
5 

СЪДЪРЖАНИЕ 

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ ....................................................................... 7 

ПРЕДИСЛОВИЕ..................................................................................................................... 9 

ВЪВЕДЕНИЕ ....................................................................................................................... 11 

ПЪРВА ГЛАВА  

ПРАВИЛНАТА ПОСТАНОВКА НА ВЪПРОСА ЗА ПОЛЕЗНОСТТА  

ЗА СТРАНАТА ОТ ПРИВЛИЧАНЕТО И ПОЛЗВАНЕТО НА ВЪНШЕН 

ФИНАНСОВ РЕСУРС .................................................................................................... 37 

1. Безполезност на митологизираната представа  

за ролята на външния финансов ресурс .................................................................... 37 

2. Правилната постановка на въпроса за полезността  

за една страна от ползването на външния финансов ресурс ................................... 42 

2.1. Адекватната парадигма на управление –  

гарант за полезността от използването на външния финансов ресурс........... 43 

2.2. Резултатите на българската икономика в периода 1998 – 2010 г.  

като илюстрация на значението на правилната постановка  

на въпроса за полезността от ползването на външния финансов ресурс ......... 50 

2.3. Изисквания на обективния ръст на жизнения стандарт  

към ползването на външния финансов ресурс в България .............................. 72 

2.4. Изисквания на процеса по интегриране на българската икономика  

в икономиката на ЕС към ползването на външния финансов ресурс ............ 77 

ВТОРА ГЛАВА   

ФОНДОВЕТЕ НА ЕС КАТО СПЕЦИФИЧЕН ИЗТОЧНИК  

НА ВЪНШЕН ФИНАНСОВ РЕСУРС ........................................................................... 83 

1. Фондовете на ЕС като механизъм за преразпределение  

на доходи на ниво „общност“ ..................................................................................... 85 

1.1. Същност, съдържание и форми  

на преразпределителния механизъм на ЕС ........................................................ 86 

1.2. Спецификата на структурните фондове на ЕС  

като източник на външен финансов ресурс ...................................................... 94 

2. Направления на финансиране от фондовете на ЕС ................................................ 102 

2.1. Фондове, пряко финансиращи кохезията в ЕС ............................................... 102 

2.2. Фондове, финансиращи развитието на отрасли, дейности и територии ...... 105 



6 

3. Конкретни условия и правила на ЕС за достъп и ползване  

на средствата от европейските структурни фондове ............................................. 107 

3.1. Критериите (Маастрихт, Копенхаген, Лисабон)  

и стратегиите (Лисабон, Гьотеборг и „Европа 2020“) на ЕС:  

обща рамка на условията и изискванията  

към ползването на средства от структурните фондове ................................. 108 

3.2. Цели, принципи и инструменти на кохезионната политика  

на ЕС: конкретна рамка от правила за достъп  

и ползване на средства от структурните фондове ......................................... 119 

3.3. Досегашният опит на страните от ЕС  

при ползване на средствата от СКФ ................................................................ 137 

ТРЕТА ГЛАВА   

СТЕПЕН НА УСВОЯВАНЕ ОТ БЪЛГАРИЯ НА ПОТЕНЦИАЛА  

НА ФОНДОВЕТЕ ПО КОХЕЗИЯ В ЕС ....................................................................... 167 

1. Основни ефекти в икономиката на България от ползването на средства  

от европейските фондове през периода 2007 – 2013 г. .......................................... 168 

1.1. Неудовлетворителната степен на усвояване  

на потенциала на европейските фондове в България  

през постиженията в икономиката през периода 2007 – 2011 г. .................. 181 

1.2. Неудовлетворителната степен на усвояване на потенциала  

на европейските фондове в България през механизмите  

за включване на ресурса в икономическия оборот ........................................ 209 

2. Причини и фактори, обусловили неудовлетворителната степен  

на усвояване на потенциала на европейските фондове в България ..................... 219 

3. Насоки за преодоляване на неудовлетворителната степен  

на усвояване на потенциала на европейските фондове в България ..................... 223 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ .................................................................................................................. 227 

ЛИТЕРАТУРА ................................................................................................................... 235 

ПРИЛОЖЕНИЯ ................................................................................................................. 249 

Приложение 1 ...................................................................................................... 249 

Приложение 2 ...................................................................................................... 264 

Приложение 3 ...................................................................................................... 304 

  


	Blank Page

