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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
06.04.2014 г.  
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 4 

 телевизии 3 

 радиостанции 1 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 16 

 вестници, от които: 1 

 - национални 0 

 - регионални 1 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 15 

Общо за деня 20 
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Телевизии и радиостанции  
 
Дата: 05.04.2014  
Източник: БНТ  
Предаване: Новини  
Място на материала: 20.00 часа  
Продължителност в мин.: 2  
Брой думи: 344  
 
 
Резюме: 15.Новина  
Русе има потенциала да се развива в геймърството и обучението в дизайна на игри. Това 
препоръчаха експерти в желанието да се скъси пътят ни към Европа. Представители на 
държавата, общината и предприемачите участваха в дискусията “Европа – близо до теб”. Тя е 
инициатива на БНТ и Информационния център на Европарламента у нас.  
Река Дунав – природна даденост за Русе и бизнес възможност за България – ако градът 
погледне реката с лице и развие потенциала й. В следващите два програмни периода на 
Европейския съюз Русе ще работи по 10 проекта с Гюргево.  
 
Текст: 15.Новина  
Русе има потенциала да се развива в геймърството и обучението в дизайна на игри. Това 
препоръчаха експерти в желанието да се скъси пътят ни към Европа. Представители на 
държавата, общината и предприемачите участваха в дискусията “Европа – близо до теб”. Тя е 
инициатива на БНТ и Информационния център на Европарламента у нас.  
Река Дунав – природна даденост за Русе и бизнес възможност за България – ако градът 
погледне реката с лице и развие потенциала й. В следващите два програмни периода на 
Европейския съюз Русе ще работи по 10 проекта с Гюргево.  
Страхил Карапчански, зам.-кмет на Русе: В сферата на транспортната инфраструктура, в 
сферата на икономиката, малките и средните предприятия, енергийната ефективност, не на 
последно място разбира се и туризмът.  
За да съживим района около Дунав, трябва да излезем от стереотипа, че предимството му е 
само риболовът, обясни Георги Георгиев, който отговаря за поддържането на реката. Пречат и 
законите.  
Георги Георгиев, директор на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”: 
Да вземем Закона за обществените поръчки – една джунгла, която дава възможност точно да 
се извършват различни корупционни схеми. И сме на път да загубим десетки милиони левове 
за България по този начин.  
Еврофондовете са се превърнали в основен източник на надежда за фирмите, забелязва го и 
държавата. Която отговаря за оперативната програма “Конкурентоспособност”.  
Стефан Попов, началник на “Наблюдение и контрол на изпълнението” в Министерството на 
икономиката и енергетиката: Да се закупува високотехнологично такова оборудване, 
скъпоструващо на големи стойности, които трудно компаниите биха могли сами да си осигурят.  
Калин Минев, изп. директор на Агенцията за развитие на човешките ресурси: Има изкуствени 
прагове за фирмите за кандидатстване. Едно предприятие до пет човека трябва да си купи 
задължително оборудване за 100-150 хиляди лева.  
Икономическото министерство увери: старае се да опрости правилата за кандидатстване по 
европроекти.  
Елеонора Иванова, председател на УС на Българо-Румънска търговско-промишлена палата: 
Европейските пари не са панацея. Нека да помислим малко за инвестиции.  
Според експертите все още ни липсват индустриални паркове. И бизнесът, и държавата, 
намират по-краткия път до Европа в рухването на умствените граници, партньорството и 
спазването на правилата.  
От 20.16 до 20.18  
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Дата: 05.04.2014  
Източник: БНТ  
Предаване: Животът и другите неща  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 23  
Брой думи: 4104  
 
 
Резюме: Теми:  
Еврофондовете;  
Разликите между българското и европейското ляво;  
Печели ли потребителят от спора между държавата и ЕРП?  
Какво ще последва от евроизборите?  
Гост: Ивайло Калфин, евродепутат  
 
Текст: Водещ: Добро утро и добре дошъл! Ивайло Калфин, водач на листата на АБВ. Понеже 
вашето посещение го отлагаме 2-3 седмици, не успяваме да си напаснем графиците, но идвате 
в изключително добър момент, в края на седмицата.  
Ивайло Калфин: То всеки момент вече е интересен като…  
Водещ: Много интересен този момент. Дайте първо малко кухня от приемането на текста в 
Европейския парламент с препоръката за спирането на еврофондовете, заради корупцията в 
България.  
Ивайло Калфин: Този текст е на място, на което не му е мястото. Става въпрос за едни доклад 
за освобождаване от отговорност на Комисията за изпълнението на бюджета за 2012г. В общия 
доклад, той е и на основание на доклада на Сметната палата европейската, България стои 
добре. Споменаваме се в проблеми с преките плащания и обществените поръчки, но заедно с 
други европейски страни. Никой не казва, че България е особен случай. В един момент 
докладчикът, германец от ЕНП, добавя един текст, който няма нищо общо с темата на доклада, 
че предвид резултатите от доклада за правосъдие и вътрешни работи от януари, който показва, 
че няма особен напредък, даже няма никакъв напредък в България по тези теми, се предлага 
на Комисията да преразгледа дали може да се отпускат пари.  
Водещ: Това става по време на пленарно заседание или в комисия?  
Ивайло Калфин: Това му е в първоначалния доклад. В Комисията аз внесох предложение, аз 
участвах в Комисията по бюджетен контрол. Внесох предложение да отпадне този текст, 
загубих го. В пленарна зала, след това групата ни на социалисти и демократи внесе това 
предложение и ни подкрепи да отпадне, само че пак го загубихме. Другите колеги българи 
гласуваха за отпадане на текста, но парламентарните им групи о то големите на ЕНП и 
Либералите задържаха текста вътре в този доклад.  
Водеща: Да, но вие малко сам се опровергавате, защото в началото казвате: това е човек от 
ЕНП, тоест нали има някаква политическа линия ЕНП срещу социалистическото правителство. 
Но после казвате, че всички са срещу България и тук мащабът, който е по пропорцията 7 срещу 
1.  
Водещ: Не, гласуването е 442 ли беше, гласа за…  
Ивайло Калфин: Не, на практика, ако погледнете…  
Водеща: 496 гласа.  
Ивайло Калфин: Всъщност групата на социалистите гласува против този текст. Останалите 
гласуваха за запазването на текста. Вижте, от текста не следва нищо пряко. Това не е 
законодателен доклад.  
Водещ: Това е ясно.  
Водеща: Не, въпросът е защо…  
Водещ: Политически е важно.  
Ивайло Калфин: Въпросът е, че дава изключително лош сигнал и утре някой, ако реши нещо 
да направи в тази посока , ще каже: имаше един доклад в ЕП и това е мнението на ЕП. Затова е 
изключително неприятен този текст.  
Водещ: Има основание или няма основание този текст, извън…?  
Водеща: Българската позиция.  
Ивайло Калфин: Значи, винаги съм твърдял по всяко едно време, че не може механизмът за 
правосъдие и вътрешни работи да се обвързва с финансирането от ЕС. Това и Комисията сме 
държали да го каже. Тя го каза вчера отново. Разбира се, политически ги свързва докладът и 
докладчикът, но процедурата по механизма правосъдие и вътрешни работи никога не е 
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замисляна така и никога не е говорено, че от него следва спиране на фондове. Само че, когато 
една процедура се влачи 6-7 години вече и то без много шансове да бъде вдигната, ние като че 
ли свикнахме с този доклад по правосъдие и вътрешни работи, чакаме на 6 месеца или 1 
година да ни цапнат по главата. Това събужда…  
Водещ: Тази година даже не стана и никаква новина. Така си мина…  
Ивайло Калфин: Два дни. То вече няма новини, това беше. Два дена някакви коментари в 
медиите и след това изчезва. Това се натрупва. От България трябва да излизат позитивни, 
положителни сигнали, за които да можем да се хванем, включително и депутатите.  
Водещ: Какви сигнали дава сегашното правителство, за да се стигне до такова гласуване? По 
друг начин да ви задам същия въпрос, който ви зададох в началото.  
Ивайло Калфин: Няма от доста време, не само от сегашното правителство, от няколко години 
от България, аз не се сещам за някакъв много положителен сигнал, освен че икономиката ни не 
влезе във фазата на гръцката и португалската, да направи голям проблем за Европа. Но нещо, 
което да сме направили, да се е видяло, европейска политика, която да излиза от нас, някакъв 
фактор да сме някъде, просто и предното и сегашното правителство, като че ли продължава – 
нас ни няма.  
Водеща: Добре. Тези писма, които са свързани с енергетиката, на Йотингер към министър 
Драгомир Стойнев, какво се говори за България и българската енергийна зависимост от Русия в 
тази ситуация, в която Русия вдига цената на газа на Украйна със 70% за 2 седмици?  
Ивайло Калфин: Българската енергийна зависимост от Русия е свързана с европейската 
енергийна зависимост. В Европа около 1/3 малко повече от природния газ идва от Русия. Само 
че, ако погледнете източните страни, бившите социалистически, там е 80%, а западната част на 
практика не зависи по никакъв начин. Тогава, когато говорим за „Южен поток“, то очевидно, че 
не е диверсификация на източника, той е същият руски газ, който между другото минава през 
България и продължава към Европа.  
Водеща: Да, то е заобикаляне на Украйна.  
Ивайло Калфин: Само, че идва по някакъв по сигурен път и България може да изиграе някаква 
роля, като през нея минава газопровод. Така че, „Южен поток“ за мен по принцип е добър 
проект, въпросът е, че ние все повече започваме да го забатачваме този проект. Първо правим 
нещо, което не е съгласувано с Комисията, след това казваме на Йотингер: ти преговаряй от 
наше име с руснаците, защото договорът не отговаря на това, което трябва. Откъде-накъде 
вместо ние да си водим преговорите и… много добре знаем какво е европейското 
законодателство. Сега с изваждането на Черноморската част, между другото такъв случай има 
и в Германия, това е „Опал“, частта, която минава под Северно море. Само че не е това 
начинът. Идва писмо от Йотингер, тук в България версията – това е на ГЕРБ писмо, няма какво 
да му обръщаме внимание. Това е едно подценяване, което ще ни изиграе много лоша шега. И 
с всички тези действие ние на практика внушаваме в Европейската комисия, че всъщност има 
един голям проблем, без да го има, ние сами си го създаваме и оттам очакваме един доста 
строг подход към България.  
Водеща: Който в какво може да се състой?  
Ивайло Калфин: Той може да се състой в това Европейската комисия да откаже всякаква 
гъвкавост. Значи, ние трябва да се договорим и с тях, и с Русия как може да се изгради „Южен 
поток“ без да противоречи на европейските правила. Ако от Европейската комисия заявят, че 
този проект така е направен, че въобще няма как да мине по европейските правила, то ще 
остане на трупчета и ние не можем да го построим, въпреки тях.  
Водеща: Тоест рискува се целият проект, според вас с такива хитрости, да ги наречем?  
Ивайло Калфин: Точно така и това мисля, че…  
Водещ: Интересно ми е Австрия, Италия, които също са част от „Южен поток“ как се държат на 
европейски терен? Дават ли зор, изключват ли си акваториите от територията на ЕС, за да 
мине тръбата? Какво става?  
Ивайло Калфин: Там няма акватории при тях, но…  
Водещ: Фигуративно го използвам.  
Ивайло Калфин: Ние създаваме впечатление, че се опитваме на дребно да хитруваме. А това 
е принципен проблем. Ние съвсем спокойно и принципно можем да поставим проекта. Това е 
проект на шест европейски страни. Това е газ, който така или иначе влиза в Европа. Разбира 
се, ще има сега желание да се задържи, ако може в Украйна, това дава на Украйна повече 
инструменти, но ако говорим за сигурност на доставките, това за Европа е по-сигурна доставка. 
Този газ не идва от България, той минава през България. Въпросът е, че това впечатление за 
хитруване ни прави изключително лоша услуга. Не знам друг да го прави това нещо. Ние нещо 
правим, ама не точно така, ама няма да ви обръщаме внимание, ама ние си знаем какво, пък 
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после вие преговаряйте от наше име, като толкова искате – това не е сериозна позиция на 
държавата.  
Водеща: Как ви се струват сигналите и направо изказванията от страна дори на Сергей 
Станишев срещу банките, че те не правят това… в България се държат по начин, по който не 
биха се държали в собствените си страни, срещу ЕРП-тата същото?  
Ивайло Калфин: Аз тези неща съм ги чувал преди няколко години. Първо от Волен Сидеров, 
после от Бойко Борисов, сега ги чувам от Сергей Станишев – че лоши са чуждите инвеститори, 
лоши са банките, лоши са ЕРП-тата, те взимат парите на българите. Включително с ЕРП-тата 
ние пак в сферата на енергетиката, ме е страх, че българина за пореден път ще плати сметката 
на глупаво поведение от страна на държавата. Ние в момента ги наказваме за това, че те са 
изпълнили закона. Сега, вярно е, че включването на зелени мощности е прекалено голямо, 
вдигнало е цената, но това е било по закон и те са го изпълнили. Ние сега им казваме: вие защо 
сте изпълнили закона, а сега си платете за това нещо. Естествено, че ще отидат във всеки един 
съд и ще ни осъдят и кой после ще плати това нещо – пак българинът от джоба си.  
Водещ: Това също е писмо на Йотингер, да кажа за зрителите, които евентуално не са 
разбрали, той казва ясно търговски спорове и въпроси по взаимна задлъжнялост между трети 
звена в енергетиката трябва да се решават в съда и ДКЕВР да е независима компания.  
Ивайло Калфин: То така ще стане и за съжаление ме е страх, че ние нямаме достатъчно 
аргументи в съда. ЕРП-тата… има проблем с електоразпределението, този проблем е заложен 
още в договора, когато бяха продадени в правителството на г-н Сакскобургготски, където на тях 
им се обещава една супер висока доходност годишно. И те си изпълняват договора. Ако искаш 
да смениш правилата – сменяш закона. А не се опитваш да ги накараш така да разберат, че ти 
си държавата и си по-силен и законът няма значение. Така, освен всичко, се гонят и страшно 
много инвеститори от България. Виждам, г-н Стойнев казва: всяка инвестиция е важна за мене. 
Ако всяка инвестиция е важна за него, няма знакови инвестиции да ги изгони, защото при 
положение, че изгонят ЕРП-тата, ако те не могат да работят. Първо не съм сигурен, че цената 
ще падне, ако станат държавни и второ – това ще…  
Водещ: Със сигурност не сте сигурен, че и качеството на услугата ще се подобри.  
Ивайло Калфин: Това ще има много дълготрайни последствия. Това, което трябва да направи 
държавата е по-скоро да подреди правилата и да направи така, че тези правила да се спазват. 
Това не го виждам.  
Водеща: Каква част от това говорене го отдавате на предизборната ситуация, на популизъм? 
Каква част са сериозни намерения?  
Ивайло Калфин: Голяма част, според мен, е популизъм. Сериозните дългосрочни намерения 
липсват. Това, което за мен е голямото притеснение е, че ние всичко гледаме за гасене на 
бързи пожари. Не ми е ясно какво ще стане. Енергетиката има огромен дефицит. Той е 
структурен, натрупва се още и трябва да се реши не, като накараш някой да наруши закона, 
това са някакви панически действия, а като се предложат реални мерки. Не виждам 
дългосрочната перспектива, въобще не виждам някой да седи в стола на шофьора и да казва: 
аз искам да стигна там. Във всяка една област – образованието, здравеопазването… сега в 
здравеопазването Световната банка ще трябва да ни напише план какво да правим. Ние 
непрекъснато чакаме някой да ни напише някакъв план, после да кажем: той е лош, Световната 
банка е лоша. Ами добре, напишете си вие плана, направете вие, кажете какво искате да се 
случи в тази област. А това не го виждам.  
Водещ: А вие за какво се борите всъщност, кандидатствайки за…?  
Ивайло Калфин: Ние се борим точно за това, защото тогава, когато с огромните му дефекти, 
правителството на ГЕРБ си замина, трябваше въобще да се смени средата и подхода в 
страната, да се даде малко по-дълга перспектива, да се направят много важни реформи. 
Споменахте за резултатите в образованието, колко пъти още трябва да видим такива класации, 
за да видим, че България има много добри ученици, но средното равнище е страшно ниско. 
Това са хора с диплома без работа след това. Ние решаваме младежката безработица с 
назначаването повременна заетост на стражари, чистачи и т.н. вместо да видим структурния 
проблем. Няма, няма идея в здравеопазването, чакаме Световната банка. Няма идея в ЕС и 
това все повече натрупва антиевропейски настроения. Наскоро направиха една изследване, 
беше свързано с бюджети, социална политика, много интересно. Преди 7 години, когато 
влязохме в ЕС, над 70% от българите мислеха, че точно това ни е мястото, това е най-
хубавото. Сега процентът е 48.  
Водещ: Кой е виновен?  
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Ивайло Калфин: И това, което виждам е , че всъщност българите получават не това, което са 
очаквали. Очакванията на българина са, че ЕС ще ни реши социалните проблеми, ще вдигне 
пенсиите, заплатите, ще увеличи работните места. ЕС не е това. Той е много други неща.  
Водещ: Прощавайте, на т.нар. от вас българин, основни медийно отразявани, български 
политици години наред, му говорят, че трябва да излезе от ЕС, че това е лошо. Никой не прави 
простата сметка колко е вноската на България, а колко получаваме отсреща. Така че това е 
голяма част от проблема.  
Ивайло Калфин: То не е само въпрос на пари. Ние имаме, като че ли, съзнанието някой друг 
да ни реши проблема, ЕС да ни реши проблема, Световната банка да ни реши проблема. 
Проблемът си е у нас. ЕС дава 5 пъти повече средства, отколкото ние внасяме и това са ясните 
числа.  
Водещ: Това никой не го говори.  
Ивайло Калфин: Само че, какво като ги дава, пътувам в страната и хората казват: какво като ги 
дава, ние какво сме видели от тях? И като виждам вчера как, примерно, парите за 
конкурентоспособност и иновации са разпределени за иновативни…  
Водеща: Да, за салфетки…  
Ивайло Калфин: Салфетки, да… дръжки за врати на хотели и т.н. Това е абсурдно. Раздадени 
на близки до депутати и до чиновници, фирми. Е, как да видят хората?  
Водещ: За това не е виновен ЕС, че парите оттам идват, а тук на българско ниво някой ги 
разпределя както намери за добре. Това по-скоро рефлектира към гласуването в ЕП за начина 
на употреба на средства, корупция и т.н.  
Ивайло Калфин: Ако европейските средства, ако се фокусираме върху тях, въпреки че според 
мен ЕС не е само пари, те се управляват от страните – членки.  
Водещ: Точно така.  
Ивайло Калфин: България решава дали парите, около 2 млрд. за земеделие ще отидат при 
големите производители или ще бъдат разпределени по-равномерно, или…  
Водеща: Или ще решат да си купуват джипове, или коне – нали това беше спорът?  
Ивайло Калфин: Или ще стимулират тези, чиято продукция се преработва след това. В 
България не се изнася. Българско е решението дали от Европейския социален фонд 
средствата ти ще ги раздадеш за временна заетост или ще направиш промени в 
образованието, така че да направиш хората с дипломи, които могат да си намерят работа. 
Става дума за прословутата дуална система, примерно го казвам. И това е важно за 
европейските избори и трябва да го разберем – Европа дава работа…  
Водещ: Като казвате А, кажете и Б. Кой е виновен за това? ЕС ли е виновен или ние българите 
сме виновни?  
Ивайло Калфин: Не, не, ЕС няма как да е виновен. ЕС дава рамката, всичко останало са 
национални решения. И точно това според мен трябва да се промени, включително в контекста 
на европейските избори. Как ще върви България зависи от българите, от българското 
правителство, от българските институции. ЕС може да помогне, той няма да ни реши 
проблемите. Ако не искаме тази помощ или вземем едни пари и ги раздадем на братовчеди, 
колеги и т.н, това си е наша работа. Смисъл, ако не ни хванат – ще мине.  
Водеща: Дайте една хипотеза, какво би се случило, ако ни спрат фондовете? В известен 
смисъл няма ли това да е дисциплиниращо, няма ли да е полезно за икономиката включително, 
защото има на лице цели сектори, които разчитат на субсидии? Тоест те са структурирани така.  
Ивайло Калфин: Няма много сектори, които разчитат на субсидии. Общо взето правилата за 
конкуренция са много строги. Ако ни спрат фондовете, за България, страна с най-много 
фондове от брутния продукт, това е 4% от икономиката ни. Няма друга страна в Европа, която 
4% от икономиката да ти ги подаряват.  
Водеща: Приемаме, че си спират. Какво се случва?  
Ивайло Калфин: Въпросът е как ги използваме ние тези пари. Ако не ги използваме така, че 
икономиката да тръгне, което към момента се случва и трябва да сме се научили за 7 години 
вече, че така не става и трябва да се промени нещо, то няма смисъл.  
Водещ: С тези приказки вие трябва да кандидатствате за премиер в България, а не за 
евродепутат.  
Ивайло Калфин: Не, напротив. Защото това, което правим в ЕП общо взето, ако България знае 
къде иска да отиде, трябва да използва всички инструменти – от местната власт, през 
националното правителство до /…/ ЕП.  
Водещ: Да, но вие констатирате, според мен съвсем правилно и справедливо, че България не 
знае къде иска да отиде или не показва да знае. Ако знае, го крие много дълбоко.  
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Ивайло Калфин: Точно така. Моята работа, включително и това, което съм правил 5 години в 
ЕП е да се стремя държавата да има повече възможности по отношение на бюджет, по 
отношение на свобода на използване на тези средства, по отношение на личен избор в каква 
посока искаш да отидеш във важни теми, като… социалните теми не са европейска тема, но 
образованието е важно за Европа. Там се дават възможностите. Тези възможности след това 
трябва да се вземат от националното правителство. Важна е и едната, и другата позиция. За 
това ЕП има смисъл. Това е единственото място, където българският гражданин си избира 
представители и те могат да бъдат влиятелни. Там това, че сме 17 между 760 депутати, 17 
българи не значи, че нямаш възможности. Аз работих по бюджета на ЕС 2020г. с един 
германец. Въпросът е, ако имаш авторитет ти дават важни досиета. Това е 1000 млрд. евро и 
това е всички политики на Европа. Много ми беше трудна връзката с българското правителство, 
какво точно искаме ние, освен да вземем повече пари. Добре, искаме повече пари, обаче кои са 
ни важните приоритети, как искаме да ги вземем, в коя посока да ги вземем. Сега, ако ги 
взимаме за иновации и правим салфетки с тях, извинявайте…  
Водещ: Да кажем, че ви изберат хората и влезете в следващия Европарламент, 
правителството остава същото. Пак ще му казвате: вижте там, направете нещо, да не искаме 
само повече пари, а да знаем как да ги използваме. Те същите хора не могат да доведат до 
различен резултат, те ще доведат до същия резултат, очевидно.  
Ивайло Калфин: Тук не става въпрос за конкретното правителство, защото това е поведение…  
Водещ: То няма абстрактни правителства.  
Ивайло Калфин: Четири правителства са, съвсем конкретни, откакто влязохме в ЕС досега. 
Сега е моментът, в който се сменят правилата, защото така е устроена Европа – на 7 години се 
прави нещо като план, което е много важно и е хубаво и в България да си го направим, на 7 
години какво ще правим и сега се променят абсолютно всички регламенти, които са свързани. 
Къде отиват селскостопанските пари, къде отиват парите за регионално развитие, как се 
използват тези средства… Сега е момента да се случи това нещо.  
Водещ: Всички тези /…/ спокойно можехте да ги говорите като кандидат от листата на БСП. 
Какъв е смисълът тогава да ги говорите като кандидат от листата на АБВ?  
Ивайло Калфин: Защото съм критичен към това, което се случва в момента, пак повтарям, 
сегашното правителство носи особена отговорност, защото сега е моментът да се променят 
правилата.  
Водещ: /…/ повтаряте, казвате го за първи път, благодаря, за което.  
Ивайло Калфин: Един път фиксирани сега правилата, те ще се следват 7 години и много 
трудно ще могат да се променят. Сега е моментът ние да знаем къде отиваме и какво искаме, и 
как да използваме средствата, и да спрем да използваме европейските средства както досега, 
единственият критерий с това да занимаваме публиката колко сме усвоили и останал ли е 
някой лев непохарчен или не. Какъв е смисълът да ги похарчим, като влизат в джобовете на… 
пак средствата за иновации, което е скандално това, което се е случило, на близки до депутати 
и чиновници фирми за безумни проекти. Няма смисъл това нещо да се случва. Така че, сега 
отговорността на правителството е изключително висока.  
Водеща: За мен също е скандално, но също така си даваме сметка, че това не е за първи път. 
Много такива проекти в годините можем да кажем, които са били…  
Ивайло Калфин: Така е и затова има простички неща.  
Водеща: Каква да е санкцията? Как примерно…  
Ивайло Калфин: Аз ви предлагам нещо друго. Преди да мислим за санкция, защото санкцията 
идва обикновено от Брюксел, тъй като вече един…  
Водеща: Те спират парите, ясна е тяхната. Тук как да…  
Ивайло Калфин: Нека си представим какво става като спират парите. Принципът на Брюксел, 
това са едни, изключително строго контролирани, средства на европейския данъкоплатец, 
значи първо ние си поемаме разходите, след това те ни ги възстановяват. Което значи, че 
спирането на парите означава, че тези безсмислени проекти те пак се плащат, само че от 
джоба на българина, ако европейският чиновник реши, че това не отива в правилната посока. 
Но вместо санкции ще ви предложа нещо супер просто, което не виждам защо не може да 
стане. Цялата тази процедура с разпределението на парите да е хиперпублична, да е в 
интернет. Не само обявата за търгове и кой е спечелил да е в интернет. Нека да видим с какви 
договори е спечелил, нека да видим кои са му подизпълнителите, нека да видим в интернет 
тези, които са загубили какви са им били офертите, нека да видим как вървят плащанията, нека 
накрая да видим и крайния продукт, да го снимат този краен продукт и да го покажат. Тогава 
обществото ще може да види за какво става въпрос. Аз бях докладчик по мандата на 
Европейската инвестиционна банка извън ЕС. Ние накарахме ЕИБ да дава справка от всеки 
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един проект кои са бенефициенти, какъв е ефектът върху икономиката, колко траен е този 
проект. Какъв е проблемът да се направи това за насърчителна банка, за единствената 
българска държавна банка? Нека да видим кои са бенефициентите, по какви проекти, какво се 
случва с тези проекти.  
Водеща: Тоест вие искате да кажете, че тя в момента е непрозрачна и не може да се провери 
кое би било просто…  
Ивайло Калфин: Не, това, което искам да кажа е, че и за европейските публични средства, и за 
българските публични средства от българския бюджет, включително парите, които се наливат 
през различни фондове или насърчителна банка, трябва да има информацията, която има 
администрацията, трябва да я има и публиката. Това е начин да не стават…  
Водеща: Кажете какъв е шансът, ако няма АБВ депутат да обвините ЦИК и процедурата за 
това? До колко сте зависими реално от представителството там?  
Ивайло Калфин: Няма да обвиним ЦИК. Очевидно, че този Избирателен кодекс, който беше 
приет на бегом и който започна веднага да дава дефекти, не е най-доброто. Не, че предишният 
беше добър, ама не виждам какъв е смисълът да замениш един лош кодекс със следващия 
лош кодекс. Няма да търсим оправдания, но мисля, че няма да се стигне до необходимостта.  
Водеща: А зависим ли е, има ли пряка причинно-следствена връзка между успеха и броя на 
хората ти в ЦИК, между наблюдателите?  
Ивайло Калфин: Има доколкото ЦИК е свързан с прозрачност, и с обективност на вземането 
на решения. Така че това, че нямаме представител в ЦИК, надявам се да не е толкова 
фатално.  
Водещ: С две изречения – вътрешнополитическата перспектива пред АБВ.  
Ивайло Калфин: Това е основното, за което ние ще настояваме – да се поставят някакви по-
дългосрочни цели 10-15 години в икономика, здравеопазване, демография и де се търси 
национално съгласие. Ние излизаме с нашите алтернативи. Те са по-скоро леви, нека да има 
десни, нека да има други, но партиите да се научат, да се разберат по няколко национални, 
важни за държавата въпроси. Нещо, което е абсурдно в момента. Виждате за едно кафе - 
новина от 3 месеца, че двама партийни лидери се видели в кафене. Това е просто абсурдно за 
държавата. Ние смятаме, основният политически опонент е десницата и ГЕРБ във вида, в който 
е, но ще се опитаме не просто да създадем поредната партия, да направим някакво добро БСП 
или нещо подобно, а да катализираме процеси и те са свързани с гражданското участие, в 
които политиците са принудени да работят по-прозрачно, да се разбират по важни проблеми и 
да гледат малко по-дългосрочно.  
Водеща: А БСП лява партия ли е?  
Ивайло Калфин: БСП номинално е лява партия, а реално партиите в България трудно може да 
се каже кой е лява, кой е дясна, много е объркано. Не бих казал, че БСП е типичната 
европейска лява партия.  
Водеща: Добре, благодарим ви много за това участие.  
От 08.58 до 09.22  
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Дата: 05.04.2014  
Източник: Bulgaria on Air  
Предаване: Денят On Air  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 5,50  
Брой думи: 752  
 
 
Резюме: „Гилком – България“ ООД произвежда баркод етикети, продава бар-код скенери, 
автоматични апликатори на етикети и други. В периода 2008 – 2013 г. фирмата печели 4 
проекта по ОП „Конкурентоспособност“. Те са на обща стойност почти 1 млн.лв. 65% от 
средствата са осигурени от ОП, а останалите от компанията чрез банков заем. Със средствата 
от първия от спечелените проекти фирмата е въвела стандарт ISO 9001 и е купила машина за 
проверка на качеството, а с парите от втория машина за висок ролен печат. Управляващият 
съдружник във фирмата Дочо Чемширов обясни, че съоръжението е помогнало на компанията 
да започне печат на пълноцветни етикети и да излезе на нови пазари. По думите му третият 
проект е дал възможност да се въведе стандарт за защита и система за контрол на (…)  
Дочо Чемширов: На практика последният проект осъществихме през 2012-та и приключихме 
през 2013-та година на стойност около 340 000 лв. С него въведохме нови машини – дигитална 
система за печат, както и ултразвуков слитер за цепене на текстилни етикети. Това е уникална 
технология, която я няма в България, няма я и в близките страни на България. Тази машина, 
или новите машини ни позволяват освен да затвърдим позициите си на българския пазар, да 
излезем и на пазари в съседни страни.  
 
Текст: „Гилком – България“ ООД произвежда баркод етикети, продава бар-код скенери, 
автоматични апликатори на етикети и други. В периода 2008 – 2013 г. фирмата печели 4 
проекта по ОП „Конкурентоспособност“. Те са на обща стойност почти 1 млн.лв. 65% от 
средствата са осигурени от ОП, а останалите от компанията чрез банков заем. Със средствата 
от първия от спечелените проекти фирмата е въвела стандарт ISO 9001 и е купила машина за 
проверка на качеството, а с парите от втория машина за висок ролен печат. Управляващият 
съдружник във фирмата Дочо Чемширов обясни, че съоръжението е помогнало на компанията 
да започне печат на пълноцветни етикети и да излезе на нови пазари. По думите му третият 
проект е дал възможност да се въведе стандарт за защита и система за контрол на (…)  
Дочо Чемширов: На практика последният проект осъществихме през 2012-та и приключихме 
през 2013-та година на стойност около 340 000 лв. С него въведохме нови машини – дигитална 
система за печат, както и ултразвуков слитер за цепене на текстилни етикети. Това е уникална 
технология, която я няма в България, няма я и в близките страни на България. Тази машина, 
или новите машини ни позволяват освен да затвърдим позициите си на българския пазар, да 
излезем и на пазари в съседни страни.  
По време на изпълнение на проектите дейността на фирмата значително се е увеличила и към 
днешна дата в нея работят около 30% повече служители, отколкото е имало, когато е била 
създадена. Сега работниците в предприятието са 44 души.  
Дочо Чемширов: Казвам около 30% реално по проектите поемаме определен ангажимент във 
всеки един проект за назначаване на оператор или помощен персонал, но така развивайки се 
фирмата, тези проекти предизвикват, не предизвикват, ами карат да назначаваме и други 
помощни служители. Затова може би персоналът, който е вследствие на развитието на 
фирмата, благодарение на проектите, е около 30%.  
Експортът на фирмата към държави от ЕС значително се е повишил след реализацията на 
проектите и в момента е между 3 и 5% към съседни страни.  
Дочо Чемширов: В момента изнасяме за Румъния, за Гърция, за Македония, за Испания. Общо 
взето целим се в Балканския регион поради спецификата на продукта. Не е лесно нашите 
продукти да се изнасят за страни като Германия например или за Франция, където 
конкуренцията е много по-висока, но благодарение на новите технологии, които в момента сме 
въвели, това също започва да става възможно.  
В подготовката на всички проекти фирмата е използвала консултанти. Управляващия 
съдружник Дочо Чемширов сподели, че тя е имала горчив опит преди години, когато се е 
опитала сама да си напише два проекта. По думите му поради недостатъчното разбиране на 
изискванията и критериите те не са били одобрени.  
Дочо Чемширов: След което решихме да използваме консултанти. Още с първия път, когато 
взехме това решение, успехът ни беше, т.е. не гарантиран, но проектът беше успешен и 
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оттогава досега мога да кажа, че всеки път сме използвали. И ако наши колеги искат съвет: 
Колеги, из ползвайте консултантите. Те свързват бих каза и черната работа. В същото време 
консултантите са в час с новостите, с тънкостите, с изискванията на министерството и т.н. и 
общо взето много ни помагат.  
Дочо Чемширов каза, че компанията е срещнала някои трудности, макар и незначителни. Една 
от странностите по думите му е било изискването международнопризнатите сертификати ISO 
9001 и 27000 да бъдат преведени на български и легализирани.  
Дочо Чемширов: Общо взето една от препоръките ни или от желанията ни е да се минава 
повече на електронни носители, отколкото на хартиени, защото последният проект беше от 
порядъка на 6-7 големи класьора. Нещо, което е доста бюрократично, доста затрудняващо, 
затормозяващо, защото трябва да отделим човек, който специално да копира първия проект, 
който примерно е 2 класьора в 3 или 4 еднакви екземпляра – за министерството, за… и т.н.  
Управляващият съдружник посъветва останалите фирми в сектора при кандидатстване да имат 
някакви собствени капитали, както и готовност да теглят заем от банката. Така по думите му 
няма да се затруднява развитието на фирмата и проектите ще са успешни.  
Дочо Чемширов: Тук при нас стана една сентенция доста популярна, че ако не отидем да си 
пуснем билета за лотарията, няма как да спечелим, т.е. съветът ми е да участват, всеки да се 
опита да участва в следващия проект или в следващия шанс, който им е даден, но съветът е да 
не разсъждават за проекта, виждате ли дават едни пари, те биха могли да бъдат усвоени.  
Смятам, че успеваемостта на нашите проекти се дължи на това, че сме ги прецизирали. Дори и 
да го няма европейското финансиране, да можем да ги осъществим и със собствени сили, каза 
още Дочо Чемширов.  
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Дата: 05.04.2014  
Източник: Дарик радио  
Предаване: Седмицата  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 32  
Брой думи: 4841  
 
 
Резюме: Теми:  
Изборите за ЕП;  
Отпадането на роуминга;  
Решението на ЕП за еврофондовете за България;  
Еврозоната и позицията на България;  
Гост: Ивайло Калфин, евродепутат  
 
Водещ: Продължаваме с евродепутата Ивайло Калфин от Прогресивния алианс на 
социалистите и демократите в ЕП и АБВ. Здравейте, г-н Калфин! Обичате ли телефона си?  
Ивайло Калфин: Телефонът си чак да го обичам, не...  
Водещ: Това е заглавието на коментара в блога ви по повод на падналия роуминг от края на 
2015 г.  
Ивайло Калфин: Заглавието все пак трябва да привлича вниманието.  
Водещ: Да, но това били думи на Вивиан Рединг, май.  
Ивайло Калфин: Точно така, да.  
 
Текст: Водещ: Продължаваме с евродепутата Ивайло Калфин от Прогресивния алианс на 
социалистите и демократите в ЕП и АБВ. Здравейте, г-н Калфин! Обичате ли телефона си?  
Ивайло Калфин: Телефонът си чак да го обичам, не...  
Водещ: Това е заглавието на коментара в блога ви по повод на падналия роуминг от края на 
2015 г.  
Ивайло Калфин: Заглавието все пак трябва да привлича вниманието.  
Водещ: Да, но това били думи на Вивиан Рединг, май.  
Ивайло Калфин: Точно така, да.  
Водещ: Тя така започнала да ви обяснява колко е хубаво това, което ще стане. А вие се 
съмнявате, че всъщност е хубаво. Вие казвате, че това ви кара, това решение за падането на 
роуминга ви кара да избирате между падането на роуминга и влошаването на качеството на 
интернет, което не е равностойна замяна. Всъщност за какво става дума?  
Ивайло Калфин: Ами сега ще ви обясня за какво става въпрос. ЕП настояваше и комисията 
много дълго време да падне роумингът. В крайна сметка говорим, че Европа е един пазар, 
роумингът да се преместиш, даже в някои страни една табелка минаваш и започваш да 
плащаш някакви съвсем различни тарифи, не е нормално.  
Водещ: Всичко изглежда прекрасно, и така беше представено.  
Ивайло Калфин: Телекомуникационните компании обаче, големите европейски, много дълго се 
съпротивляваха и продължават да се съпротивляват срещу това да падне роумингът. Не 
защото те имат някакви големи разходи тогава, когато сте някъде в чужбина и ползвате 
телефона, а защото твърдят, че това им е допълнителен приход и допълнителна печалба, с 
която пък те инвестират. И казват, ако ни махнете роуминга, ние трябва да спрем инвестициите 
в нови технологии. И какво измислиха? Казаха, ще махнем роуминга, но ще засегнем интернет. 
И ще разделим интернета на два вида услуги, едните са нормални услуги, а другите са 
специализирани услуги в интернет. Като за специализираните ще сложим различни цени. Ето 
това нещо ние не го приемаме.  
Водещ: Почва играта какво е нормална и какво е специализирана услуга.  
Ивайло Калфин: Точно така. Освен това, това, което днеска е специализирана, утре ще е 
нормална, интернет се развива много бързо.  
Водещ: И кое е в момента според тях специализирана?  
Ивайло Калфин: Ами това е, те което казват, специализирани щели да бъдат използване на 
интернет за някакви изключителни, медицински и т.н. средства. само че понеже онзи ден ЕП 
прие позиция, в която и роумингът отпада, и интернет остава свободен без такава 
специализирана услуга, сега остава страните членки да се съгласят, реакцията на 
европейските телекоми беше, ами това е решение в полза на тези фирми, примерно като 
Нетфикс и Гугъл, които предоставят възможност за стрийминг на филми. Ако си гледате на 
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живо филм по интернет, се оказва, че тези въпросни уважаеми телекомуникационни компании 
го разбират като специализирана услуга и ще ви натоварят сметката много повече. Абсолютно 
неприемливо е това нещо. Колкото и прекрасно да изглежда падането на роуминга, ако цената 
е да стане по-скъпоплатен интернетът, просто няма как да стане.  
Водещ: Но ЕП отхвърля това разделение?  
Ивайло Калфин: ЕП реши, и аз много се радвам, защото това беше позиция и на нашата 
политическа група, на социалистите, в последния момент либералите, зелените се 
присъединиха към нас и ние спечелихме гласуването в залата...  
Водещ: А десните, ЕНП гласуват за телекомите?  
Ивайло Калфин: Те гласуваха на практика за предложението на телекомите, което беше и 
предложение на комисията. Така че те гласуваха за предложението на комисията, подкрепено 
от телекомите. Пада ви роумингът обаче интернет става с два вида услуги. Това, което приехме 
е добро. Сега оттук нататък трябва да се съгласят страните членки. И това, което ще правят 
телекомуникационните оператори, ще отидат при правителствата си и ще им казват, не се 
съгласявайте с парламента, което би било много тъжно. Но процедурата продължава...  
Водещ: Но така излиза, че това, 15 декември ли беше 15-та година, я стане, я не дотогава? 
Всичките 28 държави да приемат...  
Ивайло Калфин: Теоретично е възможно. Това беше желанието на комисар Нели Круз, до края 
на живота на тази комисия, което е октомври месец практически тази година, да завършат 
преговорите със страните членки. Това би могло да стане и би било прекрасен вариант. Това 
означава на 15 декември догодина да падне роумингът, обаче това означава страните членки 
да заемат една достатъчно ясна позиция, каквато е на парламента. Ние няма да приемем, аз 
водих кампания за това в ЕП, интернет да се разделя на различни качества и да се отклонява 
от принципа на т.нар. интернет неутралност. Доставчикът на услуги не трябва да има 
отношение към съдържанието на тези услуги. И за първи път дадохме между другото много 
добра дефиниция, и това също е постижение на парламента.  
Водещ: Това решение не е ли нещо като българския вариант даване на предизборни добавки 
върху пенсиите например? Евродепутатите, понеже сега след месец ще трябва да ги избират, 
да казвате на народа, хайде, махнахме ви роуминга, гласувайте за нас?  
Ивайло Калфин: Не, защото, първо, както разбираме, ЕП е разделен и някои гласуваха това, 
което предложи комисията, което е роумингът да отпадне, но да утежни интернет, и второ, това 
би било една мярка, която трайно променя ситуацията. Коледните надбавки, великденските 
надбавки са...  
Водещ: Хайде, да не е надбавка, но обявяваш, че ще вдигнеш пенсиите преди изборите и след 
това след изборите ще почнат да ги получават, горе-долу така изглежда в европейски мащаб.  
Ивайло Калфин: Не, не, ние абсолютно не заблуждаваме, това е позицията на парламента. 
Разбира се, необходимо е съгласието на страните и ние ще настояваме правителствата да се 
съгласят на това. Телекомите, ми се струва, че имат достатъчно възможни други начини в 
целия свят, не само в Европа да печелят и няма нужда в Европа да се ограничава и затваря 
пазарът на интернет.  
Водещ: А целият ли дебат на тази предизборна кампания за евроизборите ще мине под чисто 
меркантилната гл.т., на каква далавера конкретно е всеки един от това, че е в ЕС? Банковите 
такси били му паднали, можел да се лекува по-лесно в чужбина, плащайки по-малко, т.е. в 
съседна държава в рамките на съюза, роумингът няма да плаща, кредитните карти, тази 
седмица взимате решение...  
Ивайло Калфин: То също е на първо четене, трябва да се съгласят и страните членки с това.  
Водещ: Но от Европа на ценностите в един момент се превръща в дебата само за пари, което 
ще спечели всеки един.  
Ивайло Калфин: Не, но Европа на ценностите означава включително, че европейските 
граждани трябва да видят полза от този ЕС. Отново ще дам примера с телекомуникационния 
пазар, няма как да говориш, че имаш единен пазар в Европа, на тази основа е създаден ЕС, а 
да имаш 28 различни държави, като минаваш от едната в другата, почваш да плащаш различни 
такси. Това не е един пазар. Имаш 28 регулатора, имаш 28 режима. В Европа има над 500 
телекомуникационни компании. За сравнение в Америка са 4. Така че очевидно, че и в тази 
сфера и на този пазар трябва да станат някакви промени.  
Водещ: Кой е българският въпрос според вас на тези избори, който отговаря и на европейския 
дебат?  
Ивайло Калфин: За мен на тези избори българският основният въпрос трябва да бъде в две 
посоки. Първо, накъде върви ЕС, каква политика води и как се променя? Защото със сигурност 
мога да кажа, че ЕС няма да бъде във вида, в който го познаваме днес само след няколко 
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години. И втората страна на това нещо, която е страшно важна, е свързана с разбирането, че 
ЕС дава възможности, но всъщност отговорна е националната политика. Ние непрекъснато 
чакаме някой да ни реши проблемите, да вдигне пенсиите, да намери работни места, да ни 
направи реформите. Чакаме на ЕК, на СБ, на Русия, на Америка, на не знам кой още. Трябва да 
разберем, че българското правителство, българските институции са отговорните нещата в 
България да се случват. ЕС дава възможности. И тази, това разбиране за ЕС трябва да се 
промени. А иначе Европа се развива в посока, която не е задължително добра за България. 
След кризата с Еврозоната и след абсолютно сбърканата политика в началото на европейската 
десница за справяне с тази криза Европа започна да намира баланса между икономически 
ограничения и някаква социална политика, но въпросът е, че за да се запази еврото, в 
Еврозоната трябва да протекат много силни интеграционни процеси. И вече се работи, някои 
елементи се виждат на повърхността за това около еврото да се създаде един нов ЕС, 
вътрешен – с парламент, комисия, бюджет отделен, който вече си има име...  
Водещ: И България да е извън...  
Ивайло Калфин: И страните, които са извън този кръг, на практика остават в една периферия 
заедно с гражданите си, статута на тези граждани и т.н.  
Водещ: Е то кои оставаме – ние, англичаните...  
Ивайло Калфин: Е, ние хубаво да се сравняваме с англичаните, значи в Еврозоната от 28 
страни има 18 в момента, 10 са извън нея. Само че Англия и Дания, които са извън еврото, не 
са проблем. Те когато решат, могат да влязат или да излязат. Въпросът е, че на нас 
аргументите, ние имаме два варианта. Единият е да гледаме какво се случва, да видим как ще 
станат нещата и после да преценим дали искаме да участваме. Което за мене е лошият 
вариант. А другият вариант е да участваме във всички процеси и да взимаме българското 
решение на ход, като знаем горе-долу каква...  
Водещ: Той и Симеон Дянков говореше нещо такова. Той казваше, че България трябва без да 
има евро да се държи все едно има евро.  
Ивайло Калфин: Не, напротив, Симеон Дянков беше човекът, който беше против участието на 
България, примерно в банковия съюз, банковия надзор. Който казваше, ние няма да участваме 
в общите фондове, примерно общия фонд за гарантиране на депозитите, който се създава в 
Еврозоната, защото нашите депозити са си гарантирани. И т.н. Той провеждаше точно, и на 
ГЕРБ правителството никакви инициативи в Европа, ние само се пазим нещо да не си удари по 
главата от там, от дискусиите и не знаем къде отива Европа и къде отива България. Точно 
обратното, ние трябва да видим тези процеси, имаме съюзници, аз съм сигурен, че страни като 
Полша няма да останат навън. В средата на Европа са Чехия и Унгария, те няма да останат 
навън. Прибалтийските страни две са в еврото, едната е извън. Аз не казвам, че България 
трябва да влезе в еврото утре. Но ние не трябва да допускаме ЕС да се превърне в един тесен 
съюз около Еврозоната и на една много хлабава периферия, в която ние да останем, в която 
сигурно ще приемат Турция, Босна, Сърбия и кой ли не който поиска, защото тогава цялата 
мотивация, и ние на практика, участието във взимането на решенията ще се премести на друго 
място.  
Водещ: От вашите обяснения през седмицата разбирам, че може би въпросът за този доклад 
за приемане на отчета за сметната палата 2012 г., в който се споменава България, че 
евентуално ако не спазва общите правила, трябва да й се спрат еврофондовете, най-добре да 
го прескочим като несъразмерно преувеличен в България...  
Ивайло Калфин: Не, не е хубаво да го прескачаме. От него няма следствия. Освен това, това е 
един доклад, който освобождава от отговорност, всяка година се приема ЕК за харченето на 
европейския бюджет, за 2012 г. Тогава знаем и кое правителство беше в България. Между 
другото няма забележки към страната за този период големи. Споменават България в преките 
плащания в земеделието и в обществените поръчки, наред с други страни. Но към този доклад 
без да има никакво отношение с темата е добавен един текст, в който казва: а, понеже 2014 г. 
докладът е много лош и показва, че няма никакъв напредък в България по правосъдие и 
вътрешни работи, дали не трябва комисията да преразгледа отпускането на фондове за 
България. Този текст няма нищо общо с темата на доклада. От него няма пряко следствие. 
Очевидно, че той е включително действие и на някакви политически на европейско или на 
българско равнище партийни интереси...  
Водещ: Ама то чии ще е интересът? Защото ако ГЕРБ чрез ЕНП е вкарал този текст, веднага 
му се връща като бумеранг това, което казва вицепремиерът Зинаида Златанова, то това е за 
2012-та, вие тогава бяхте.  
Ивайло Калфин: Не, не 2012-та по доклада по сваляне на отговорност няма проблем за 
България. Това е един залепен текст той има отношение към 2014-та.  
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Водещ: Да, така казват ГЕРБ, то всъщност може да е докладът за 2012-та, ама се отнася за 
вас, за 2014-та.  
Ивайло Калфин: То е факт, че е за 2014-та. Между другото този доклад, януарският 
„Правосъдие и вътрешни работи”, ние изпаднахме в същата дискусия, той обхваща 3 
правителства. Преди това година и половина не бяхме имали доклад. Той обхваща 
правителството на ГЕРБ, служебното правителство и малка част от правителството на 
Орешарски. И два дни имаше някакъв (...) в медиите, вие сте виновни, вие сте виновни и с това 
млъкна. Проблемът с този текст е, че той е поредното лошо петно върху държавата. И утре 
някой ако реши да предприема каквото и да е, ще каже, ето тук парламентът е решил, има 
такова решение...  
Водещ: 249-та точка...  
Ивайло Калфин: Тук не става въпрос кой номер точка е. 296-та е точката от доклада, но 
проблемът е, че се лепва петно на България. Това е един лош сигнал за България, който утре 
хора, които биха били действително искали да ни накажат, ще го използват за основание и ще 
кажат, това е мнението на ЕП.  
Водещ: А това кой го прави, защо? Какъв мотив стои зад всичко това?  
Ивайло Калфин: Кой би го направил? Има включително и в ЕС политици, които смятат, че 
България няма място в ЕС. Има политици, които смятат, че ЕС въобще по този начин не трябва 
да съществува, че той е сбъркал с разширяването си, че той не е трябвало да се разширява. 
Някой от тях може да го използва. За голямо съжаление, този текст беше в оригиналния текст, 
аз внесох предложение да отпадне, загубих го. След това моята ПГ на социалистите го внесе в 
пленарна зала и ме подкрепи, и въпреки че другите български депутати гласуваха за 
отпадането му, очевидно, че не поискаха и не можаха да си убедят парламентарните групи да 
не подкрепят текста. Текстът е абсурден, на място, на която не трябва да бъде и няма никаква 
връзка между доклада за правосъдие и вътрешни работи и финансирането на България. Това 
включително го потвърди комисията. Но пак казвам, ние не трябва да го подценяваме този 
текст, защото той е лош прецедент и България някак си от доста време, от правителството на 
ГЕРБ не дава положителни сигнали в Европа, ние непрекъснато даваме отрицателни.  
Водещ: Кога АБВ ще обяви листата си, която вие ще водите?  
Ивайло Калфин: Ние обявихме вече листата си, всички 17 души, обявихме я миналата 
седмица в Велико Търново.  
Водещ: Съжалявам, аз се оказвам неинформиран.  
Ивайло Калфин: Ето това е прецедент в историята. Генерал Михов е втори, Константин 
Проданов, третият и четвъртият всъщност са млади хора... 17 са ни предложенията. Това са 
хора, понеже най-често се пита като отидем по срещи, как ще върнете българите в България, 
ето, двама млади хора, които са учили, работили в чужбина на престижни професии, са се 
върнали, за да променят страната си. Те са трети и четвърти в листата. Пето място е кметицата 
на Перник г-жа Янакиева, на шесто място е проф. Андреев, бивш началник на военното 
училище в Шумен. На седмо място е д-р Методиев, хирург от Търново. Една трета от листата 
са ни академични представители, професори, доценти, половината са млади хора. Въобще, 
много хубава листа.  
Водещ: А ще стане ли АБВ партия?  
Ивайло Калфин: АБВ ще бъде политически субект. Дали ще бъде партия или ще бъде много 
силно сплотена коалиция, това ще го видим след тези избори. Сега се явява като коалиция от 
няколко партии на изборите. След тях...  
Водещ: Ясен ли е вече целият състав на коалицията?  
Ивайло Калфин: Ясен е. Има още желание допълнително...  
Водещ: Кои са вътре вече?  
Ивайло Калфин: Но партиите са на практика три социалдемократически партии, малки, и една 
либерална.  
Водещ: И вие подкрепяте, като се гласува за вас, се гласува все едно за Шулц за председател 
на ЕК?  
Ивайло Калфин: Абсолютно. Тази подкрепа сме я заявили много твърдо. Аз...  
Водещ: Тук нямате разлики с водача на другата лява листа Сергей Станишев?  
Ивайло Калфин: Не, не, никакви разлики нямаме в това отношение. Даже аз мисля, че ние би 
трябвало в България, въобще и българската левица много по-внимателно да прочете 
ангажиментите на европейската левица. Те са полезни и за България, тук ги подминаваме някак 
си.  
Водещ: А АБВ в групата на социалистите ще бъде после?  
Ивайло Калфин: Точно така, да.  
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Водещ: Това означава, че ако вие и евентуално ген. Михов влезете, вашите две места се броят 
към тези на БСП и на ДПС във вътрешното състезание дали управляващите печелят или не с 
оглед бъдещи избори?  
Ивайло Калфин: Не, не, това вътрешно състезание за мене е силно неразбираемо. Нашите 
гласове се броят в това, че ние ще участваме в групата на европейската левица и на 
европейските социалисти. Вътрешните сметки, които аз не можах да разбера какво означава 
това, ако БСП и ДПС имат общ резултат...  
Водещ: Както аз не бях разбрал за листата, значи вие не сте разбрал всъщност какво казват от 
ДПС. Те казват... И БСП го приема същото, чух, че Илияна Йотова даже го потвърждава. Ако от 
17-те български депутати 9 са от БСП и ДПС, значи...  
Ивайло Калфин: Какво значи?  
Водещ: Значи хората подкрепят тези, които управляват България...  
Ивайло Калфин: Това е толкова несериозно...  
Водещ: Обаче почват усложненията, защото може да се окаже, че са 8 общо и влизате и вие 
примерно. И сега вас къде ви броим?  
Ивайло Калфин: Не, абсолютно е сбъркано да се из ползва резултатът от европейските 
избори, още повече пък обединеният резултат на две партии, които, ще ви напомня, казват, че 
те не били в коалиция даже, защото отказват да подпишат коалиционно споразумение. Казват, 
ние не сме в коалиция, ние просто подкрепяме правителството.  
Водещ: В момента БСП имат, четирима ли сте в момента в ЕП?  
Ивайло Калфин: Да.  
Водещ: И ДПС бяха трима, ако не се лъжа, 7 са. Сега ако се подобри този резултат?  
Ивайло Калфин: Ама не, няма... АЗ пак питам, какво ще се промени след европейските 
избори? Тези, които искат оставка на правителството, ще продължат да искат оставка на 
правителството.  
Водещ: А вие искате ли?  
Ивайло Калфин: Там няма да има никаква разлика. Ние твърдим, че проблемът не е да се 
смени това правителство с друго. Предишното правителство на ГЕРБ беше също изключително 
вредно правителство. Проблемът е, че това не променя достатъчно нещата. За нас трябва да 
се променят принципите, по които се избира правителството. Начинът, по който се дава мандат 
на правителството. За нас това, което не е приемливо в момента е липсата на каквато и да е 
политическа отговорност и яснота кой взима решенията и как ги взима.  
Водещ: Но за да се промени, то трябва да падне това правителство, за да може да се промени 
по хубавия начин, за който вие говорите.  
Ивайло Калфин: Да, но за да се промени, не трябва просто да отидем на избори, за да имаме 
поредното правителството, което прави същото. Защото проблемът на държавата ни досега, 25 
години, е точно това, ние имаме структурен, принципен проблем.  
Водещ: Значи по този вътрешен спор как ви броим – въздържали се, така да се каже? Защото и 
ГЕРБ изглеждат склонни, казват, ние ако спечелим и се окажем най-голямата партия, пък не 
управляваме...  
Ивайло Калфин: Ама няма, нищо не следва от европейските избори, няма пряко следствие по 
отношение на българското правителство и българските избори. Правителството може да се 
смени или ако загуби мнозинство в парламента, доколкото виждам това в момента не се 
случва, или ако излязат хората по улиците и го пометат, което също не се случва. Европейските 
избори по никакъв начин не мога да променят...  
Водещ: Никъде да не ви слагат в тези сметки?  
Ивайло Калфин: Не, не, аз по принцип съм против това обобщаване на сметките. Какво значи 
ДПС плюс БСП заедно имат еди-какъв си резултат? Ами в крайна сметка имат отделни листи, 
защо ще събират заедно резултата?  
Водещ: Излизат непрекъснато социологически проучвания. Всички сочат, че сте на кантар, или 
по-скоро може и да не влезете, предвид по-високия праг за влизане в ЕП.  
Ивайло Калфин: В България прагът е един от най-високите в Европа.  
Водещ: 5,8.  
Ивайло Калфин: 5,9 някъде се получава. В повечето страни е законово регламентиран до 5%. 
Европейските избори, включително и заради по-ниското участие традиционно, надявам се все 
пак повече хора да отидат, това са важни избори, това са трудни избори за влизане, по-трудни, 
отколкото да влезеш...  
Водещ: Би трябвало да не сте искрен, че искате масова активност, защото масовата активност 
би свалила на по-малките партии процент...  
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Ивайло Калфин: Не е вярно, при ниска активност гласуват твърдите гласуващи, това са или 
твърдите ядра на партиите или тези, които гласуват по някакви причини, корпоративни или 
някакви други. Тогава техният глас има значение. Както когато гласуват повече хора, всякакъв 
купен, корпоративен или т.н. и твърд вот на ядрата се размива. Тогава вече имаш гражданското 
присъствие. А ние разчитаме на него.  
Водещ: Съжалявате ли, че поехте по този път? Сега като виждате, в началото имаше голям 
ентусиазъм, и проучванията показваха по-голяма подкрепа, от която имате сега?  
Ивайло Калфин: Не, аз съм сигурен, още повече, че различни фактори влияят на 
проучванията. За нас резултатът ще бъде този, който получим на 25 май на изборите. Той ще 
бъде резултатът, който има значение и който ще анализираме. Всички наши данни и 
проучвания показват, че няма опасност да не сме в ЕП, въпросът е с колко депутати ще бъдем. 
И ще се постараем да е максимална тази бройка. Не съжалявам, че тръгнах по този път не 
защото беше лека стъпката, а защото човек трябва да е наясно със съвестта си, включително 
от много хора, включително в БСП виждат, че е проблем с управлението, в държавата, 
въпросът е как чакаш да се реши този проблем. Или седиш и чакаш да се реши от само себе си 
и нещо да се промени ей така само, да замине в чужбина лидерът на партията или нещо 
подобно да се случи, или се опитваш да го промениш по някакъв начин. Така че аз просто не 
споделям, че трябва да седим и да си мълчим и да чакаме проблемите в левицата да се решат 
от само себе си. Проблемът ние с ръководството на БСП, а не с хората в БСП.  
Водещ: Николай Бареков преди две седмици в това студио ви номинира за еврокомисар. 
Чудеше се кой да е и се сети за вас, каза ама той е много подходящ.  
Ивайло Калфин: После си взе думите обратно, което ме поуспокои малко. Страх ме е, че 
Николай Бареков няма да е човекът, който ще определя еврокомисар. Но има нещо друго 
между другото. Понеже отворихте тази тема. В момента вече основните страни знаят кой ще им 
бъде еврокомисарят, бъдещият.  
Водещ: Как така знаят, като не знаят кой ще спечели евроизборите?  
Ивайло Калфин: Който и да спечели евроизборите, във всяка една страна правителството 
номинира кандидата за еврокомисар. Повечето страни не само че знаят кой ще им бъде 
кандидат, но вече се водят разговори за ресора на този еврокомисар. България ще изпрати 
третият си еврокомисар. Първите двама, това не се отнася на личните им качества, мисля, че 
си вършиха много добре работата, но имаха един от незначителните ресори в европейската 
политика. Ние ако искаме България да има влияние в комисията, да има важен ресор...  
Водещ: Вие смятате, че защита на потребителите е такъв незначителен ресор?  
Ивайло Калфин: Без много правомощия. Да, защото защита на потребителите, ето сега по 
същия начин Хърватия влезе по средата на мандата и на хърватския комисар му беше дадена 
пак защита на потребителите. След като свърши на г-жа Кунева мандатът, тя беше прибрана 
обратно там, където преди това беше този сектор. Сега го отделиха обратно заради хърватите. 
Очевидно, че това не е центърът на европейската политика. Изключително важен, и мисля, че 
г-жа Кристалина Георгиева работи много добре, действително уважавана, авторитетна, но 
ресорът хуманитарна помощ не е основното в ЕС. Основните теми са свързани със социална 
политика, свързани са с конкуренция, свързани са с вътрешен пазара, свързани са със 
земеделие, румънският комисар е по земеделие в момента, там е една трета от...  
Водещ: Кой ресор да иска България и какво да направи?  
Ивайло Калфин: Ами всичките, даже ако вземем, почнахме да говорим за роуминга и за 
новите технологии, това също е важен ресор – цифровата икономика, която има комисарят. 
Отсега трябва да се бори България за мястото й. Няма как, в смисъл това правителство 
очевидно ще е правителството, което ще определи българския комисар. Г-н Бареков казва, че 
двамата му депутати от парламента щели да излязат и да предизвикат предсрочни избори. 
Това е несериозно. Това ще е правителството, което ще го определя. Сега вече се договарят. В 
големите страни се знае, някъде и публично кой ще бъде следващият им кандидат за комисар.  
Водещ: Къде се знае?  
Ивайло Калфин: Ами знае се в доста. Във Франция най-вероятно кандидатът за комисар ще 
бъде г-н Вусковиси, където общо взето ще търси също добра позиция. Във Великобритания 
има няколко варианта. Няма да бъде г-жа Аштън този път, но ще бъде друг и в зависимост 
какъв ще бъде ресорът. В Германия, разбира се там залогът е с...  
Водещ: За Меркел споменаха даже...  
Ивайло Калфин: Всякакви слухове. Между другото основните политически групи вчера 
излязоха с едно заявление, че те ще държат да се спазва този ангажимент, който е поет и който 
казва, че кандидатът на спечелилата политическа група трябва да бъде номиниран за шеф на 
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комисията. Ако съветът, страните членки започнат да играят някаква друга игра, това ще 
срещне отпор в парламента.  
Водещ: При тези прогнози на социолози за равенство между партиите на европейските 
социалисти и ЕНП, даже последното е за по 212 депутати, либералите щели да са трети с 
между 62 и 55 места, кой ще управлява Европа според вас?  
Ивайло Калфин: Европа ще управлява в най-прагматичния смисъл този, който спечели 377 
гласа подкрепа в ЕП. Това означава да е над една политическа сила. Очевидно е, че ще има 
подкрепа от няколко политически групи. Очевидно е, че право на първи опит и първа подкрепа 
ще има кандидатът на най-голямата политическа група. Надявам се това да бъде Мартин Шулц 
по две причини. Познавам и Юнкер, работил съм с него. Мартин Шулц е борец, ние имаме 
нужда от такъв. Мартин Шулц освен това за разлика от Юнкер, който беше дълги години 
председател на министрите в Еврозоната, той е фиксиран върху проблемите на Еврозоната. 
Шулц е човекът, който разбира България, че ние не трябва да изпадаме от интеграцията, че 
каквото и да се прави в Еврозоната, то трябва да стане общо в европейските институции, а не 
отделно. Но има още нещо, което на нас трябва да ни е ясно. В България изборите не могат да 
минат само около темата дали да стане Шулц или Юнкер председател на комисията. Чета 
вчера начина, по който се използват парите за ОП "Конкурентоспособност". За иновативни 
салфетки, сладкиши, дръжки за хотелски врати и т.н. Вече си мисля, че какъвто и прекрасен 
инструмент да получим средства, които да ни помогнат да си сложим икономиката на някаква 
добра основа, ние сме в състояние да го съсипем. Това са национални решения. На нас ни 
трябва определена посока в европейската политика, но е изключително важно да разберем, че 
Европа дава общата рамка, дава парите, но те се управляват на национално равнище. И от 
българските власти зависи дали ние ще даваме субсидии на най-големите земеделски 
производители или ще се опитаме да стимулираме и по-малките и преработката на тази 
продукция в България. От българските власти зависи дали ние ще даваме пари за иновативни 
салфетки или ще подпомагаме продукти, които имат стойност и които могат да се изнасят и да 
създават работни места. От българските власти зависи дали ние ще купим влакчета за метрото 
и тролеи в София или ще направим канализацията, което правителството на ГЕРБ пренасочи 
парите в поне 50 селища и водоснабдяването в тях. Това е национално решение. Така че който 
и да е председател на ЕК, отново, надявам се това да бъде Шулц, защото той ще даде много, 
той е човекът, който много по-добре би разбрал нуждите на страна като България, оттам 
нататък не може да очакваме ЕС да ни реши проблемите. Тук е българското правителство, и 
българското правителство, за съжаление, точно в момента определя правилата за следващите 
7 години, какъвто е европейският бюджет, и аз съм силно притеснен като виждам какво се 
случва.  
Водещ: Накрая кажете трите най-важни неща, които свършихте за тези 5 години в ЕП?  
Ивайло Калфин: Основната тема, по който работих, беше свързана с бюджета на ЕС, това са 
на практика всички политики, и аз бях един от двамата европейски депутати, които го правихме, 
1000 млрд. евро е този бюджет до 2020 г. Второто нещо, което за мене беше кауза, беше 
правата на българските граждани в Европа, включително проблемите с Великобритания 
студентския труд и студентските заеми, експулсирането на български роми и въобще 
приказките срещу българите в Европа. И третата тема, по който работих, понеже казахте да ги 
огранича до три, иначе има още доста, е свързана със свободата в интернет. Всички действия, 
свързани с отпадането на АКТА, ето сега за това, за което говорим за свободата на ползване на 
интернет, възможностите интернет да влезе и да се из ползва много повече и за образование, 
за здравеопазване и за публична администрация и включително за прозрачност на публичните 
търгове, които се правят, това са трите теми, по които работих, по които съм писал доклади, 
има реални европейско законодателство, което би трябвало да се приложи в страните членки, 
включително и в България.  
Водещ: Благодаря!  
от 11.10 до 11.43  
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Резюме: Новата оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" се базира най-вече 
на нуждите на българския бизнес. Концепцията й е обсъдена с всички работодателски 
организации и заинтересовани лица.  
 
Заглавие: Стойнев: Новата ОП за иновациите се базира на нуждите на бизнеса  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Новата Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" се базира най-
вече на нуждите на българския бизнес. Концепцията й е обсъдена с всички работодателски 
организации и заинтересовани лица.  
Това каза министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев в Габрово на среща с 
кметовете на общините в региона, представители на бизнеса и работодателски организации, 
съобщиха от МИЕ.  
От началото на управлението на настоящето правителство до 28 февруари 2014 г. по ОП 
"Конкурентоспособност" са сключени 563 договора с бенефициенти на стойност 477 653 846 
лв. Извършените плащания към бизнеса и публични бенефициенти са в размер на близо 316 
млн. лв., което представлява над 40% от общите плащания от началото на оперативната 
програма. "Желанието ми за следващия програмен период е да бъдат провеждани опростени 
процедури за кандидатстване по програмата и по-ефективна администрация", заяви Драгомир 
Стойнев.  
Любомир Ганчев, съветник на министър на икономиката и енергетиката, представи 
приоритетите, условията за кандидатстване и бюджетът, с който ще разполага новата 
оперативна програма.  
"Рестартирахме работата на Националния иновационен фонд, което ясно показва отношението 
на правителството към иновациите", каза още министър Стойнев. Като средство за повишаване 
на конкурентоспособност на българските предприятия - за иновациите за първи път се отпуска 
рекордна сума от 20 млн.лева бюджетни средства.  
По отношение на предприетите мерки за привличане на инвеститори, министър Стойнев заяви, 
че се подготвя нов Закон за насърчаване на инвестициите и нов правилник за неговото 
прилагане. Съкратени са осем от декларациите, които инвеститорите трябва да попълват. "В 
МИЕ се работи по 33 проекта на стойност от 2.2 млрд. лв., по които ще бъдат разкрити около 7 
100 работни места", каза министърът на икономиката и енергетиката.  
По време на работната среща бе обсъден проблемът с недостига на квалифицирани 
специалисти у нас, характерен и за района на община Габрово. Министър Стойнев обяви, че 
стартират три пилотни проекта за въвеждането на дуалното обучение. "Българският бизнес 
трябва ясно да дефинира потребностите си от квалифицирани кадри с практически опит. 
Държавата е свързващото звено между предприятията, учениците и институциите в сферата на 
професионалното обучение". Това каза икономическия министър и добави, че държавата 
отговорно ще се намесва във възстановяването на тази изгубена връзка.  
В заключение министър Стойнев добави: "Това правителство ясно и категорично заяви, че ще 
запази икономическата и финансовата стабилност на страната". Като пример за работата на 
сегашното управление в тази посока, той посочи продължаващия ръст на българската 
икономика през последните месеци, както и положителната нагласа по отношение на 
инвестиционната активност.  
02.04.2014 г.  
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Периодични издания 
 
Няма намерена информация 
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Интернет издания и блогове  
 
Дата: 05.04.2014  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=16449077  
Брой думи: 344  
 
 
Резюме: Салфетки, мебели, брави, лукс кутия, речник на мобилните устройства и дори сладки 
са сред одобрените иновативни проекти по европрограмата “Конкурентоспособност“. Сред 
заслужилите финансиране новаторски идеи са стойка за слънчобран и иновативна 
туристическа агенция.  
 
Заглавие: Сладкиши и стойка за чадър взели европари за иновации  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Салфетки, мебели, брави, лукс кутия, речник на мобилните устройства и дори сладки са 
сред одобрените иновативни проекти по европрограмата “Конкурентоспособност“. Сред 
заслужилите финансиране новаторски идеи са стойка за слънчобран и иновативна 
туристическа агенция.  
За тези и други проекти на 223 фирми са били отпуснати над 176 млн. лв., разкри "Медиапул". 
За финансирането на странните "изобретения" се разбра от въпроси към зам.-министъра на 
икономиката Юнал Тасим, поканен на изслушване в парламентарната комисия по 
еврофондовете. Тасим каза, че не знае за случаите и ще разпореди проверка. Средствата за 
иновации били одобрени ударно в края на март, като финансирането е между 170 хил. до над 2 
млн. лв. за проект. 
Депутатът от ГЕРБ Николай Нанков твърди, че някои от идеите вече са въведени и са на 
пазара, така че не са имали право на финансиране. Има и случаи, в които две фирми подават 
проекти за една и съща иновация, като и двата получават пари. Освен това има сериозни 
съмнения, че печелившите са в конфликт на интереси. Зад фирмите и чиновниците, одобрили 
проектите, прозират връзки и имена на сегашни и бивши депутати.  
ТОПЛИ ВРЪЗКИ 
В списъка на одобрените иновативни проекти има два еднакви със заглавие "Внедряване на 
система за синхронно изследване и анализ на фокус група". Единият е на "Инфо клас", другият 
на "Ф.П.и Ко". Управителката на "Ф.П.и Ко" е купила дела на социоложката и депутатка от БСП 
Татяна Буруджиева в "Бизнес консулт груп" през лятото на 2013 г., а двете фирми са 
регистрирани на един и същ адрес.  
Роднини на експертката от икономическото министерство Надежда Белелиева - съпругът й и 
неговият брат, са сред получилите "да" за проектите си, съобщава "Медиапул". Според юристи 
проблемът е, че чиновничката не е декларирала тези връзки. Съпругът й печели 1.8 млн. лв. за 
"разработване и внедряване на нова иновативна система за отдалечен мониторинг и 
диагностика на силови трансформатори по акустичен метод и налагането на пазара". Неговият 
брат пък взима 838 863 лв. за друг проект. За иновативен сервиз "Алком ЕСС" взима почти 300 
хил. лв. Сред собствениците на дружеството е синът на ексшефа на Столичния общински съвет 
Андрей Иванов от ГЕРБ.  
СЕГА  
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Дата: 05.04.2014  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=16450314  
Брой думи: 447  
 
 
Резюме: Дейности, които не отговарят на изискванията за иновации, са получили европейско 
финансиране от програма Конкурентоспособност. За това алармира депутатът от ГЕРБ 
Николай Нанков.  
 
Заглавие: Европари за иновации отиват за сладки и салфетки  
Подзаглавие: Ще бъде направена проверка на проектите, обеща зам.-министър Тасим  
Автор:  
Текст: Дейности, които не отговарят на изискванията за иновации, са получили европейско 
финансиране от програма „Конкурентоспособност“. За това алармира депутатът от ГЕРБ 
Николай Нанков.  
От сайта на оперативната програма става ясно, че са сключени договори за 223 проекта за 
над 176 млн. лв. Сред тях има проект за Внедряване на иновативни сладкарски изделия. По 
него пловдивска фирма ще вземе 169 хил. лв. безвъзмездна помощ за оборудване и ще наеме 
консултант, който да изработи маркетингова стратегия за продажбата на сладките. Предвидена 
е и дейност за визуализация и публичност.  
338 хил. лв. безвъзмездна помощ ще отидат по проект за внедряване на иновативен продукт в 
направлението салфетки. Спечелилата фирма ще използва парите, за да купи машини за 
производството на салфетки.  
Буди недоумение как иновативният потенциал на България се съдържа в иновативни салфетки, 
иновативни торти, иновативни сладки и иновативни туристически агенции”, коментира Николай 
Нанков. 
През 2012 г. обаче Управляващият орган по “Конкурентоспособност” разшири обхвата на 
дейностите, които могат да се финансират по тази мярка. Причината бе слабият интерес на 
българския бизнес към старата схема с доста затегнати откъм изисквания за иновации условия. 
Финансиране ще получи и “Ел Би Булгарикум”, която е изцяло държавно предприятие. 
Компанията иска да разработи иновативни диетични продукти за хранителни терапии. Според 
Нанков обаче бенефициент държавна фирма е в разрез с условията за допустимост на 
кандидатите. 
Финансиране са получили и два проекта за една и съща дейност - “Внедряване на система за 
синхронно изследване и анализ на фокус група”. Едната от компаниите ще вземе 187 хил. лв. 
безвъзмездна помощ, а другата - 352 хил. лв. 
Заместник-министърът на икономиката Юнал Тасим каза пред “Труд”, че ще бъде направена 
проверка на проектите. Той каза, че резултатите от нея ще са ясни до дни, но не се ангажира с 
точен срок. 
От думите му стана ясно още, че ще се проверяват само проектите, за които има сигнали за 
нарушения. “Ако ние проверяваме всички бенефициенти, значи да сме разследващ орган и на 
година ще минават няколко бенефициента, а не 4000, както е в момента”, каза Тасим. 
Близки на служителка в МИЕ спечелили 2 проекта 
Близки на Надежда Белелиева, която е старши експерт в икономическото министерство, също 
са получили финансиране по програмата, съобщи сайтът “Медиапул”. Става въпрос за съпруга 
и девера на служителката. Мъжът Димитър Белелиев печели проект с дружеството “Централна 
енергоремонтна база” за 1,9 млн. лв. безвъзмездно финансиране. 839 хил. лв. получава и ЕТ 
“Симеон Белелиев”, фирма на брата на Димитър. Самата експертка не е посочила в 
декларацията си за конфликт на интереси тези обстоятелства. Според зам.-министъра на 
икономиката Юнал Тасим бенефициентите трябва да декларират подобни обстоятелства и 
носят отговорност, ако данните им са неверни. “Труд” опита да се свърже със Симеон 
Белелиев, но на телефона, посочен в Търговския регистър, отговаря счетоводна къща.  
БългарияУтре  
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Дата: 05.04.2014  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=16451633  
Брой думи: 519  
 
 
Резюме: Ние развенчахме един мит, че когато искаш една работа да не се свърши правиш 
временна анкетна комисия. Това каза в ефира на БНТ народният представител от ПГ на КБ и 
председател на Временна анкетна комисия за проучване на обстоятелствата по оповестените 
факти и данни за нарушения, извършени в Комисията за предотвратяване и установяване на 
конфликт на интереси Кирил Добрев.  
 
Заглавие: Кирил Добрев: Според Борисов е добре да има осъдени служители, а не е ли 
добре да има и осъдени политици?  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Ние развенчахме един мит, че когато искаш една работа да не се свърши правиш 
временна анкетна комисия. Това каза в ефира на БНТ народният представител от ПГ на КБ и 
председател на Временна анкетна комисия за проучване на обстоятелствата по оповестените 
факти и данни за нарушения, извършени в Комисията за предотвратяване и установяване на 
конфликт на интереси Кирил Добрев.  
«Ние направихме такава комисия, успяхме да направим един много сериозен доклад. Този 
доклад беше поет от прокуратурата, беше повдигнато обвинение и вече имаме и присъда и то 
сериозна. Всъщност, с риск да се повторя,ще кажа, че това е присъда за управлението на 
ГЕРБ. Това е присъда за онзи начин на мислене, който беше наложен в България, начин, който 
беше опроверган” допълни той. Той изрази надежда всички други подобни временни анкетни 
комисии, които са били създадени да приключат с такъв резултат, защото това, което е било 
налагано не бива повече да се повтаря. "Днес съм наистина гневен на Бойко Борисов, защото 
след присъдата той каза, че е добре да има осъдени държавни служители и тук питам не е ли 
добре да има осъдени политици, защото всяка една поръчка, която Филип Златанов е 
изпълнявал, е била поръчана от някой, срещу всяка една такава поръчка има инициали или 
име на човек”, каза още той.  
Добрев допълни, че ако Златанов е извършил престъпление по служба, то срещу всяко едно 
престъпление има и лице. «Затова силата на закона трябва да се стовари със същата величина 
и върху политиците, защото трябва и те да носят своята отговорност за тези действия. Както и 
друг път съм казвал Златанов е перфектният държавен служител, тъй като изпълнява всички 
заповеди на своите началници безпрекословно и ако И.Ф, Б.Б и Ц.Ц. са само инициали, то в 
тефтерчето има и конкретни имена. Тези хора правят изявления и пресконференции, 
повтаряйки, че това правителство трябва да си отиде. Всички трябва да са наясно, че те искат 
това за да се върнат те на власт и да продължат с такъв род действия и поръчки" категоричен 
бе народният представител.  
Кирил Добрев за Томислав Дончев: Този път няма да стане някой да седи до Борисов, да се 
усмихва и да го изберат  
Искам да попитам Томислав Дончев, който обяснява, че «всеки може да си драска” има ли 
отношение със записаното в тефтерчето, че той е осигурил чадър на г-жа Жулиета Хубенова и 
г-жа Светлана Дончева и дали г-жа Дончева е правила проекти по програма 
„Конкурентоспособност”, попита Кирил Добрев. «Ако е работила, защо Томислав Дончев се е 
обаждал за нея да я освободят от работа, да я презентира или да я защити”, допълни своя 
въпрос Добрев. Той каза още, че това трябва да бъде обяснено на гражданите, защото по 
неговите думи този път няма да стане някой да седи и да се усмихва до Бойко Борисов и да го 
изберат между другото за каквото и да е. «Защото трябва да обясниш на обществото, защо 
искаш да премахнеш някой и да се върнеш на власт ти. Трябва да излезеш и да обясниш тези 
неща на обществото, за да разбереш имаш ли достойнството да бъдеш евродепутат имаш ли 
достойнството да бъдеш в една или друга листа”, заключи Кирил Добрев.  
BLITZ  
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Дата: 05.04.2014  
Източник: www.bgnes.com  
Връзка: http://news.bgnes.com/view/1154025  
Брой думи: 501  
 
 
Резюме: Ние развенчахме един мит, че когато искаш една работа да не се свърши правиш 
временна анкетна комисия. Това каза в ефира на БНТ народният представител от ПГ на КБ и 
председател на Временна анкетна комисия за проучване на обстоятелствата по оповестените 
факти и данни за нарушения, извършени в Комисията за предотвратяване и установяване на 
конфликт на интереси Кирил Добрев.  
 
Заглавие: Добрев: Според Борисов е добре да има осъдени служители  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Ние развенчахме един мит, че когато искаш една работа да не се свърши правиш 
временна анкетна комисия. Това каза в ефира на БНТ народният представител от ПГ на КБ и 
председател на Временна анкетна комисия за проучване на обстоятелствата по оповестените 
факти и данни за нарушения, извършени в Комисията за предотвратяване и установяване на 
конфликт на интереси Кирил Добрев.  
"Ние направихме такава комисия, успяхме да направим един много сериозен доклад. Този 
доклад беше поет от прокуратурата, беше повдигнато обвинение и вече имаме и присъда и то 
сериозна. Всъщност, с риск да се повторя ,ще кажа, че това е присъда за управлението на 
ГЕРБ. Това е присъда за онзи начин на мислене, който беше наложен в България, начин, който 
беше опроверган" допълни той. Той изрази надежда всички други подобни временни анкетни 
комисии, които са били създадени да приключат с такъв резултат, защото това, което е било 
налагано не бива повече да се повтаря. "Днес съм наистина гневен на Бойко Борисов, защото 
след присъдата той каза, че е добре да има осъдени държавни служители и тук питам не е ли 
добре да има осъдени политици, защото всяка една поръчка, която Филип Златанов е 
изпълнявал, е била поръчана от някой, срещу всяка една такава поръчка има инициали или 
име на човек", каза още той.  
Добрев допълни, че ако Златанов е извършил престъпление по служба, то срещу всяко едно 
престъпление има и лице. "Затова силата на закона трябва да се стовари със същата величина 
и върху политиците, защото трябва и те да носят своята отговорност за тези действия. Както и 
друг път съм казвал Златанов е перфектният държавен служител, тъй като изпълнява всички 
заповеди на своите началници безпрекословно и ако И.Ф, Б.Б и Ц.Ц. са само инициали, то в 
тефтерчето има и конкретни имена. Тези хора правят изявления и пресконференции, 
повтаряйки, че това правителство трябва да си отиде. Всички трябва да са наясно, че те искат 
това за да се върнат те на власт и да продължат с такъв род действия и поръчки" категоричен 
бе народният представител.  
Искам да попитам Томислав Дончев, който обяснява, че "всеки може да си драска" има ли 
отношение със записаното в тефтерчето, че той е осигурил чадър на г-жа Жулиета Хубенова и 
г-жа Светлана Дончева и дали г-жа Дончева е правила проекти по програма 
„Конкурентоспособност", попита Кирил Добрев. "Ако е работила, защо Томислав Дончев се е 
обаждал за нея да я освободят от работа, да я презентира или да я защити", допълни своя 
въпрос Добрев. Той каза още, че това трябва да бъде обяснено на гражданите, защото по 
неговите думи този път няма да стане някой да седи и да се усмихва до Бойко Борисов и да го 
изберат между другото за каквото и да е. "Защото трябва да обясниш на обществото, защо 
искаш да премахнеш някой и да се върнеш на власт ти. Трябва да излезеш и да обясниш тези 
неща на обществото, за да разбереш имаш ли достойнството да бъдеш евродепутат имаш ли 
достойнството да бъдеш в една или друга листа", заключи Кирил Добрев. /БГНЕС  
София / България  
 

http://news.bgnes.com/view/1154025
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Дата: 05.04.2014  
Източник: www.frognews.bg  
Връзка: http://www.frognews.bg/news_68053/Evropari_za_inovatsii_otivat_za_sladki_i_salfetki/  
Брой думи: 254  
 
 
Резюме: Дейности, които не отговарят на изискванията за иновации, са получили европейско 
финансиране от програма “Конкурентоспособност”. За това алармира депутатът от ГЕРБ 
Николай Нанков. От сайта на оперативната програма става ясно, че са сключени договори за 
223 проекта за над 176 млн. лв. Сред тях има проект за “Внедряване на иновативни сладкарски 
изделия”.  
 
Заглавие: Европари за иновации отиват за сладки и салфетки  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Дейности, които не отговарят на изискванията за иновации, са получили европейско 
финансиране от програма “Конкурентоспособност”. За това алармира депутатът от ГЕРБ 
Николай Нанков. От сайта на оперативната програма става ясно, че са сключени договори за 
223 проекта за над 176 млн. лв. Сред тях има проект за “Внедряване на иновативни сладкарски 
изделия”.  
По него пловдивска фирма ще вземе 169 хил. лв. безвъзмездна помощ за оборудване и ще 
наеме консултант, който да изработи маркетингова стратегия за продажбата на сладките. 
Предвидена е и дейност за визуализация и публичност, съобщава "Труд".  
338 хил. лв. безвъзмездна помощ ще отидат по проект за внедряване на “иновативен продукт в 
направлението салфетки”. Спечелилата фирма ще използва парите, за да купи машини за 
производството на салфетки.  
“Буди недоумение как иновативният потенциал на България се съдържа в иновативни 
салфетки, иновативни торти, иновативни сладки и иновативни туристически агенции”, 
коментира Николай Нанков.  
През 2012 г. обаче Управляващият орган по “Конкурентоспособност” разшири обхвата на 
дейностите, които могат да се финансират по тази мярка. Причината бе слабият интерес на 
българския бизнес към старата схема с доста затегнати откъм изисквания за иновации условия.  
Финансиране ще получи и “Ел Би Булгарикум”, която е изцяло държавно предприятие. 
Компанията иска да разработи иновативни диетични продукти за хранителни терапии. Според 
Нанков обаче бенефициент държавна фирма е в разрез с условията за допустимост на 
кандидатите.  
Финансиране са получили и два проекта за една и съща дейност - “Внедряване на система за 
синхронно изследване и анализ на фокус група”. Едната от компаниите ще вземе 187 хил. лв. 
безвъзмездна помощ, а другата - 352 хил. лв.  
 

http://www.frognews.bg/news_68053/Evropari_za_inovatsii_otivat_za_sladki_i_salfetki/
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Дата: 05.04.2014  
Източник: www.frognews.bg  
Връзка: 
http://www.frognews.bg/news_68070/K_Dobrev_za_sluchaia_Zlatanov_Dobre_e_da_ima_ne_samo_o
sadeni_slujiteli_no_i_polititsi/  
Брой думи: 496  
 
 
Резюме: Ние развенчахме един мит, че когато искаш една работа да не се свърши правиш 
временна анкетна комисия. Това каза в ефира на БНТ народният представител от ПГ на КБ и 
председател на Временна анкетна комисия за проучване на обстоятелствата по оповестените 
факти и данни за нарушения, извършени в Комисията за предотвратяване и установяване на 
конфликт на интереси Кирил Добрев.  
 
Заглавие: К.Добрев за случая Златанов: Добре е да има не само осъдени служители, но и 
политици  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Ние развенчахме един мит, че когато искаш една работа да не се свърши правиш 
временна анкетна комисия. Това каза в ефира на БНТ народният представител от ПГ на КБ и 
председател на Временна анкетна комисия за проучване на обстоятелствата по оповестените 
факти и данни за нарушения, извършени в Комисията за предотвратяване и установяване на 
конфликт на интереси Кирил Добрев.  
„Ние направихме такава комисия, успяхме да направим един много сериозен доклад. Този 
доклад беше поет от прокуратурата, беше повдигнато обвинение и вече имаме и присъда и то 
сериозна. Всъщност, с риск да се повторя,ще кажа, че това е присъда за управлението на 
ГЕРБ. Това е присъда за онзи начин на мислене, който беше наложен в България, начин, който 
беше опроверган” допълни той. Той изрази надежда всички други подобни временни анкетни 
комисии, които са били създадени да приключат с такъв резултат, защото това, което е било 
налагано не бива повече да се повтаря. "Днес съм наистина гневен на Бойко Борисов, защото 
след присъдата той каза, че е добре да има осъдени държавни служители и тук питам не е ли 
добре да има осъдени политици, защото всяка една поръчка, която Филип Златанов е 
изпълнявал, е била поръчана от някой, срещу всяка една такава поръчка има инициали или 
име на човек”, каза още той.  
Добрев допълни, че ако Златанов е извършил престъпление по служба, то срещу всяко едно 
престъпление има и лице. „Затова силата на закона трябва да се стовари със същата величина 
и върху политиците, защото трябва и те да носят своята отговорност за тези действия. Както и 
друг път съм казвал Златанов е перфектният държавен служител, тъй като изпълнява всички 
заповеди на своите началници безпрекословно и ако И.Ф, Б.Б и Ц.Ц. са само инициали, то в 
тефтерчето има и конкретни имена. Тези хора правят изявления и пресконференции, 
повтаряйки, че това правителство трябва да си отиде. Всички трябва да са наясно, че те искат 
това за да се върнат те на власт и да продължат с такъв род действия и поръчки" категоричен 
бе народният представител.  
Искам да попитам Томислав Дончев, който обяснява, че „всеки може да си драска” има ли 
отношение със записаното в тефтерчето, че той е осигурил чадър на г-жа Жулиета Хубенова и 
г-жа Светлана Дончева и дали г-жа Дончева е правила проекти по програма 
„Конкурентоспособност”, попита Кирил Добрев. „Ако е работила, защо Томислав Дончев се е 
обаждал за нея да я освободят от работа, да я презентира или да я защити”, допълни своя 
въпрос Добрев. Той каза още, че това трябва да бъде обяснено на гражданите, защото по 
неговите думи този път няма да стане някой да седи и да се усмихва до Бойко Борисов и да го 
изберат между другото за каквото и да е. „Защото трябва да обясниш на обществото, защо 
искаш да премахнеш някой и да се върнеш на власт ти. Трябва да излезеш и да обясниш тези 
неща на обществото, за да разбереш имаш ли достойнството да бъдеш евродепутат имаш ли 
достойнството да бъдеш в една или друга листа”, заключи Кирил Добрев.  
 

http://www.frognews.bg/news_68070/K_Dobrev_za_sluchaia_Zlatanov_Dobre_e_da_ima_ne_samo_osadeni_slujiteli_no_i_polititsi/
http://www.frognews.bg/news_68070/K_Dobrev_za_sluchaia_Zlatanov_Dobre_e_da_ima_ne_samo_osadeni_slujiteli_no_i_polititsi/
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Дата: 05.04.2014  
Източник: www.blitz.bg  
Връзка: http://www.blitz.bg/news/article/259996  
Брой думи: 518  
 
 
Резюме: Ние развенчахме един мит, че когато искаш една работа да не се свърши правиш 
временна анкетна комисия. Това каза в ефира на БНТ народният представител от ПГ на КБ и 
председател на Временна анкетна комисия за проучване на обстоятелствата по оповестените 
факти и данни за нарушения, извършени в Комисията за предотвратяване и установяване на 
конфликт на интереси Кирил Добрев.  
 
Заглавие: Добрев: Според Борисов е добре да има осъдени служители, а не е ли добре 
да има и осъдени политици?  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Ние развенчахме един мит, че когато искаш една работа да не се свърши правиш 
временна анкетна комисия. Това каза в ефира на БНТ народният представител от ПГ на КБ и 
председател на Временна анкетна комисия за проучване на обстоятелствата по оповестените 
факти и данни за нарушения, извършени в Комисията за предотвратяване и установяване на 
конфликт на интереси Кирил Добрев. „Ние направихме такава комисия, успяхме да направим 
един много сериозен доклад. Този доклад беше поет от прокуратурата, беше повдигнато 
обвинение и вече имаме и присъда и то сериозна. Всъщност, с риск да се повторя,ще кажа, че 
това е присъда за управлението на ГЕРБ. Това е присъда за онзи начин на мислене, който 
беше наложен в България, начин, който беше опроверган” допълни той. Той изрази надежда 
всички други подобни временни анкетни комисии, които са били създадени да приключат с 
такъв резултат, защото това, което е било налагано не бива повече да се повтаря. "Днес съм 
наистина гневен на Бойко Борисов, защото след присъдата той каза, че е добре да има 
осъдени държавни служители и тук питам не е ли добре да има осъдени политици, защото 
всяка една поръчка, която Филип Златанов е изпълнявал, е била поръчана от някой, срещу 
всяка една такава поръчка има инициали или име на човек”, каза още той.  
Добрев допълни, че ако Златанов е извършил престъпление по служба, то срещу всяко едно 
престъпление има и лице. „Затова силата на закона трябва да се стовари със същата величина 
и върху политиците, защото трябва и те да носят своята отговорност за тези действия. Както и 
друг път съм казвал Златанов е перфектният държавен служител, тъй като изпълнява всички 
заповеди на своите началници безпрекословно и ако И.Ф, Б.Б и Ц.Ц. са само инициали, то в 
тефтерчето има и конкретни имена. Тези хора правят изявления и пресконференции, 
повтаряйки, че това правителство трябва да си отиде. Всички трябва да са наясно, че те искат 
това за да се върнат те на власт и да продължат с такъв род действия и поръчки" категоричен 
бе народният представител.  
Кирил Добрев за Томислав Дончев: Този път няма да стане някой да седи до Борисов, да се 
усмихва и да го изберат  
Искам да попитам Томислав Дончев, който обяснява, че „всеки може да си драска” има ли 
отношение със записаното в тефтерчето, че той е осигурил чадър на г-жа Жулиета Хубенова и 
г-жа Светлана Дончева и дали г-жа Дончева е правила проекти по програма 
„Конкурентоспособност”, попита Кирил Добрев. „Ако е работила, защо Томислав Дончев се е 
обаждал за нея да я освободят от работа, да я презентира или да я защити”, допълни своя 
въпрос Добрев. Той каза още, че това трябва да бъде обяснено на гражданите, защото по 
неговите думи този път няма да стане някой да седи и да се усмихва до Бойко Борисов и да го 
изберат между другото за каквото и да е. „Защото трябва да обясниш на обществото, защо 
искаш да премахнеш някой и да се върнеш на власт ти. Трябва да излезеш и да обясниш тези 
неща на обществото, за да разбереш имаш ли достойнството да бъдеш евродепутат имаш ли 
достойнството да бъдеш в една или друга листа”, заключи Кирил Добрев.  
 
  

http://www.blitz.bg/news/article/259996
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Дата: 05.04.2014  
Източник: www.24chasa.bg  
Връзка: http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=3948673  
Брой думи: 522  
 
 
Резюме: Ние развенчахме един мит, че когато искаш една работа да не се свърши правиш 
временна анкетна комисия. Това каза в ефира на БНТ народният представител от ПГ на КБ и 
председател на Временна анкетна комисия за проучване на обстоятелствата по оповестените 
факти и данни за нарушения, извършени в Комисията за предотвратяване и установяване на 
конфликт на интереси Кирил Добрев.  
 
Заглавие: Кирил Добрев: Ако И.Ф, Б.Б и Ц.Ц. са само инициали, то в тефтерчето има и 
конкретни имена  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Ние развенчахме един мит, че когато искаш една работа да не се свърши правиш 
временна анкетна комисия. Това каза в ефира на БНТ народният представител от ПГ на КБ и 
председател на Временна анкетна комисия за проучване на обстоятелствата по оповестените 
факти и данни за нарушения, извършени в Комисията за предотвратяване и установяване на 
конфликт на интереси Кирил Добрев.  
„Ние направихме такава комисия, успяхме да направим един много сериозен доклад. Този 
доклад беше поет от прокуратурата, беше повдигнато обвинение и вече имаме и присъда и то 
сериозна. Всъщност, с риск да се повторя, ще кажа, че това е присъда за управлението на 
ГЕРБ. Това е присъда за онзи начин на мислене, който беше наложен в България, начин, който 
беше опроверган” допълни той.  
Добрев изрази надежда всички други подобни временни анкетни комисии, които са били 
създадени да приключат с такъв резултат, защото това, което е било налагано не бива повече 
да се повтаря. "Днес съм наистина гневен на Бойко Борисов, защото след присъдата той каза, 
че е добре да има осъдени държавни служители и тук питам не е ли добре да има осъдени 
политици, защото всяка една поръчка, която Филип Златанов е изпълнявал, е била поръчана от 
някой, срещу всяка една такава поръчка има инициали или име на човек”, каза още той.  
Добрев допълни, че ако Златанов е извършил престъпление по служба, то срещу всяко едно 
престъпление има и лице. „Затова силата на закона трябва да се стовари със същата величина 
и върху политиците, защото трябва и те да носят своята отговорност за тези действия. Както и 
друг път съм казвал Златанов е перфектният държавен служител, тъй като изпълнява всички 
заповеди на своите началници безпрекословно и ако И.Ф, Б.Б и Ц.Ц. са само инициали, то в 
тефтерчето има и конкретни имена. Тези хора правят изявления и пресконференции, 
повтаряйки, че това правителство трябва да си отиде. Всички трябва да са наясно, че те искат 
това за да се върнат те на власт и да продължат с такъв род действия и поръчки" категоричен 
бе народният представител.  
Кирил Добрев за Томислав Дончев: Този път няма да стане някой да седи до Борисов, да се 
усмихва и да го изберат  
Искам да попитам Томислав Дончев, който обяснява, че „всеки може да си драска” има ли 
отношение със записаното в тефтерчето, че той е осигурил чадър на г-жа Жулиета Хубенова и 
г-жа Светлана Дончева и дали г-жа Дончева е правила проекти по програма 
„Конкурентоспособност”, попита Кирил Добрев. „Ако е работила, защо Томислав Дончев се е 
обаждал за нея да я освободят от работа, да я презентира или да я защити”, допълни своя 
въпрос Добрев. Той каза още, че това трябва да бъде обяснено на гражданите, защото по 
неговите думи този път няма да стане някой да седи и да се усмихва до Бойко Борисов и да го 
изберат между другото за каквото и да е. „Защото трябва да обясниш на обществото, защо 
искаш да премахнеш някой и да се върнеш на власт ти. Трябва да излезеш и да обясниш тези 
неща на обществото, за да разбереш имаш ли достойнството да бъдеш евродепутат имаш ли 
достойнството да бъдеш в една или друга листа”, заключи Кирил Добрев.  
24 часа онлайн  
 

http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=3948673
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Дата: 05.04.2014  
Източник: www.trud.bg  
Връзка: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=3948693  
Брой думи: 519  
 
 
Резюме: Ние развенчахме един мит, че когато искаш една работа да не се свърши правиш 
временна анкетна комисия. Това каза в ефира на БНТ народният представител от ПГ на КБ и 
председател на Временна анкетна комисия за проучване на обстоятелствата по оповестените 
факти и данни за нарушения, извършени в Комисията за предотвратяване и установяване на 
конфликт на интереси Кирил Добрев.  
 
Заглавие: Кирил Добрев: Ако И.Ф, Б.Б и Ц.Ц. са само инициали, то в тефтерчето има и 
конкретни имена  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Ние развенчахме един мит, че когато искаш една работа да не се свърши правиш 
временна анкетна комисия. Това каза в ефира на БНТ народният представител от ПГ на КБ и 
председател на Временна анкетна комисия за проучване на обстоятелствата по оповестените 
факти и данни за нарушения, извършени в Комисията за предотвратяване и установяване на 
конфликт на интереси Кирил Добрев.  
„Ние направихме такава комисия, успяхме да направим един много сериозен доклад. Този 
доклад беше поет от прокуратурата, беше повдигнато обвинение и вече имаме и присъда и то 
сериозна. Всъщност, с риск да се повторя, ще кажа, че това е присъда за управлението на 
ГЕРБ. Това е присъда за онзи начин на мислене, който беше наложен в България, начин, който 
беше опроверган” допълни той.  
Добрев изрази надежда всички други подобни временни анкетни комисии, които са били 
създадени да приключат с такъв резултат, защото това, което е било налагано не бива повече 
да се повтаря. "Днес съм наистина гневен на Бойко Борисов, защото след присъдата той каза, 
че е добре да има осъдени държавни служители и тук питам не е ли добре да има осъдени 
политици, защото всяка една поръчка, която Филип Златанов е изпълнявал, е била поръчана от 
някой, срещу всяка една такава поръчка има инициали или име на човек”, каза още той.  
Добрев допълни, че ако Златанов е извършил престъпление по служба, то срещу всяко едно 
престъпление има и лице. „Затова силата на закона трябва да се стовари със същата величина 
и върху политиците, защото трябва и те да носят своята отговорност за тези действия. Както и 
друг път съм казвал Златанов е перфектният държавен служител, тъй като изпълнява всички 
заповеди на своите началници безпрекословно и ако И.Ф, Б.Б и Ц.Ц. са само инициали, то в 
тефтерчето има и конкретни имена. Тези хора правят изявления и пресконференции, 
повтаряйки, че това правителство трябва да си отиде. Всички трябва да са наясно, че те искат 
това за да се върнат те на власт и да продължат с такъв род действия и поръчки" категоричен 
бе народният представител.  
Кирил Добрев за Томислав Дончев: Този път няма да стане някой да седи до Борисов, да се 
усмихва и да го изберат  
Искам да попитам Томислав Дончев, който обяснява, че „всеки може да си драска” има ли 
отношение със записаното в тефтерчето, че той е осигурил чадър на г-жа Жулиета Хубенова и 
г-жа Светлана Дончева и дали г-жа Дончева е правила проекти по програма 
„Конкурентоспособност”, попита Кирил Добрев. „Ако е работила, защо Томислав Дончев се е 
обаждал за нея да я освободят от работа, да я презентира или да я защити”, допълни своя 
въпрос Добрев. Той каза още, че това трябва да бъде обяснено на гражданите, защото по 
неговите думи този път няма да стане някой да седи и да се усмихва до Бойко Борисов и да го 
изберат между другото за каквото и да е. „Защото трябва да обясниш на обществото, защо 
искаш да премахнеш някой и да се върнеш на власт ти. Трябва да излезеш и да обясниш тези 
неща на обществото, за да разбереш имаш ли достойнството да бъдеш евродепутат имаш ли 
достойнството да бъдеш в една или друга листа”, заключи Кирил Добрев.  
 
  

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=3948693
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Дата: 05.04.2014  
Източник: www.duma.bg  
Връзка: http://www.duma.bg/node/75239  
Брой думи: 1405  
 
 
Резюме: Една от най-интересните оперативни програми е и тази за развитие на 
конкурентоспособността. През новия период не само към името на програмата ще се добавят и 
иновациите, но и допълнителни 300 млн. евро повече в бюджета, от които може да се 
възползва българската икономика през периода 2014-2020 г. Така общият размер на  
програмата ще възлиза на 1 млрд. 413 млн. евро. 
 
Заглавие: Европа  
Подзаглавие: Кризата намали желанието за собствен бизнес 37%.  
Автор:  
Текст: Механизмът "Прогрес" се задейства от 2010 г. като част от програмата за растеж и 
заетост "Прогрес"  
Илияна Йотова, евродепутат от Групата на социалистите и демократите в ЕП  
Огнян е на 23 години и живее в село в Югозападна България. Младият мъж има парник за 
зеленчуци и иска да разшири производството си, но банките не му отпускат заем, защото няма 
как да го гарантира. Преди две години обаче той разбира за съществуването на механизма 
"Прогрес", чиято цел е именно да подпомага малкия и среден бизнес - също като този на Огнян. 
Той кандидатства за микрокредит, който впоследствие му е отпуснат от един от лицензираните 
посредници в България. Така младият предприемач с малко стопанство се сдобива с 
необходимите му средства, за да разшири производството си.  
Историята на Огнян е един от примерите, които илюстрират как предприемчиви българи се 
възползват от европейското микрофинансиране, по линия на което всеки одобрен проект може 
да получи до 25 000 евро заем при много добри условия. Програмата е създадена през 2007 г. с 
цел подпомагане на малък и среден бизнес, който представлява около 80% от предприятията в 
ЕС и по този начин той се превръща в носещия скелет на европейската икономика.  
Механизмът "Прогрес" се задейства от 2010 г. като част от програмата за растеж и заетост 
"Прогрес". Той бе създаден във време, в което масово фалираха малки и средно големи 
фирми, в което банките все повече и повече вдигаха критериите и лихвите при отпускане на 
кредити. Пострадаха най вече  
малките семейни форми,  
а социално слабите и най вече хората с увреждания нямаха никаква възможност да успеят 
пред кредитните институции. Хората губеха не само работата си, но и жилищата си, и целия си 
живот. Нещо трябваше да се направи. Започнахме сериозни дискусии с моите колеги в ЕП и с 
представителите на европейските институции. В резултат на това дадохме старт на механизма 
"Прогрес" с първоначален бюджет 100 млн. евро. Това бе един сериозен успех, който ние, 
социалистите, успяхме да извоюваме в една Европа, която бе напълно овладяна от десницата. 
Хората, желаещи да кандидатстват за подпомагане от механизма за микрофинансиране, 
трябва да се свържат с организациите, предлагащи кредити в тяхната страна. Тези организации  
могат да са банки,  
организации с нестопанска цел или институции, предоставящи гаранции, както и други 
доставчици на финансови продукти за микропредприятия. В рамките на механизма 
Европейският инвестиционен фонд ще осигурява финансиране на тези организации, за да 
достигне европейският механизъм за микрофинансиране до хората, към чиито нужди е насочен. 
За Катрин от Брюксел например тази възможност се оказва спасителна в период, в който 
работата в кафенето, на което тя е управител, започва сериозно да спада. Тогава тя и 
семейството й решават драстично да сменят сферата на труда. Тя се обръща за 
микрокредитиране към един от лицензираните за Белгия посредници. Катрин успява да получи 
6300 евро, с които отваря малка фирма за саниране. Бизнесът потръгва и скоро нейната фирма 
излиза извън пределите на Брюксел. В близко бъдеще Катрин ще наеме още хора, за да може 
да отговори на нарасналия интерес към нейните услуги.  
Темата за микрофинансиране и въобще за евросредствата очевидно плаши мнозина - кой 
заради огромните купища формуляри, които трябва да бъдат изписани, кой заради идеята за 
сложността на материята. В България институциите доскоро не смятаха за важно да 
информират хората за възможностите, които им се предоставят.  

http://www.duma.bg/node/75239
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Четири години по-късно, след старта на "Прогрес", направих изследване доколко програмата е 
позната в България, как българските граждани са се възползвали от нея, какви трудности 
срещат при използване въобще на програми за малък и среден бизнес. За съжаление, един от 
изводите на проучването е, че "Прогрес" е почти непозната за България.  
Не се познават и останалите възможности. Медиите отделят сравнително малко място, за да 
информират българските граждани, няма обществена дискусия и в социалните мрежи. 
Единственият информационен източник са официалните сайтове на институциите, но тава, 
разбира се, е недостатъчно. Изброените проблеми засягат не само България. Изследването 
показа, че трудностите, с които се сблъскват европейските граждани, се дължат на липсата на 
образование и достатъчно знания за предприемаческа кариера, с продължителните 
административни процедури и, разбира се, затруднения достъп до кредитиране. Липсата на 
достатъчно информация плаши хората и те не осъзнават важността на малките и средните 
предприятия, считат ги за несигурни, нямат достъп до примери за добра практика и за успели 
предприемачи. Проблемите се усложняват и от настъпилата тежка икономическа и финансова 
криза в Европа  
и данните от изследването показват, че желанието за самостоятелна заетост чрез собствен 
бизнес е намаляла до тревожните 37%. За сравнение в САЩ и Китай процентът е много по-
голям - 51% и 56%. Важно е да се знае, че за последните 5 години на малките и средните 
предприятия се дължи повече от половината от добавената стойност на икономиката и 80% от 
всички нови работни места в Европа.  
Всички тези резултати ме подтикнаха да направя информационна кампания в страната (Варна, 
Видин, Ямбол - области) с цел да се насърчат предприемачите от различните области на 
нашата страна, да се информират и да кандидатстват за финансиране по различните 
европейски и оперативни програми. Оказва се, че инструментът за микрофинансиране е много 
слабо познат извън няколкото големи областни центрове. Например във Варна сключените 
договори за финансиране са 181, в Ямбол - 26, а във Видин проектите са едва 10 от последния 
планов период.  
В плановете на европейските институции е да продължат механизмите и възможностите за 
микрофинансиране чрез програмата за социална промяна и иновации. Предлага се да бъде 
включено предприемаческото образование в учебните програми. Според проучването между 
15% и 20% от учениците, които са участвали в програма за създаване на МСП, след това сами 
започват такава дейност. От Европа препоръчват да се въведе такъв тип обучение във всички 
държави членки. Препоръчва се в обученията да бъдат включени и възрастни, в съответствие с 
националните планове за заетост. За да се преодолее проблемът с финансирането на 
предприятията, от ЕК предлагат създаване на фондове за рисков капитал и социално 
предприемачество. Особен акцент е намаляването на времето, необходимо за започване на 
бизнес, намаляване на лицензите и регулаторните механизми, опростяване на данъчното 
законодателство и инвестиции в т. нар. бизнес ангели. Амбицията на комисията е до края на 
2015 година да бъде намален срокът за лицензиране и издаване на разрешителни до 1 месец. 
Препоръчва се още по-ефективното използване на Европейския социален фонд (ЕСФ) и 
Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Много важно е в създаването на МСП да 
бъдат мотивирани млади жени, възрастни хора, имигранти. Европа залага на програмата 
"Еразъм за млади предприемачи". Открита бе европейска мрежа на посланици на женското 
предприемачество. Специално внимание трябва да има и към възрастни хора, които се 
пенсионират сравнително млади, а техният опит може да бъде използван, както например 
сеньорите в Ирландия или майаж във Франция. Там тези хора са инвеститори, наставници, 
съветници или временни управители на предприятия. Очаква се ЕК да пусне бъдещия 
механизъм за микрофинансиране през 2014 година  
Една от най-интересните оперативни програми е и тази за развитие на 
конкурентоспособността. През новия период не само към името на програмата ще се 
добавят и иновациите, но и допълнителни 300 млн. евро повече в бюджета, от които може да се 
възползва българската икономика през периода 2014-2020 г. Така общият размер на  
програмата ще възлиза на 1 млрд. 413 млн. евро.  
72% от бюджета на оперативната програма ще отидат за иновации, покриване на стандарти и 
ново оборудване; 25% са определени за енергийна ефективност, енергиен одит на постройки и 
машини и строително-ремонтни работи по съществуващи вече сгради. 3% от програмата ще 
бъдат за техническа помощ. Само от юни досега за изплатени 45% от общите плащания по 
програмата за изтичащия седемгодишен период.  
През предишните 4 години анализаторите признават грешен подход. Вместо европейските пари 
да подпомогнат дългосрочни бизнес проекти, които пък да съживят българската икономика и да 
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открият нови постоянни работни места, а се концентрираха парите от оперативната програма в 
десет мащабни технологични парка. По този начин се планираше да раздадат парите за тухли, 
бетон и арматура на четирима-петима свои приближени едри строителни предприемачи, които 
да реализират парите, без никаква мисъл за реалното модернизиране и развитие на 
българската икономика в дългосрочен план. Интересно е какво от тази идея е реализирано?!  
Още от началото на юни миналата година тръгна диалогът с всички заинтересовани страни - 
браншови организации, бизнес асоциации, местните власти, академичните общности, и въобще 
с всички, към които ще бъде насочена оперативната програма за конкурентоспособност и 
иновации и да бъдат преодолени грешките.  
Най-важното в тази ситуация е да се създават работни места и трябва да се използва всяка 
възможност за усвояването на евросредствата - тема, на която посветихме толкова много 
време и дебати в Европейския парламент.  
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Дата: 05.04.2014  
Източник: www.varnautre.bg  
Връзка:  
http://www.varnautre.bg/2014/04/05/220092-evropari_za_inovatsii_otivat_za_sladki_i_salfetki  
Брой думи: 446  
 
 
Резюме: Дейности, които не отговарят на изискванията за иновации, са получили европейско 
финансиране от програма “Конкурентоспособност”. За това алармира депутатът от ГЕРБ 
Николай Нанков.  
 
Заглавие: Европари за иновации отиват за сладки и салфетки  
Подзаглавие: Ще бъде направена проверка на проектите, обеща зам.-министър Тасим  
Автор:  
Текст: Дейности, които не отговарят на изискванията за иновации, са получили европейско 
финансиране от програма “Конкурентоспособност”. За това алармира депутатът от ГЕРБ 
Николай Нанков.  
От сайта на оперативната програма става ясно, че са сключени договори за 223 проекта за 
над 176 млн. лв. Сред тях има проект за “Внедряване на иновативни сладкарски изделия”. По 
него пловдивска фирма ще вземе 169 хил. лв. безвъзмездна помощ за оборудване и ще наеме 
консултант, който да изработи маркетингова стратегия за продажбата на сладките. Предвидена 
е и дейност за визуализация и публичност.  
338 хил. лв. безвъзмездна помощ ще отидат по проект за внедряване на “иновативен продукт в 
направлението салфетки”. Спечелилата фирма ще използва парите, за да купи машини за 
производството на салфетки.  
“Буди недоумение как иновативният потенциал на България се съдържа в иновативни 
салфетки, иновативни торти, иновативни сладки и иновативни туристически агенции”, 
коментира Николай Нанков.  
През 2012 г. обаче Управляващият орган по “Конкурентоспособност” разшири обхвата на 
дейностите, които могат да се финансират по тази мярка. Причината бе слабият интерес на 
българския бизнес към старата схема с доста затегнати откъм изисквания за иновации условия.  
Финансиране ще получи и “Ел Би Булгарикум”, която е изцяло държавно предприятие. 
Компанията иска да разработи иновативни диетични продукти за хранителни терапии. Според 
Нанков обаче бенефициент държавна фирма е в разрез с условията за допустимост на 
кандидатите.  
Финансиране са получили и два проекта за една и съща дейност - “Внедряване на система за 
синхронно изследване и анализ на фокус група”. Едната от компаниите ще вземе 187 хил. лв. 
безвъзмездна помощ, а другата - 352 хил. лв.  
Заместник-министърът на икономиката Юнал Тасим каза пред “Труд”, че ще бъде направена 
проверка на проектите. Той каза, че резултатите от нея ще са ясни до дни, но не се ангажира с 
точен срок.  
От думите му стана ясно още, че ще се проверяват само проектите, за които има сигнали за 
нарушения. “Ако ние проверяваме всички бенефициенти, значи да сме разследващ орган и на 
година ще минават няколко бенефициента, а не 4000, както е в момента”, каза Тасим.  
Близки на служителка в МИЕ спечелили 2 проекта  
Близки на Надежда Белелиева, която е старши експерт в икономическото министерство, също 
са получили финансиране по програмата, съобщи сайтът “Медиапул”. Става въпрос за 
съпруга и девера на служителката. Мъжът Димитър Белелиев печели проект с дружеството 
“Централна енергоремонтна база” за 1,9 млн. лв. безвъзмездно финансиране. 839 хил. лв. 
получава и ЕТ “Симеон Белелиев”, фирма на брата на Димитър. Самата експертка не е 
посочила в декларацията си за конфликт на интереси тези обстоятелства. Според зам.-
министъра на икономиката Юнал Тасим бенефициентите трябва да декларират подобни 
обстоятелства и носят отговорност, ако данните им са неверни. “Труд” опита да се свърже със 
Симеон Белелиев, но на телефона, посочен в Търговския регистър, отговаря счетоводна къща.  
 

http://www.varnautre.bg/2014/04/05/220092-evropari_za_inovatsii_otivat_za_sladki_i_salfetki
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Дата: 05.04.2014  
Източник: www.argumenti-bg.com  
Връзка:  
http://argumenti-bg.com/36188/kiril-dobrev-nashiyat-doklad-pomogna-za-prisadata-na-zlatanov/  
Брой думи: 499  
 
 
Резюме: | zemia |  
Ние развенчахме един мит, че когато искаш една работа да не се свърши правиш временна 
анкетна комисия. Това каза в ефира на БНТ народният представител от ПГ на КБ и 
председател на Временна анкетна комисия за проучване на обстоятелствата по оповестените 
факти и данни за нарушения, извършени в Комисията за предотвратяване и установяване на 
конфликт на интереси Кирил Добрев.  
 
Заглавие: Кирил Добрев: Нашият доклад помогна за присъдата на Златанов  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: | zemia |  
Ние развенчахме един мит, че когато искаш една работа да не се свърши правиш временна 
анкетна комисия. Това каза в ефира на БНТ народният представител от ПГ на КБ и 
председател на Временна анкетна комисия за проучване на обстоятелствата по оповестените 
факти и данни за нарушения, извършени в Комисията за предотвратяване и установяване на 
конфликт на интереси Кирил Добрев. „Ние направихме такава комисия, успяхме да направим 
един много сериозен доклад. Този доклад беше поет от прокуратурата, беше повдигнато 
обвинение и вече имаме и присъда и то сериозна. Всъщност, с риск да се повторя,ще кажа, че 
това е присъда за управлението на ГЕРБ. Това е присъда за онзи начин на мислене, който 
беше наложен в България, начин, който беше опроверган” допълни той. Той изрази надежда 
всички други подобни временни анкетни комисии, които са били създадени да приключат с 
такъв резултат, защото това, което е било налагано не бива повече да се повтаря. „Днес съм 
наистина гневен на Бойко Борисов, защото след присъдата той каза, че е добре да има 
осъдени държавни служители и тук питам не е ли добре да има осъдени политици, защото 
всяка една поръчка, която Филип Златанов е изпълнявал, е била поръчана от някой, срещу 
всяка една такава поръчка има инициали или име на човек”, каза още той.  
Добрев допълни, че ако Златанов е извършил престъпление по служба, то срещу всяко едно 
престъпление има и лице. „Затова силата на закона трябва да се стовари със същата величина 
и върху политиците, защото трябва и те да носят своята отговорност за тези действия. Както и 
друг път съм казвал Златанов е перфектният държавен служител, тъй като изпълнява всички 
заповеди на своите началници безпрекословно и ако И.Ф, Б.Б и Ц.Ц. са само инициали, то в 
тефтерчето има и конкретни имена. Тези хора правят изявления и пресконференции, 
повтаряйки, че това правителство трябва да си отиде. Всички трябва да са наясно, че те искат 
това за да се върнат те на власт и да продължат с такъв род действия и поръчки“ категоричен 
бе народният представител.  
Искам да попитам Томислав Дончев, който обяснява, че „всеки може да си драска” има ли 
отношение със записаното в тефтерчето, че той е осигурил чадър на г-жа Жулиета Хубенова и 
г-жа Светлана Дончева и дали г-жа Дончева е правила проекти по програма 
„Конкурентоспособност”, попита Кирил Добрев. „Ако е работила, защо Томислав Дончев се е 
обаждал за нея да я освободят от работа, да я презентира или да я защити”, допълни своя 
въпрос Добрев. Той каза още, че това трябва да бъде обяснено на гражданите, защото по 
неговите думи този път няма да стане някой да седи и да се усмихва до Бойко Борисов и да го 
изберат между другото за каквото и да е. „Защото трябва да обясниш на обществото, защо 
искаш да премахнеш някой и да се върнеш на власт ти. Трябва да излезеш и да обясниш тези 
неща на обществото, за да разбереш имаш ли достойнството да бъдеш евродепутат имаш ли 
достойнството да бъдеш в една или друга листа”, заключи Кирил Добрев.  
 

http://argumenti-bg.com/36188/kiril-dobrev-nashiyat-doklad-pomogna-za-prisadata-na-zlatanov/


 

 

38 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 4

/6
/2

0
1
4
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Източник: www.livenews.bg  
Връзка: http://livenews.bg/kiril-dobrev-prodylzhi-s-napadkite-kym-tomislav-donchev-61094.html  
Брой думи: 494  
 
 
Резюме: Ние развенчахме един мит, че когато искаш една работа да не се свърши правиш 
временна анкетна комисия. Това заяви в ефира на БНТ Кирил Добрев, народен представител 
от ПГ на КБ и председател на Временна анкетна комисия за проучване на обстоятелствата по 
оповестените факти и данни за нарушения, извършени в Комисията за предотвратяване и 
установяване на конфликт на интереси.  
 
Заглавие: Кирил Добрев продължи с нападките към Томислав Дончев  
Подзаглавие: Според Борисов е добре да има осъдени служители, а не е ли добре да има и 
осъдени политици, попита социалистът  
Автор:  
Текст: Ние развенчахме един мит, че когато искаш една работа да не се свърши правиш 
временна анкетна комисия. Това заяви в ефира на БНТ Кирил Добрев, народен представител 
от ПГ на КБ и председател на Временна анкетна комисия за проучване на обстоятелствата по 
оповестените факти и данни за нарушения, извършени в Комисията за предотвратяване и 
установяване на конфликт на интереси.  
„Ние направихме такава комисия, успяхме да направим един много сериозен доклад. Този 
доклад беше поет от прокуратурата, беше повдигнато обвинение и вече имаме и присъда и то 
сериозна. Всъщност, с риск да се повторя,ще кажа, че това е присъда за управлението на 
ГЕРБ. Това е присъда за онзи начин на мислене, който беше наложен в България, начин, който 
беше опроверган” допълни той.  
Депутатът изрази надежда всички други подобни временни анкетни комисии, които са били 
създадени, да приключат с такъв резултат, защото това, което е било налагано не бива повече 
да се повтаря. "Днес съм наистина гневен на Бойко Борисов, защото след присъдата той каза, 
че е добре да има осъдени държавни служители и тук питам не е ли добре да има осъдени 
политици, защото всяка една поръчка, която Филип Златанов е изпълнявал, е била поръчана от 
някой, срещу всяка една такава поръчка има инициали или име на човек”, отсече социалистът.  
Добрев допълни, че ако Златанов е извършил престъпление по служба, то срещу всяко едно 
престъпление има и лице. „Затова силата на закона трябва да се стовари със същата величина 
и върху политиците, защото трябва и те да носят своята отговорност за тези действия. Както и 
друг път съм казвал Златанов е перфектният държавен служител, тъй като изпълнява всички 
заповеди на своите началници безпрекословно и ако И.Ф, Б.Б и Ц.Ц. са само инициали, то в 
тефтерчето има и конкретни имена. Тези хора правят изявления и пресконференции, 
повтаряйки, че това правителство трябва да си отиде. Всички трябва да са наясно, че те искат 
това, за да се върнат на власт и да продължат с такъв род действия и поръчки" категоричен бе 
народният представител.  
"Искам да попитам Томислав Дончев, който обяснява, че „всеки може да си драска” има ли 
отношение със записаното в тефтерчето, че той е осигурил чадър на г-жа Жулиета Хубенова и 
г-жа Светлана Дончева и дали г-жа Дончева е правила проекти по програма 
„Конкурентоспособност”, попита Кирил Добрев.  
„Ако е работила, защо Томислав Дончев се е обаждал за нея да я освободят от работа, да я 
презентира или да я защити”, допълни своя въпрос той. Депутат разкри още, че това трябва да 
бъде обяснено на гражданите, защото по неговите думи този път няма да стане някой да седи и 
да се усмихва до Бойко Борисов и да го изберат между другото за каквото и да е.  
„Защото трябва да обясниш на обществото, защо искаш да премахнеш някой и да се върнеш на 
власт ти. Трябва да излезеш и да обясниш тези неща на обществото, за да разбереш имаш ли 
достойнството да бъдеш евродепутат имаш ли достойнството да бъдеш в една или друга 
листа”, заключи Кирил Добрев.  
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Източник: www.vnews.bg  
Връзка: http://vnews.bg/news/89929  
Брой думи: 346  
 
 
Резюме: Салфетки, мебели, брави, лукс кутия, речник на мобилните устройства и дори сладки 
са сред одобрените иновативни проекти по европрограмата „Конкурентоспособност“. Сред 
заслужилите финансиране новаторски идеи са стойка за слънчобран и иновативна 
туристическа агенция.  
 
Заглавие: Сладкиши и стойка за чадър взели европари за иновации  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Салфетки, мебели, брави, лукс кутия, речник на мобилните устройства и дори сладки са 
сред одобрените иновативни проекти по европрограмата „Конкурентоспособност“. Сред 
заслужилите финансиране новаторски идеи са стойка за слънчобран и иновативна 
туристическа агенция.  
За тези и други проекти на 223 фирми са били отпуснати над 176 млн. лв., разкри „Медиапул“. 
За финансирането на странните „изобретения“ се разбра от въпроси към зам.-министъра на 
икономиката Юнал Тасим, поканен на изслушване в парламентарната комисия по 
еврофондовете. Тасим каза, че не знае за случаите и ще разпореди проверка. Средствата за 
иновации били одобрени ударно в края на март, като финансирането е между 170 хил. до над 2 
млн. лв. за проект.  
Депутатът от ГЕРБ Николай Нанков твърди, че някои от идеите вече са въведени и са на 
пазара, така че не са имали право на финансиране. Има и случаи, в които две фирми подават 
проекти за една и съща иновация, като и двата получават пари. Освен това има сериозни 
съмнения, че печелившите са в конфликт на интереси. Зад фирмите и чиновниците, одобрили 
проектите, прозират връзки и имена на сегашни и бивши депутати.  
ТОПЛИ ВРЪЗКИ  
В списъка на одобрените иновативни проекти има два еднакви със заглавие „Внедряване на 
система за синхронно изследване и анализ на фокус група“. Единият е на „Инфо клас“, другият 
на „Ф.П.и Ко“. Управителката на „Ф.П.и Ко“ е купила дела на социоложката и депутатка от БСП 
Татяна Буруджиева в „Бизнес консулт груп“ през лятото на 2013 г., а двете фирми са 
регистрирани на един и същ адрес.  
Роднини на експертката от икономическото министерство Надежда Белелиева – съпругът й и 
неговият брат, са сред получилите „да“ за проектите си, съобщава „Медиапул“. Според юристи 
проблемът е, че чиновничката не е декларирала тези връзки. Съпругът й печели 1.8 млн. лв. за 
„разработване и внедряване на нова иновативна система за отдалечен мониторинг и 
диагностика на силови трансформатори по акустичен метод и налагането на пазара“. Неговият 
брат пък взима 838 863 лв. за друг проект. За иновативен сервиз „Алком ЕСС“ взима почти 300 
хил. лв. Сред собствениците на дружеството е синът на ексшефа на Столичния общински съвет 
Андрей Иванов от ГЕРБ.  
 

http://vnews.bg/news/89929
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Резюме: „Ние развенчахме един мит, че когато искаш една работа да не се свърши, правиш 
временна анкетна комисия. Това каза в ефира на БНТ народният представител от ПГ на КБ и 
председател на Временна анкетна комисия за проучване на обстоятелствата по оповестените 
факти и данни за нарушения, извършени в Комисията за предотвратяване и установяване на 
конфликт на интереси Кирил Добрев.  
 
Заглавие: Кирил Добрев: Ако И.Ф, Б.Б и Ц.Ц. са само инициали, то в тефтерчето има и 
конкретни имена  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: „Ние развенчахме един мит, че когато искаш една работа да не се свърши, правиш 
временна анкетна комисия. Това каза в ефира на БНТ народният представител от ПГ на КБ и 
председател на Временна анкетна комисия за проучване на обстоятелствата по оповестените 
факти и данни за нарушения, извършени в Комисията за предотвратяване и установяване на 
конфликт на интереси Кирил Добрев.  
„Ние направихме такава комисия, успяхме да направим един много сериозен доклад. Този 
доклад беше поет от прокуратурата, беше повдигнато обвинение и вече имаме и присъда и то 
сериозна. Всъщност, с риск да се повторя, ще кажа, че това е присъда за управлението на 
ГЕРБ. Това е присъда за онзи начин на мислене, който беше наложен в България, начин, който 
беше опроверган” допълни той.  
Добрев изрази надежда всички други подобни временни анкетни комисии, които са били 
създадени да приключат с такъв резултат, не бива повече да се повтаря.  
"Днес съм наистина гневен на Бойко Борисов, защото след присъдата той каза, че е добре да 
има осъдени държавни служители и тук питам не е ли добре да има осъдени политици, защото 
всяка една поръчка, която Филип Златанов е изпълнявал, е била поръчана от някой, срещу 
всяка една такава поръчка има инициали или име на човек”, каза още той.  
Добрев допълни, че ако Златанов е извършил престъпление по служба, то срещу всяко едно 
престъпление има и лице. „Затова силата на закона трябва да се стовари със същата величина 
и върху политиците, защото трябва и те да носят своята отговорност за тези действия. Както и 
друг път съм казвал, Златанов е перфектният държавен служител, тъй като изпълнява всички 
заповеди на своите началници безпрекословно и ако И.Ф, Б.Б и Ц.Ц. са само инициали, то в 
тефтерчето има и конкретни имена. Тези хора правят изявления и пресконференции, 
повтаряйки, че това правителство трябва да си отиде. Всички трябва да са наясно, че те искат 
това за да се върнат те на власт и да продължат с такъв род действия и поръчки", категоричен 
бе народният представител.  
Искам да попитам Томислав Дончев, който обяснява, че „всеки може да си драска”, има ли 
отношение със записаното в тефтерчето, че той е осигурил чадър на г-жа Жулиета Хубенова и 
г-жа Светлана Дончева и дали г-жа Дончева е правила проекти по програма 
„Конкурентоспособност”, попита Кирил Добрев.  
„Ако е работила, защо Томислав Дончев се е обаждал за нея да я освободят от работа, да я 
презентира или да я защити”, допълни своя въпрос Добрев.  
Той каза още, че това трябва да бъде обяснено на гражданите, защото по неговите думи този 
път няма да стане някой да седи и да се усмихва до Бойко Борисов и да го изберат между 
другото за каквото и да е.  
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