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От 1998 г. до 2008 г. управляващите у нас са прахосали около 20 млрд. 
лева, без да постигнат конкретни резултати. Това показва изследване на 
Института за пазарна икономика (ИПИ). То е анализирало 433 проверки 
на Сметната палата по отделни програми и проекти на министерства, 
агенции и др. ведомства. По тях са изразходвани общо 47 млрд. лв. 
"Само 16.5 млрд. лв. от тези пари са похарчени целесъобразно и 
проектът е изпълнил целта си, а за 10 млрд. лв. няма яснота", каза вчера 
Петър Ганев от ИПИ.  
 
Като провал са класифицирани всички случаи, в които има надхвърляне 
на предвидените разходи, когато определената цел на проекта не е 
постигната или са констатирани някакви нарушения. Оказва се, че за 
целия 10-годишен период най-много провали е имало през изборната 
2005 г., като най-вероятното обяснение е в смените на администрацията 
и демотивирането на работещите в нея.  
Макар че няма министерство, съдилище, агенция, комитет или ВУЗ, което 
да не е попаднало в негативния списък, първенци по неоправдано 
харчене са министерствата на труда и социалната политика, на 
екологията и на регионалното развитие.  
Социалното ведомство се е провалило най-гръмко с прословутата 
програма "От социални помощи към заетост", която започна по времето, 
когато министър бе Лидия Шулева. От 2002 г. до миналата година 
бюджетът е дал 375 млн. лв. за тази програма, чиято цел беше да се 
създадат трайни трудови навици на около 300 000 безработни и те да си 
намерят постоянна работа. Резултатът обаче е плачевен - постоянна 
работа са започнали едва 801 души, т.е. ефектът от всички усилия и пари 
е едва 0.27%.  
Екоминистерството е похарчило 677 млн. лв. по Националната програма 
за управление на твърди битови отпадъци между 1999-2002 г. Сумата е 
двойно по-висока от нужните за построяване на софийския завод за 
преработка на отпадъци 175 млн. евро. Администрацията я е 
изразходвала за безсмислено събиране на данни, които нито са 
обработени, нито са анализирани, нито са полезни.  
Сериозен провал отбелязват и министерствата на регионалното развитие 
и на икономиката по проекта "Малки и средни предприятия" през 2002-



2005 г. Те са похарчили 7 млн. евро, а практически са помогнали едва на 
0.3% от фирмите, за които са били предназначени парите. 

 

Финансовото министерство също има сериозен "принос" към порочното 
харчене на пари без резултат. Централното звено за финансиране и 
договаряне към МФ, заради чиято работа Евросъюзът блокира наскоро 
220 млн. евро по програма ФАР, има стари традиции в пилеенето на 
средства. През 2004-2005 г. Сметната палата го е уличила в 
необосновано похарчване на 131 млн. лв. по програма ФАР по 
недостатъчно ефективен и прозрачен начин. МФ има и друго срамно 
начинание - държавната компания "Публични инвестиционни проекти", за 
която са отделени 340 млн. лв. Идеята беше тя да изгради пътища и ВиК 
мрежи, но вместо това парите отидоха за възстановяване на 
разрушенията от наводненията през 2005 г.  
1/4 от разглежданите случаи са категоризирани като успешни - те са 
изпълнили заложените цели, изразходвали са предвидените пари 
ефективно и законосъобразно, осигурили са прозрачност на възложените 
обществени поръчки, обясни Петър Ганев. Той даде като пример 
финансовото управление на бюджетите на Народното събрание и на 
Конституционния съд за 2004 г. 
"Колкото и добронамерена да е една администрация, резултатите от 
нейната работа не може да се определят като положителни. Затова най-
удачно е някои дейности да се приватизират", коментира шефът на ИПИ 
Светла Костадинова. 

 


