и за сумите, изтеглени след
частично или пълно прекратяване на финансовата подкрепа за даден проект.
Сертифициращият  орган  предоставя  на  Европейската  комисия  годишни
прогнози за разходите. Той гарантира, че бенефициентите получават сумите
от Структурните фондове и от Кохезионния фонд въз основа на молбите за
финансиране, подадени от управляващите органи.

В  НСРР  е  записано  още,  че  Сертифициращият  орган  докладва  на
Европейската  комисия  за  евентуални  нередности,  които  са  били  обект  на
предварително административно или съдебно разследване. 

Одитен орган – Дирекция „Одит на средствата от Европейския съюз”
към Министерството  на  финансите  изпълнява  всички функции на  Одитен
орган,  т.е.  извършва  одит  на  съответните  дейности  с  цел  да  гарантира
ефективното  функциониране  на  системите  за  управление  и  контрол  на
Оперативните програми. Одитният орган извършва два вида одит: одит на
системите  и  одит  на  дейностите.  За  да  изпълнява  своите  функции,  на
Одитния орган се осигурява достъп до всички документи по оперативните
програми, както и до помещенията на одитираните институции.

Комитет  за  наблюдение  на  ОП –  За  всяка  Оперативна  програма  в
НСРР е предвиден отделен Комитет за наблюдение като най-висш орган за
вземане на решения по програмата. Тези комитети отговарят за:

• обсъждането и одобряването на критериите за избор на проекти
за финансиране;

• обсъждането  на  напредъка  и  резултатите  от  Оперативните
програми с оглед на

поставените цели;
• обсъждането и приемането на годишните отчети и окончателните

доклади;
• изготвянето  на  предложения  към  Управляващите  органи  за

евентуални промени в  Оперативните програми,  които биха спомогнали за
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осъществяването  на  целите  на  Фондовете,  или  за  подобряване  на
управлението на програмите, включително финансовото управление.

Комитет  за  наблюдение  на  НСРР  –  Комитетът  за  наблюдение  на
НСРР, изпълнява следните функции:

• прави преглед на напредъка по постигането на целите на НСРР;
• обсъжда резултатите от изпълнението на Оперативните програми

въз основа
на доклади и оценки;
• обсъжда и приема годишни доклади за изпълнение;
• предлага мерки за подобряване на изпълнението на дейностите,

финансирани от Фондовете;
• приема докладите за НСРР, които се изискват според Регламента.
Междинни  звена  (МЗ) –  Управляващите  органи  на  отделните

Оперативни програми могат да делегират някои от своите отговорности на
междинни  звена,  като  крайната  отговорност  все  пак  остава  у  УО.
Минималният обхват  от задачи,  който може да  бъде делегиран на МЗ са:
адекватно  разделение  на  функциите  и  добро  финансово  управление;
ефективни системи с цел да се гарантира,  че функциите се изпълняват по
удовлетворителен  начин;  редовно  докладване  (включително  случаите  на
нередности)  на  УО,  за  да  се  гарантира,  че  разходите  са  удостоверими  и
системата на ниво МЗ е правилно изградена.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ И ИДЕИ, СВЪРЗАНИ С
ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО
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Гражданското общество в България се назовава по различни начини,
които  са  взаимозаменяеми:  неправителствени  организации  (НПО),
нестопански  организации  (НСО),  трети  сектор,  граждански  сектор,
граждански  организации...Като  цяло липсва  утвърдено  определение  или
разграничение  между  тях,  поради  което  за  целите  на  настоящия  доклад
приемам следното  работно  определение:  „Гражданското  общество  е
динамичното  пространство извън семейството, държавата и пазара, което е
създадено  от  индивидуалните  и  колективни  действия,  организации  и
институции, където публично се отстояват общи интереси“164.

„Участието” пък  тук  дефинираме  като процес,  чрез  който
заинтересованите  страни оказват  влияние  и  упражняват  контрол  върху
инициативите  за  развитие  на  обществото,  върху  ресурсите  и  решенията,
които  ги  засягат.  Видовете  гражданско  участие, които  можем  да
диференцираме, в зависимост от степента на въвличане на заинтересованата
публика, респ. от степента на партньорство, са:

• Споделяне  на  информация:  еднопосочни  информационни
потоци.  Споделянето  на  информация  служи  за  поддържане  на
информираността  на  действащите  лица,  за  осигуряване  на  прозрачност  и
изграждане на легитимност. 

• Консултации: двупосочни информационни потоци и размяна  на
мнения.  Консултациите  включват  обмен  на  информация  и  събиране  на
обратна  информация  и  отзиви.  Пример  за  това  са  оценките  на
бенефициентите, направените с широко участие оценки на бедността, срещи
в  общината,  фокус  групи,  национални  конференции,  кръгли  маси  и
парламентарни обсъждания.

• Сътрудничество: съвместни действия,  при който  инициаторът
кани други групи да се включат в работата, но запазва правото си за вземане
на решение и контрол. Сътрудничеството се разпростира отвъд събирането
на обратна информация, до включването на външни участници в решаването
на проблеми,  изработването  на  политика,  наблюдението  и  оценката  и  т.н.
Примерите  включват  публични  дискусии  на  проекто-законодателство,
работни  групи,  ръководени  от  органите  на  управление,  и  заседания  за
планиране, организирани от управлението.

• Съвместно  вземане  на  решения: сътрудничество,  при  което
контролът  върху  взетите  решения  е  споделен.  Споделеното  вземане  на
решения е полезно, когато познанията,  капацитетът и опитът на външните
участници са критични за постигането на целите на политиката. Пример за

164 Индекс  на  гражданското  общество  2008-2010,  Гражданското  общество  в  България:
гражданска активност без участие, Институт „Отворено общество“ – София, 2011, с.25
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това  са  съвместните  комитети,  публично-частните  партньорства,
консултативните съвети, комисиите от видни общественици и специалните
работни групи.

• Овластяване:  прехвърляне  на  контрола  върху  вземането  на
решения, ресурсите и дейностите от техния инициатор към заинтересованите
страни. Овластяване има когато външните лица, действащи независимо и в
свой  собствен  интерес,  могат  да  изпълнят  политически  мандат  без
значително участие или ръководство от страна на правителството. Пример за
това са местните комисии за управление на природните ресурси, зоните за
овластяване на местната  общност,  сдруженията на потребителите на вода,
някои  форми  на  партньорства,  както  и  осигуряването  на  финанси  за
формиране на гражданско общество.

Степените на въвличане на заинтересованите публики във вземането на
решения  очертават  стълбата  на  партньорството  между  държавата  и
гражданите и характеризират т.нар. „съвместно управление”. Проблемите на
партньорството  между  държавата  и  гражданите  обаче  произтичат  от
особеностите на развитието на гражданското общество у нас. В ново време, в
периода 1990–1995 г. то е свързано с появата на програми и грантови схеми,
предназначени за институционалното им развитие. Така секторът се формира
отгоре надолу  чрез  търсене  от  страна  на  донорите,  а  не  от  страна  на
гражданите. Гражданското участие в България е с най-ниски стойности на
диаманта на гражданското общество (40,5 от  общо 100) и  е  налице остра
финансова зависимост на третия сектор от държавата,  местната  власт  или
международните донори.165

Гражданската  култура е  теория,  която  търси  причините  за
демократичната  стабилност  в  отношението  на  гражданите  към
демократичните процедури и институции. Формулирана е в началото на 60-те
години на 20 в. в книгата „Гражданската култура” на американските учени Г.
Алмънд и  С. Върба. Според тази теория за ефективното функциониране на
демокрацията  е  необходимо  правителството  да  управлява  с  участие  на
гражданите в политическия процес, т.е. нужно е съгласуване на действията
на политическите лидери с активната ангажираност на гражданите.

Изводите  от  цитираното  изследване  предполагат,  че  политическата
култура, която благоприятства демокрацията, трябва да бъде смесена. В нея
трябва да бъдат балансирани и съчетани  активност,  пасивност, задължение,
съгласие и противоречия. Гражданите не винаги биха се включили напълно в
политическия процес. Те запазват определен „граждански резерв” от умения

165 Гражданското общество без гражданите. Оценка на българското гражданско общество (
2003-2005) Сдружение за партньорство и подкрепа на гражданската активност „Болкан
Асист”, София, 2005г 
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и желание за ангажираност, които да отдадат само за определени проблеми,
които  са  важни  за  тях.  Балансирайки  между  активността  и  пасивността
гражданите  упълномощават  лидерите  да  управляват  и  да  отговарят  на
техните нужди166. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.

ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЛУЧАЙ (КЕЙС СТЪДИ)
„ЕФЕКТИВНОСТ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА

ЕВРОПЕЙСКИТЕ СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА
ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ”

166 Кратък политически речник на термините, Българско училище по политика, НБУ, с. 8-
9
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Изходни предпоставки

Представеното изследване на случай се основава на няколко изходни
теоретико-методологически предпоставки:

1.  Усвояването  (или  поставянето  на  различни  ограничители  пред
усвояването)  на  средствата  от  еврофондовете  се  разглежда  като  публична
политика; 

2. Под публична политика ще разбираме „насоки за действие, мерки за
регулиране,  закони  и  базисни  приоритети  относно  дадена  тематична
област, дефинирана от правителствено тяло или негови представители”167.
Нещо  повече,  отказът  от  създаване  на  политики  или  създаването  и
прилагането на неадекватни политики, също се разглежда като политика: „...
липсата на определена политика може също да бъде политика; отказът от
въвеждането на дадена политика е също така политика; ограничеността на
дадена  политика е  също  политика;  бездействието  или  неадекватното
действие спрямо  установен  социален  факт,  който  може да  се  оцени  като
патология  е  също  политика.  И  този  вид  политики  –  провеждани  чрез
въздържане или отказ от предприемане на действия (бездействие), т.е. липса
на  политики  в  смисъла  на  сегашната  представа  –  пораждат  определени
ефекти, така както и политиките, които се състоят от фактически извършени
действия”168;

3. Публичните политики са процес на „социална обработка на риска”,
с цел да се идентифицират и опознаят рисковете и респективно да се създадат
„системи за  превенция или  отстраняване на щетите”, които са приемат за
вероятни факти, породени от определени рискове169. Най-важните ресурси за
описание на рисковете са: „пари; власт; социално влияние; ценности; данни
(знание)”170;

4.  Публичните  политики  са  процес  на  формиране  на  социална
рационалност. С други думи, дали и доколко процесът на вземане на решения
за създаването и/или прилагането на дадени политики (или отказът от тях), е
„конструиран  и  протича  като  социално  рационален  процес”.  Самият
„продукт” от процеса на вземане на определени решения – дадена публична

167 Минев, Д. (2011)  Кризата на публичните политики в развитите страни. ИК „Аля”,
Троян, с. 9.
168 Пак там, с. 26.
169 Пак там, с 36.
170 Пак там, с. 39.
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политика, е рационален ако „процесът на тяхното формулиране е социално
рационален”171.

Метод на изследване

За  да  бъдат  постигнати  поставените  научни  задачи  на  проекта,  тук
използваме  методът  „case study”  (кейс  стъди)  и  по-точно  резултатите  от
проведените шест дълбочинни интервюта с НПО на и за хора с увреждания,
които са разпределени според типичните случаи, наблюдавани в практиката:

- две НПО, които са участвали в конкурси и са спечелили финансиране
за своите проекти по различните програми на еврофондовете – респондент
А1 и А2, обозначавани като Р-А1 и Р-А2;

-  две  НПО,  които  са  участвали  в  конкурси,  но  не  са  печелили
финансиране за проектите си – респондент Б1 и Б2, обозначавани като Р-Б1 и
Р-Б2;

-  две  НПО, които познават  донякъде  условията  за  кандидатстване  и
категорично  отказват  да  създават  проекти  и  да  участват  в  конкурси  за
финансирането им – респондент В1 и В2, обозначавани като Р-В1 и Р-В2172.

По същество това е т.нар. неструктуриран кейс (unstructured case). На
основата на дълбочинните интервюта е получен емпиричен материал, чрез
анализът  на  които  се  търси  постигането  на  поставените  цели  и  задачи  в
проекта.  Освен  това  ще  бъде  използван  и  контент  анализ  на  отделни
материали в  интернет  пространството,  посветени на  различни проблеми с
усвояването на средствата от еврофондовете.

Понятието „житейска ситуация” (на хората с увреждания).

В  настоящия  анализ  използваме  понятието  „житейска  ситуация  на
хората с увреждания”, а не възприетите в социалните науки понятия „начин
на живот” и/или „качество на живот”. Последните се измерват и изследват
чрез  богат  арсенал  от  индикатори и тези  изследвания  не  са  по силите  на
отделни изследователи.  Освен това  изискват  и  сериозен  финансов  ресурс.

171 Пак там, с. 41.
172 Обозначаването се прави с оглед да се защити анонимността на респондентите и те да
бъдат поставени при равни условия – една част от респондентите изрично помолиха да не
се споменава наименованието на тяхната организация, а други нямат нищо против такова
споменаване.
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Докато понятието „житейска ситуация” на отделен човек,  социална група,
категория или общност може да бъде изследвана без големи репрезентативни
и  представителни  изследвания,  а  като  се  използват  статистически  и
емпирични  социологически  данни  от  други  изследвания  –  днес  широко
достъпни в интернет пространството.

Под  „житейска  ситуация  на  хората  с  увреждания”  ще  разбираме
относително  трайна  (продължаваща  във  времето)  житейска  ситуация  на
хората с увреждания, характеризирана от създадените в дадено общество на
определен етап от  неговото развитие условия на  живот и  възможности за
задоволяване на потребностите и развитие и реализация на възможностите и
способностите  на  хората  с  увреждания  на  индивидуално,  групово,
категориално и общностно равнище. Казано накратко, житейската ситуация е
съвкупността  от  условията  на  живот  и  възможностите  за  развитие,  които
съществуват в дадено общество.

Понятието „житейска ситуация на хората с  увреждания” може да се
„измерва”  чрез  количествен  и  качествен  анализ  на  емпирични  данни  по
следните показатели: общ брой на лицата с увреждания; брой семейства, в
които има лице с увреждане; вид и тежест на уврежданията (процент трайно
намалена работоспособност); пол; възраст; образование; източник на доходи;
величина на дохода на човека с увреждане и на неговото семейство; равнище
на  безработица;  достъп  до  образование  и  квалификация;  архитектурни  и
транспортни  бариери;  достъп  до  култура,  в  т.ч.  спорт,  религия  и  др.;
изолация, предразсъдъци, стигматизация и социално изключване; сегрегация
в  социални  заведения;  дискриминация;  достъп  до  социални  услуги  и
рехабилитация;  достъп  до  адекватни  здравни  услуги;  диспансеризация  и
превенция на инвалидността; независим живот; достъп до помощни средства;
достъп до информация и комуникации и др.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОП „РАЗВИТИЕ НА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА

ИКОНОМИКА 2007-2013”

284



ОП „Развитие на  конкурентоспособността  на българската  икономика
2007-2013  г.“  е  одобрена  от  Европейската  Комисия  на  27.08.2007  г. и
съдържа пет приоритета.

Приоритет 1

Развитие  на  икономика,  базирана  на  знанието  и  иновационните
дейности.

Дейностите  по  този  приоритет  се  концентрират  в  няколко  групи
операции.

Подкрепа  за  създаването  и  комерсиализацията  на  иновациите в
предприятията и защита на индустриалната собственост. 

По  тази  тематична  група  операции  подкрепа  се  предоставя  за
стартиращи или съществуващи предприятия с иновативен потенциал. Целта е
да  се  преодолеят  различията  между  предприятията  и  научните  институти,
което  да  създаде  възможност  за  повишаване  на  производителността  на
фирмите,  за  разработване  на  нови  и  подобрени  продукти  и  услуги  с  по-
висока добавена стойност, както и за усъвършенстване на производствените
методи и процеси и улесняване проникването им на пазара. 

Един от основните начини за „снабдяване“ на икономиката с критична
маса от научно-приложни продукти, разработени през последните години от
научните  организации,  е  създаването  на  иновативни  стартиращи  фирми,
които  да  ги  комерсиализират.  Във  връзка  с  това  по  този  приоритет  се
подкрепят стартиращи фирми в началната фаза от съществуването им, като
им  се  предоставя  интегрирана  помощ  за  различни  дейности  като  бизнес
консултиране,  начални инвестиции в  активи,  въвеждане  на  продуктите  на
пазара  и др.  В следствие на подобен тип подкрепа се увеличава броят на
високо  иновативните  пазарно-ориентирани  предприятия  в  българската
икономика. Друг важен „генератор“ на иновации са научните и развойните
дейности (НИРД) в самите фирми. По приоритет 1 фирмите получават, от
една страна, финансова подкрепа за осъществяване на НИРД, включително
предпроектни  и  индустриални  проучвания  и  предпазарно  развитие  и,  от
друга страна, интегрирана подкрепа (консултации, инвестиции, обучения на
персонала), необходими им за въвеждането на продуктовите или процесовите
иновации  в  производствената  или  управленската  практика  на  фирмите.  В
резултат на тези дейности нараства значително броят на успешните научно-
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изследователски  проекти,  осъществявани  от  предприятията,  като
същевременно се увеличават и общите разходи за научна и развойна дейност
на фирмите. По този приоритет фирмите получават подкрепа и за наемането
на  научни  работници  и  други  НИРД  специалисти,  които  изпълняват
собствени  научни  проекти.  Целта  е  увеличаване  на  заетостта  при
изследователите и високо квалифицираните техници. В допълнение, за да се
стимулира  внедряването  на  най-иновативните  постижения  и
научноизследователски  резултати  в  икономиката  ни,  по  приоритет  1  се
подкрепят  и  програми  за  докторантури  с  висок  приложен  потенциал.
Предварително  подписан  договор  с  предприятие  или  консорциум  от
предприятия гарантира бъдещото приложение на разработките в практиката.
За да се осигури защита на разработените от български предприятия и научни
организации  иновации,  се  предоставя  помощ  за  защита  на  индустриални
права и за регистрация на патенти, търговски марки и дизайн (включително
Търговска марка на Общността, Дизайн на Общността и др.). 

Подобряване на проиновативната инфраструктура.

Целта на тази група операции е създаването на благоприятни условия
за  развитие  на  иновативни  предприятия  и  за  укрепване  на  капацитета  на
българските  научни  организации  за  осъществяване  на  приложни  научно-
изследователски  и  развойни  дейности. Финансирането  е  насочено  към
различни  видове  организации,  които  предлагат  професионални
консултантски  услуги  за  иновативни  стартиращи  фирми  и  съществуващи
иновативни  предприятия.  Средства  се  предоставят  за  създаването  и/или
разширяването  на  центрове  за  технологичен  трансфер,  технологични
инкубатори,  технологични  платформи,  технологични  паркове  и  др.  По
отношение  на  офисите  за  технологичен  трансфер  и  технологичните
инкубатори, финансовата подкрепа покрива разходите за проекти, свързани
със  създаването  на подобни институции,  институционалното укрепване на
съществуващи подобни организации, развитието и доставката на нови услуги
за  предприятията,  както и свързването  в мрежи на  подобни институции и
организации, работещи в подкрепа на бизнеса и иновативните предприятия.
При  изпълнението  на  проекти  за  технологични  паркове  се  финансират  и
подготвителните  дейности  за  създаването  на  парковете  (разработка  на
предпроектни проучвания, техническа документация, инженерни планове и
др.). За да се осигури достатъчен „поток“ от иновативни идеи в икономиката,
научните  организации  също  получават  подкрепа  за  придобиване  и/или
обновяване  на  съществуващо  приложно  оборудване,  при  условие,  че
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съществува ясно изразено търсене от страна на бизнеса в конкретната научна
сфера, както и доказана необходимост от подобно оборудване и потенциал за
широко  приложение  на  очакваните  от  НИРД  резултати  в  националната
икономика.  В  резултат  от  оказваната  подкрепа  се  подобрява  достъпът  на
предприятията  до  качествени  проиновативни  услуги.  А  постигането  на
максимален  ефект  от  дейностите  на  отделните  „играчи“  в  иновационната
система  се  гарантира  от  осъществяването  на  група  от  свързани операции,
като  напр.  създаване  на  „национална  иновационна  мрежа“,  обединяваща
иновативни  предприятия  и  организации,  както  и  изграждане  на
високоскоростна  широколентова  инфраструктура,  свързваща  всички
участници в мрежата.   

Бенефициенти

По приоритет 1 подкрепа получават: 
• български  предприятия  с  потенциал  за  развитие  и

комерсиализация  на  иновации  –  както  стартиращи  така  и  съществуващи
фирми;

• обществени  или  частни  организации,  които  създават  и
управляват офиси за технологичен трансфер;

•  технологични бизнес инкубатори, технологични паркове и др.

Приоритет 2

Повишаване  ефективността  на  предприятията  и  развитие  на
благоприятна бизнес среда.

Дейностите  по  този  приоритет  се  концентрират  в  следните  групи
операции:

Подобряване на технологиите и управлението в предприятията. 
Като част от подкрепата по тази група операции,  фирмите получават

средства  за  инвестиции в  съвременни материални и  нематериални активи,
насочени  към  подобряване  и  разширяване  на  техните  бизнес  дейности,
усъвършенстване на  управлението,  въвеждане  на  нови продукти,  услуги и
процеси, стъпване на нови и разширяване на съществуващи пазари и др. Сред
приоритетните  дейности  са  и  закупуването  и  въвеждането  на  иновативни
технологии. Фирмите получават подкрепа и за постигане на съответствие с
международно признати стандарти – въвеждане на системи за управление на
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качеството,  екологични  стандарти,  управленски  системи,  базирани  на
информационни  технологии,  добри  управленски  практики.   
По този приоритет финансова подкрепа получават и дейности, насочени към
въвеждане на енергоспестяващи технологии, както и свързани с използването
на възобновяеми енергийни източници (слънце и вятър) от предприятията.

Създаване на инфраструктура в  подкрепа на бизнеса.

По  тази  група  операции,  финансиране  получават  организации,
работещи  в  подкрепа  на  бизнеса  -  подпомагащи  предприемачеството  и
предоставящи широк набор от информационни и консултантски услуги за
стартиращи и съществуващи фирми -  бизнес  консултации за стартиране и
ръководене на бизнес, включително бизнес планиране, маркетинг, финансово
управление, правни съвети, а така също специализирани информационни и
консултантски услуги, свързани със специфични стандарти и изисквания към
отделните  сектори,  включително  опазване  на  околната  среда,  свързване  с
подходящи  партньори  за  износ  и  др.  Мрежата  от  подобни  организации,
работещи в подкрепа на бизнеса, служи и като информационни бюра за ОП
„Конкурентоспособност”  и  подпомага  предприятията  при  подготовката  на
проектни предложения. Отделните организации се включват в мрежата след
като  преминат  конкурсна  процедура  и  покрият  определени  изисквания,
гарантиращи  качество  на  предлаганите  услуги.  Броят  на  организациите,
членове на мрежата е ограничен, като е съобразен с необходимостта да се
осигурява качество на услугите, но  едновременно с това и достъпност. За
тази  цел  се  финансира  разработването  и  въвеждането  на  нови  пакети  от
услуги за предприятията – както общи, така и специализирани, развитие и
поддръжка  на  стандарти  за  извършваните  услуги,  както  и  осигуряване  на
необходимите  инвестиции  за  функционирането  на  мрежата,  включително
разработка и поддръжка на бази данни и др. За да се осигури свързаност и
интегрираност на подкрепата за стартиращи фирми, се създават и регионални
бизнес  инкубатори  под  формата  на  „инфраструктурно  продължение“  на
мрежата. 

Насърчаване на бизнес кооперирането и клъстерите.

Съвременната икономика отдавна е признала предимствата на бизнес
кооперирането и свързването в клъстери като средство за усъвършенстване
на  производството  и  по-доброто  представяне  на  фирмите  на  пазара,
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постигано чрез ефекта на обединението, мащабните икономически дейности
и подобрения достъп до иновации.

Концепцията  за  клъстерите  покрива  широк  спектър  от  бизнес
структури – национални – регионални - трансгранични клъстери, клъстери по
компетентност, индустриални или производствени отношения и иновационни
системи.  Създаването  на  клъстери  цели  постигането  на  различен  ефект  –
повишаване  на  конкурентоспособността  на  предприятията,  подкрепа  на
съвместни разработки, подобряване функционирането на различни отрасли и
въвеждане  на  системи  за  опазване  на  околната  среда.  Клъстерите  имат
положителен  ефект  върху  конкурентоспособността  и  иновативността,
изграждането и подобряването на уменията за бизнес и предприемачество,
осигуряването с информация, постигането на дълготраен и динамичен растеж
на бизнеса и т.н. Поради комплексния характер на клъстерите, разглежданата
група  операции  подкрепя  различни  по  вид  и  същност  дейности  –
едновременно се  финансират  както  общи за  клъстера  като  цяло  дейности
(управление  на  клъстера  и  общи  инвестиционни  потребности),  така  и
специфични за индивидуалните членове на клъстера дейности (включително
консултации, инвестиции и обучение). 

Бенефициенти

По този приоритет подкрепа получават: 
• предприятия от производствения сектор и сектора на услугите;
• обществени  и  неправителствени  организации,  предоставящи

услуги в подкрепа на бизнеса и/или действащи като бизнес инкубатори;  
• обществени  тела,  образователни  институти  и  изследователски

организации, неправителствени организации и други образувания, включени
в мрежа от клъстери.

Приоритет 3
Финансови ресурси за развитие на предприятията.

Дейностите  по  този  приоритет  са  концентрирани  в  следните  групи
операции:

Подкрепа за гаранционни фондове.
Тази  група  операции  подкрепя  създаването  и  капитализирането  на

гаранционни  фондове/схеми,  включително разширяването  на  дейността  на
вече  съществуващи  фондове.  Разходите  покриват  капитализирането  на
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фондовете/схемите,  управленските  разходи  и  външните  консултантски
услуги и обучения. 

Подкрепа за фондове за микрокредитиране. 
Помощта по тази група операции е насочена към вече съществуващи

микрокредитни  фондове/схеми,  както  и  към  новосъздадени,  включително
местни и регионални фондове или клонове на фондове.  Разходите покриват
капитализирането на фондовете/схемите, управленските разходи и външните
консултантски услуги и обучения. 

Подкрепа  за  фондове  за  дялов  капитал,  инвестиращи  в  МСП
(фондове за рисков капитал).

По тази група операции се предоставят средства на фондове за начален
и дялов капитал, които разширяват дейността си като инвестират в български
МСП. Разходите покриват капитализирането на фондовете за извършване на
финансови операции с МСП, както и управленските разходи. 

Подкрепа за създаване или разширяване на дейността на мрежи от
бизнес ангели в България.

Тези мрежи предоставят услуги за намиране на подходящ партньор и
свързване на МСП с бизнес ангели – високо платени професионалисти, които
имат  намерение  да  инвестират  средствата  си  в  нови  рискови  бизнеси.
Помощта по тази група операции покрива оперативните разходи на мрежата,
включително  цената  на  услугата  по  свързването,  консултирането  и
обучението на МСП. 

С цел да се постигне максимален ефект от дейностите по приоритет 3
се търси допълняемост с другите приоритети на ОП, чрез използването на
интегриран подход:

• подкрепа за малки рискови, гаранционни или кредитни фондове,
опериращи  като  филиали  на  високотехнологичните  бизнес  паркове,
подкрепяни по Приоритет 1 и фокусирани върху иновативни МСП;

• подкрепа  за  мрежа  от  бизнес  ангели,  включително
високотехнологичните  бизнес  инкубатори  (подкрепяни  по  Приоритет  1),
организациите  в  подкрепа  на  бизнеса  (подкрепяни по Приоритет  2)  с  цел
улесняване на отношенията между бизнес ангелите и МСП;

• създаване на Съвместна Гаранционна Асоциация от групи МСП,
организации  в  подкрепа  на  бизнеса  и/или  търговски  палати,  понякога  в
партньорство с банки, които да предоставят гаранции или кредити, както и
бизнес консултации за МСП, базирани на опита и капацитета на членовете
си. 

Бенефициенти
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По този приоритет ще бъдат подкрепяни: 
• организации  (обществени  и  търговски  или  неправителствени),

опериращи като гаранционни фондове; 
• организации  (обществени  и  търговски  или  неправителствени),

опериращи като микрокредитни фондове;
• фондове за дялов капитал, инвестиращи в МСП;
• организации, управляващи мрежа от бизнес ангели.

Приоритет 4

Укрепване на международните пазарни позиции на българската
икономика.

Дейностите  по  този  приоритет  са  концентрирани  в  следните  групи
операции:

Популяризиране на България като инвестиционна дестинация. 
Целта  на  тази  група  операции  е  подобряване  на  условията  за

инвестиции чрез изпълнението на проекти, популяризиращи страната ни като
инвестиционна  дестинация.  Във  връзка  с  това  средствата  по  тази  група
операции се насочват към информационни кампании и рекламни дейности,
които  осигуряват  на  потенциалните  инвеститори  достъп  до  надеждна
информация,  включително  проучвания  и  високо  качеството  на
промоционалните  материали.  Средствата,  които   се  предоставят  са  за
изграждане  на  информационна  система  в  помощ  на  инвеститорите  –
създаване  на  стандартен  „пакет”  услуги  и  определяне  на  места  за 
предоставянето  им,  както  и  национален/регионален  маркетинг  за
инвеститори. 

Подкрепа за успешното представяне на българските предприятия на
международните пазари.

Дейностите  по  тази  група  операции  са  насочени  към  подобряване 
интегрирането  на  българската  икономика  към  Общия  пазар  и  световните
пазари чрез провеждане на изследвания и анализи, разработване на система и
план за действие за предоставяне на информация и насърчаване на бизнеса и
предприемачеството в страната, организиране на промоционални дейности,
информационни  кампании,  създаване  на  унифицирана  информационна
система  и  база  данни,  предоставяща  свободен  достъп  и  възможности  за
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търсене  на  партньори  и  обмен  на  информация.  
Средствата,  които  се  предоставят,  са  за  подпомагане  участието  на
българските предприятия в международни пазари и изложби, за организиране
и провеждане на международни бизнес форуми, рекламни кампании и т.н. 

Подобряване на инфраструктурата за сертифициране.

Важно  условие  за  повишаване  на  конкурентоспособността  на
предприятията е подобряването на услугите на националната инфраструктура
по качеството. По тази група операции се финансират дейности за укрепване
на  организациите  от  националната  инфраструктура  по  качеството  чрез
предоставяне  на  инвестиции  и  провеждане  на  информационни  и
„образователни“  кампании.  Основните  дейности  са  съсредоточени  върху
подобряването  на  качеството,  достъпа  до  стандарти  и  международното
признаване на резултатите от калибрирането и изпитването.

Бенефициенти

Бенефициенти по този приоритет са:
• Българската агенция за инвестиции;
• Изпълнителната агенция за насърчаване на МСП;
• Обществени  и  частни  организации,  работещи  в  областта  на

стандартизиране, сертифициране и изпитване.

Приоритет 5

Техническа помощ

Приоритетната ос 5 цели да подкрепи успешното и добро управление
на  интервенциите  по  Оперативната  програма  и  да  изгради  капацитет  в
управляващите и в изпълнителните институции. Оста предвижда  подкрепа в
процеса на планиране, управление, избор на проекти и оценка на ОП чрез
подпомагане на Управляващия орган (УО) и Междинното звено (МЗ).

Целта на приоритетна ос 5 е да се подобри качеството на предприетите
интервенции  и  да  увеличи  ефективността  на  усвояемост  на  Структурните
фондове, чрез реализирането на ОП на ниво УО и МЗ (www  .  ibsme  .  org).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6.

МЕТОДИКА НА ЕСИ „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА
ФИРМИТЕ“
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Емпиричното  социологическо  изследване  на  тема
"Конкурентоспособност  на  фирмите”  беше  проведено  през  2011  г.  То  е
представително за София и обхваща 478 фирми, получили еврофинансиране
през периода 1.01.2007 – 1.01.2010 г. 

Емпиричната  информация  бе  събрана  чрез  метода  за  пряката
индивидуална  анкета  с  ръководителите  на  фирмите.  След  приключване
работата  на  терен  от  1  февруари  до  31  март  2011  г.  достъпът  до
респондентите  изглежда  така:  анкетирани  –  68,8%,  неоткрити  –  17,8%,
отказали – 13,4%.

При  математико-статистическата  обработка  на  емпиричните  данни
бяха  използвани  относителни  величини,  средни  и  коефициент  на  Крамер.
Минималната величина на коефициента на Крамер при n = 325 и (Х² кр.= 3,8)
= (Х² ем.=3,8) е V= 0,108. Всички коефициенти на корелация равни и по-
големи  от  минималната  величина  бяха  взети  в  предвид  в  корелационния
анализ, т.е. те са статистически значими.
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