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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
13.04.2014 г.  
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 2 

 телевизии 2 

 радиостанции 0 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 4 

 вестници, от които: 3 

 - национални 0 

 - регионални 3 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 1 

Общо за деня 6 
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Телевизии и радиостанции  
 
Дата: 12.04.2014  
Източник: БНТ  
Предаване: Панорама  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 15  
Брой думи: 2668  
 
 
Резюме: Тема: Състоянието на родната икономика  
Гост: Драгомир Стойнев, министър на икономиката и енергетиката  
Водещ: Кабинетът и вашата партия – основно БСП, много говори за реиндустриализация. 
Обаче, разбрахме само, че държавата ще купи „Химко”, за да го продаде отново.  
Драгомир Стойнев: Първо. Реиндустриализация, ние стъпваме на 3 стълба. Човешкият 
капитал – първи стълб. Започнахме реформа завеждайки дуалното обучение. Тази година ще 
имаме 3 пилотни проекта. Втори стълб, залагаме на иновациите. За първи път държавата се 
намесва, като подпомага тези малки и средни предприятия – иновационни, чрез националният 
иновационен фонд, тази година има 20 милиона, миналата година, знаете ли колко имаше?  
Водещ: Колко имаше?  
Драгомир Стойнев: Нула. Разбира се, залагаме и на оперативната програма „Иновация и 
конкурентоспособност“ и третият механизъм е достъпът до финансовия ресурс. Вече 
българската банка за развитие предлага своите финансови инструменти, които са насочени към 
малки и средни предприятия, към експортно ориентирани предприятия. В момента в 
министерството на икономиката и енергетиката работим по 33 сертификата на стойност 2 
милиарда и 200 милиона лева. Става въпрос за приблизително 4 завода, тоест ние 
стимулираме тези инвестиции, които са в индустрията, тъй като едно работно място създадено 
в индустрията, създава още 4 в съпътстващите го сфери. Относно „Химко”, което вие заявихте. 
„Химко” беше приготвено за скрап. „Химко” беше приготвено, както всички предприятия 
трябваше да бъде изнесено на скрап.  
 
 
Текст: Тема: Състоянието на родната икономика  
Гост: Драгомир Стойнев, министър на икономиката и енергетиката  
Водещ: Добър вечер на министъра на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев.  
Драгомир Стойнев: Добър вечер.  
Водещ: Чухте това изречение, нали? Какво може обаче да загуби България?  
Драгомир Стойнев: България е държава-членка на Европейския съюз, член на НАТО и до 
известна степен ние ще подкрепим всяка една позиция на Европейския съюз и на НАТО. Но 
има държави-членки на Европейския съюз, които са по-малко зависими от Русия, други повече 
зависими от Русия. Европа е базирана на солидарността и следващото решение относно 
бъдещото евентуално решение на Европейския съюз относно Русия не бих искал да има 
дефицит на солидарност към тези държави, които са наистина зависими от Русия.  
Водещ: Тоест директно иска Расмусен - ако има санкции, ние да ги подкрепим. А ние сякаш сме 
резервирани по този въпрос.  
Драгомир Стойнев: Вижте, за санкции от страна на НАТО не може да се говори. Мисля, че 
това няма как да се случи.  
Водещ: Не, не. Санкции от Европейския съюз може би.  
Драгомир Стойнев: Никой не говори за бъдещ военен конфликт. Но тези санкции наистина 
трябва да бъдат премерени, така че не определени държави да бъдат изцяло губещи, други по-
малко губещи. Аз си спомням кошмара от 2009 година. Тогава за 14 дни българската икономика 
загуби приблизително 500 милиона лева. Никой не ни компенсира обаче за тези загуби.  
Водещ: А точно това може да се повтори. Според вас, нас ли плаши Путин, като казва, че газа 
отново може да спре?  
Драгомир Стойнев: Не, няма такова нещо, не е казано. Аз внимателно прочетох писмото на 
Путин. Там по-скоро се обрисува ситуацията между Украйна и Русия. Но в крайна сметка 
Европейската комисия предприема своите действия, за да подпомогне Украйна. Знаете, че в 
момента се изготвя механизъм между Европейската комисия, МВФ и Световната банка именно 
финансово да подпомогнат Украйна, за да няма прекъсване на газовите доставки за Украйна. А 
аз лично не считам, че украинското правителство ще прекъсне газовите доставки за държавите 
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членки. Така че паника не трябва да има. Следим внимателно ситуацията. Трябва да има обща 
позиция, но тя наистина трябва да бъде балансирана, така че не определени държави да се 
превърнат в големите губещи.  
Водещ: Ние изчислили ли сме какво можем да загубим?  
Драгомир Стойнев: Ние наистина можем да имаме… да има сериозни последствия за 
българската икономика. И най-вече ме притеснява перспективата, тъй като България се отлепи 
от дъното, България тръгна по пътя на икономическия растеж – това го потвърждават и 
статистическите данни – 1,1 е икономическият растеж за третото тримесечие на 2013-та, 1,6 за 
четвъртото тримесечие. 2013 година повече чуждестранни инвестиции, отколкото 2012 година. 
6 месеца подред имаме ръст на промишленото производство, стихнахме до 6,5% ръст. И един 
негативен обрат наистина може да има и конкретни доста непредвидими резултати. Но в 
крайна сметка ние изгубихме много ценно време. Аз когато встъпих на поста министър на 
икономиката и енергетиката, ясно заявих, че моят приоритет в сферата на енергетиката ще 
бъде именно в сферата на диверсификацията. Защото диверсификация означава сигурност. 
Тогава никой не ми обърна внимание, но ние започнахме конкретни реални действия. След като 
бяхме изоставени за проекта „Набуко”, ние подписахме договор за един милиард кубически 
метра доставка на природен газ с консорциума "Шах Дениз 2" евентуално по бъдещия проект 
/…/. Вече имаме реален меморандум, подписан между България и Турция за изграждане на 
интерконекторна връзка. Знаете, приблизително 7 години се чакаше този меморандум. Тази 
година ще имаме и технически проект по интерконекторната ни връзка с Гърция, дай Боже да 
започнат и наистина строителните дейности. Но ние изгубихме много ценно време. 2009 година 
имахме криза, уж нещо започна да се работи и аз заварих енергетиката относно 
диверсификацията в същото състояние, в което бе оставена 2009 година.  
Водещ: Господин Стойнев, като говорите за трасета, "Южен поток" става жертва на кризата, 
пишат много издания. Въпросът е да не разберем ние последни за това.  
Драгомир Стойнев: Не, вижте, "Южен поток" е приоритетен проект за България и тази криза 
именно го потвърждава, тъй като това осигурява сигурност на доставки на природен газ за 
България, а и за Югоизточна Европа.  
Водещ: Да де, но не искат очевидно. Очевидно не искат. Пишат освен… оставете вестниците 
което пишат, оказва се, че предполагаемият строител е в черен списък.  
Драгомир Стойнев: Тук говорим за солидарност. Както може да има „Северен поток”, така 
може да има "Южен поток". България няма да даде нито една стотинка за този огромен 
инфраструктурен проект. Ние ще върнем нашия заем именно чрез дивидентите по проекта 
"Южен поток". Той минава през най-бедния регион на страната. 5000 работни места, сигурни 
доходи за българските граждани, увеличаване на тяхната покупателна способност, социална 
защита. И този проект ние трябва да го отхвърлим с лека ръка.  
Водещ: Аз ви разбирам, но разбира ли ви Брюксел? На чисто ли сме с Брюксел по този въпрос 
или шикалкавим?  
Драгомир Стойнев: Ние не шикалкавим, напротив, в постоянни разговори сме с Брюксел. На 3 
март бе последната ми среща с комисаря Йотингер.  
Водещ: Да, ама защо ви вика отново тогава?  
Драгомир Стойнев: Тъй като, разбира се, има известно недоразумение относно законодателни 
инициативи, които именно трябва да запълнят една дупка в българското законодателство. 
Става въпрос за газопровод, който няма да минава на територията на Европейския съюз, както 
са всички газопроводи в момента, и по този газопровод не трябва според нас да важи 
правилото относно третия енергиен пакет. Защото трета страна да има достъп на 2000 метра 
дълбочина, няма как да се случи. Този газопровод завършва на два километра вече на 
територията на България. оттам нататък започва сухопътният газопровод, за който вече ние 
сме подписали споразумение с "Газпром", че трета страна ще има достъп до капацитета на 
тръбата.  
Водещ: Не мога да разбера как така хем няма да минава през Европейския съюз, хем ще мине 
през най-бедния регион на България.  
Драгомир Стойнев: Недоразумението идва относно морската част на газопровода. След като 
газопроводът стъпи на територията на българската страна, той изцяло трябва да отговаря на 
европейското законодателство. И този газопровод на сухопътната територия преминава през 
най-бедния регион на България, най-бедния регион на Европейския съюз.  
Водещ: Въпросът е дали ще разбере тази сложна казуистика Йотингер? След като ви вика, 
явно не разбира нещо.  
Драгомир Стойнев: За съжаление този проект наистина може да се превърне като жертва 
относно в момента взаимоотношенията между Европейския съюз и Русия. Но ние трябва да 
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защитим националния си интерес. И тази политика се подкрепя в момента и от Италия, и от 
Австрия, и от Унгария, и от Словения, и от Хърватия, и от Гърция. Комисарят Йотингер трябва 
да се съобразява с мнението на всички държави членки на  
Водещ: ”Северен поток” е готов. "Южен поток" тепърва ще се строи. Освен това, вярно ли е, че 
човек от черния списък на Европейския съюз ще бъде строителят – Тимченко?  
Драгомир Стойнев: Комисията все още не се е произнесла. Ние направихме усилия да 
съберем нужната информация. Такъв човек не фигурира.  
Водещ: Господин Стойнев, какви са рисковете от войната на българската държава с 
енергоразпределителните дружества под лозунга: чужденците са ни виновни за всичко?  
Драгомир Стойнев: В България всички чуждестранни инвеститори са щастливи. Тук не 
говорим за война. Тук говорим за спазване на правила и да се спазва законът. Тези 
електроразпределителни дружества искам да спазват закона и да работят така, както работят в 
собствените си държави и да уважават българските граждани. Това е, което се иска.  
Водещ: Да де, ама не излиза ли, че НЕК им дължи всъщност пари, а не…  
Драгомир Стойнев: Не е така. В момента оправяме грешно взети решения от миналото. 
Защото за два месеца в българската енергийна система се присъединиха приблизително 800 
мегавата възобновяеми енергийни източници. Това са с приблизително 700% повече за два 
месеца. Вие разбирате колко е трудно да се балансира тази система. Още повече, че спомням 
си тези приказки, че едва ли не гоним чужденците, когато се наложи тази допълнителна такса 
от 20% върху произведената енергия от възобновяеми енергийни източници, когато се спестиха 
десетки милиона на българските граждани. Тогава също бяхме упреквани, защото има едно 
шумно малцинство, което е против модернизацията на България. Тогава също се говореше, че 
тези чужденци ще напуснат. Някой да е напуснал? Не. Нещо повече, ние се оказахме прави, 
защото от два дни официално Европейската комисия изцяло променя своята политика относно 
възобновяемите енергийни източници, защото имаме деформация на пазарните механизми. 
Защото тази електроенергия е изключително скъпа и завиши цената както за бита, така и за 
индустрията.  
Водещ: А не е ли въпросът, че НЕК е пред фалит, който няма как да бъде спасен, освен ако не 
вземете тези пари от ЕРП-тата?  
Драгомир Стойнев: Не, тези пари се дължат от НЕК. Те са неправомерно прихванати.  
Водещ: Да, де но и НЕК им дължи пари, няма ли да признаете?  
Драгомир Стойнев: Топлофикация София също дължи 550 милиона лева на НЕК. С тези 
приблизително 900 милиона лева, мислите ли, че няма да се подобри финансовото състояние 
на НЕК? Но, стъпка по-стъпка това състояние се подобрява, защото имаме наистина стратегия, 
която да доведе до либерализация на енергийният пазар.  
Водещ: А, да не би кучето да е заровено там, че да не искате, поне до изборите да повишите 
цената на тока, а това повишаване иначе е неминуемо.  
Драгомир Стойнев: Не, това няма нищо общо. Цената на тока зависи от решението на 
държавната комисия по енергийно и водно регулиране. Аз просто искам в България да се 
спазват правилата и законите. Всеки който спазва законите, ще получи пълната подкрепа на 
правителството, но ние не можем да търпим своеволия. Всеки да тълкува законодателството 
по свой си начин.  
Водещ: А, ще се вдига ли тока?  
Драгомир Стойнев: Това, аз не мога да го кажа, това може само ДКЕВР да вземе решение, 
дали ще се увеличи, намали цената на тока или ще остане същата.  
Водещ: Въпросът е, че това не е ли начин да си измиете ръцете, ако случайно се увеличи? 
Защото вие много обещавахте, че няма да се увеличава.  
Драгомир Стойнев: Вижте, имаше конкретни предпоставки, за да не се увеличи 
електроенергията, защото първите ни стъпки бяха именно със промените в закона за 
енергетиката. Ние намалихме разходите, като намалихме студения резерв, отпушихме износа 
на електроенергия, успешно разделихме ЕСО и НЕК. Следващият месец трябва да започне 
работа вече и балансиращият пазар. Тази година трябва да има и енергийна борса. Започваме 
да структурираме и дългосрочните договори. Не случайно искам среща и с комисаря Алмуня, за 
да чуя и неговото мнение, защото целта ние 2015г. да се легализира пазара.  
Водещ: Още един международен фронт не отваряте ли в битка с международните търговски 
вериги? Защото аз не съм 100% сигурен, че българският купувач иска такава война.  
Драгомир Стойнев: Не мога да разбера, защо постоянно казвате война. Нямаме никакви 
предпоставки за военни действия. Наистина, големите търговски вериги за инвеститор в 
страната, благодарение на тях се модернизира търговията, но аз съм министър на икономиката 
трябва да защитавам малките и средни предприятия, малките производители, а те са над 500 
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хиляди. Да защитавам и търговците и най-вече съм длъжен да защитавам и българските 
производители. Определено има пазарна сила, която налагат големите търговски вериги и 
пречат за нормалното функциониране. Няма нищо лошо… в България ние все още не сме 
регулирали и наистина наблягам на регулация, защото във Франция, примерно ясно е казано – 
„Свежа продукция е тази, която се намира на 40 км. от търговската верига.” Ние в България 
нямаме подобен род защитни механизми за родното производство. Няма нищо лошо в това. Аз 
трябва да бдя, наистина, като министър на икономиката за малките и средни предприятия в 
България. А, съм имал среща със всички големи търговски вериги и не правим нищо, което да 
отсъства от законодателството на старите държави членки на ЕС. Тоест, това, което го има там 
искаме да го направим тук. Искаме една регулация, която наистина да има нормални пазарни 
механизми.  
Водещ: Кабинетът и вашата партия – основно БСП, много говори за реиндустриализация. 
Обаче, разбрахме само, че държавата ще купи „Химко”, за да го продаде отново.  
Драгомир Стойнев: Първо. Реиндустриализация, ние стъпваме на 3 стълба. Човешкият 
капитал – първи стълб. Започнахме реформа завеждайки дуалното обучение. Тази година ще 
имаме 3 пилотни проекта. Втори стълб, залагаме на иновациите. За първи път държавата се 
намесва, като подпомага тези малки и средни предприятия – иновационни, чрез националният 
иновационен фонд, тази година има 20 милиона, миналата година, знаете ли колко имаше?  
Водещ: Колко имаше?  
Драгомир Стойнев: Нула. Разбира се, залагаме и на оперативната програма „Иновация и 
конкурентоспособност“ и третият механизъм е достъпът до финансовия ресурс. Вече 
българската банка за развитие предлага своите финансови инструменти, които са насочени към 
малки и средни предприятия, към експортно ориентирани предприятия. В момента в 
министерството на икономиката и енергетиката работим по 33 сертификата на стойност 2 
милиарда и 200 милиона лева. Става въпрос за приблизително 4 завода, тоест ние 
стимулираме тези инвестиции, които са в индустрията, тъй като едно работно място създадено 
в индустрията, създава още 4 в съпътстващите го сфери. Относно „Химко”, което вие заявихте. 
„Химко” беше приготвено за скрап. „Химко” беше приготвено, както всички предприятия 
трябваше да бъде изнесено на скрап.  
Водещ: Като го купува държавата ще го спаси ли?  
Драгомир Стойнев: Има интерес към „Химко”, при който разбира се първо предприятието 
трябва да бъде придобито, предприятието може да бъде спасено, защото анализите показват, 
че има търсене на произведената продукция от „Химко”. Няма нищо лошо в това. В момента, 
обаче има дело в апелативният съд относно активите на „Химко”, което ни възпрепятства да 
участваме във втория търг. Още повече, че тези пари, които седят за „Химко”, отново се 
връщат в държавата. Какво имам предвид… Имам предвид, че голяма част от парите се 
връщат в Булгаргаз, другите в НЕК, в НАП. Хората ще си получат заплатите, защото са били 
излъгани през годините и се взима едно предприятия, на което или държавата или може да се 
търси и инвеститор.  
Водещ: Въпросът е г-н Стойнев, дали това не са ЕРП-тата, търговските вериги, 
реиндустриализацията, не са ли временни изригвания, които ще утихнат веднага след 
изборите. При това популистки изригвания?  
Драгомир Стойнев: Ако бяха временни изригвания, ако бяха преди изборите само, защо да си 
създаваме врагове точно преди изборите. Напротив, желанието ни е в тази държава веднъж за 
винаги да има ред, да се спазва закона и да се върне държавността.  
Водещ: Реплика на г-н Паси, кратка моля.  
Соломон Паси: Нещо за плурализация на мненията, да кажа, че аз съм един от 
данъкоплатците, които не желаят с моите данъци да бъде купувано „Химко”. Смятам, че това е 
едно неправилно вложение на моите данъци. Не смятам, че държавата трябва да купи тези 
неща. Ако има частен инвеститор, който иска да купи „Химко”, чудесно, но държавата да 
управлява икономиката с ръчно управление не се не получава. Не се получава и във Франция, 
Англия, Америка не се получава, не знам защо очакваме, че в България ще се получи.  
Драгомир Стойнев: Не правим нищо по-различно от това, което се случи в САЩ, когато се 
спаси „Дженерал моторс”, когато във Франция се купи /…/ и когато се наляха пари именно във 
фирмите, за да не фалират, а след това да бъдат разпродадени. Тоест, наистина държавата 
може да го предвиди и да си търси чуждестранни инвеститори, защото това предприятие по-
добре да работи, да дава работни места, да дава прехрана отколкото да бъде нарязано на 
скрап.  
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Водещ: Добре, за да завършим… Тук няма ли някакви деликатни знаци срещу запада, защото 
вие казахте, че „индустриалната, социалната и енергийната политика на ЕС е провал.” Обаче, 
ние точно от този провал искаме пари и подкрепа.  
Драгомир Стойнев: От къде искаме пари? Ние все сме с това мислене… Някой задавал ли се 
въпроса, защото ние все така имаме едно робско мислене, че на нас ни дават пари и ние 
трябва да се притесняваме от това. Искам да попитам, къде отиват българските пари? Нима 
ние нямаме основен принос към формиране на европейският бюджет? 2 мандата имаме дясна 
европейска комисия. Какъв е резултата? Самата комисия, вече казва, че енергийната политика 
е провал. Социалната политика имаме над 10 милиона повече безработни. Индустриалната 
политика – Европа се бори срещу делокализацията и няма нищо лошо да се признае този 
провал.  
Водещ: Значи ние участваме в този провал?  
Драгомир Стойнев: Не, искам да кажа, че Европа трябва да промени своето мислене и своят 
начин за правене на политика. Именно считам, че тези избори са ключови за Европа. Защото 
видяхме, 2 мандата дясно управление къде се намира Европа.  
Водещ: Добре, благодаря ви.  
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Дата: 12.04.2014  
Източник: Bulgaria on Air  
Предаване: Денят On Air  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 7  
Брой думи: 717  
 
 
Резюме: Тема: Проектът на „Дилком – България“ ООД по ОПК  
ОП „Конкурентоспособност“ осигурява подкрепа за развитието на производителността и 
ефективността на малки и средни предприятия, насърчава развитието на иновациите, 
увеличаване на инвестициите и експерта, както и подобрява общия климат на бизнес средата. 
По тази програма с период 2007-2013 г. са осъществени много успешни проекти, които са дали 
нов импулс за развитието на много фирми. АСЛ Машгруп е една от тях. 
 
Текст: Тема: Проектът на „Дилком – България“ ООД по ОПК  
Водещ: ОП „Конкурентоспособност“ осигурява подкрепа за развитието на 
производителността и ефективността на малки и средни предприятия, насърчава развитието на 
иновациите, увеличаване на инвестициите и експерта, както и подобрява общия климат на 
бизнес средата. По тази програма с период 2007-2013 г. са осъществени много успешни 
проекти, които са дали нов импулс за развитието на много фирми. АСЛ Машгруп е една от тях. 
Тя е фамилна фирма, създадена през 2005 г. с обхват на дейност маркетинг и производство на 
машиностроителни изделия и резервни части и е бенефициент по проект Технологично 
обновление за конкурентоспособност. То е на стойност 1,1 млн. лв., като 70% са безвъзмездна 
помощ от ЕС чрез Европейски фонд за регионално развитие.  
Управител: С тези средства закупихме една голяма металообработваща машина, произведена 
в Чехия, която е петосма машина с много сериозни технически показатели и технологични 
възможности, каквато не се среща често в нашия бранш. Тя е предназначена за крупни 
детайли, с голямо тегло и размери. И води до много по-добри възможности и повишава 
наистина нашата конкурентоспособност. Машината е произведена от чешка фирма. Чехите са 
една от водещите страни в това производство. Тя е вече в ход, монтирана е, работи. Първите 
детайли вече са произведени.  
Проектът за купуването на модерна техника е реализиран след няколко неуспешни опита. Но 
въпреки това екипът на АСЛ Машгруп се радва на изключително модерна технология, с която 
излиза няколко стъпки напред пред свои конкуренти. Според Миленков, в последните три 
години процедурите, класирането на фирмите и оценяването са се подобрили значително. 
Фирмата има спечелен и втори проект по програмата за енергийна ефективност и зелена 
икономика, чрез който закупува още една металообработваща машина на стойност 360 хил. лв. 
и получава възстановяване на 50% от средствата. Процесът по изпълнение и на двата проекта 
преминава гладко. Управител: Мога да заявя, че от гледна точка на министерството, на 
държавата нещата доста се подобриха. И не сме имали с тези последните ни два проекта кой 
знае какви проблеми. Всичко вървеше много добре, плащането навреме се състоя по първия 
проект. И сме доволни от това нещо. За разлика от други фирми и компании, усетили силното 
влияние на икономически катаклизъм АСЛ Машгруп ООД е част от тези, които през последните 
пет години успяват да избегнат последиците от кризата и да се развиват. Част от успеха те 
дължат и на програма „Конкурентоспособност“.  
Управител: Определено има условия, има търсене. Българското машиностроене, за разлика от 
може би всеобщото мнение – то си е живо, то си е атрактивно, то се търси от тези, които го 
познават и от едно време. И според мен, дори тези програми са един много сериозен момент да 
изградим нещо по-добро, а не само да изнасяме машини, суровини и материали. Да изнасяме 
труд, интелект. Това има предвид. Статистиката показва, че машините и оборудването в износа 
на България расте. През последните пет години ръстът е с 2,2%, като този скок може да се 
обясни с навлизането на пазара на чуждестранни компании, които инвестират в 
производствени мощности за компоненти за крайни продукти. Пример за това е втората 
машина, която закупува АСЛ Машгруп. Тя е произведена в България в град Пазарджик, а 
качеството й се конкурира на световно ниво. Управител: Тези средства са в България, не ги 
даваме на някого навън. И това е пътят. Да, определено има фирми в машиностроенето, които 
се развиват много добре.  
Програма „Конкурентоспособност“ е помогнала и на други фирми да помогнат успех. До края 
на месец март тази година са усвоени над 1,4 млрд. лв., което прави 62% изпълняемост. Всички 
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плащания по проектите трябва да бъдат извършени до октомври 2015 г. Технологичната 
модернизация на предприятията е едно от направленията, които будят най-голям интерес от 
страна на фирмите. Когато внедрят в експлоатация ново, иновативно оборудване компаниите 
затвърждават позициите си не само на вътрешните и регионални пазари, но и стъпват на 
европейски и международни пазари. По тази ос са финансирани над 1 400 проекта. В този 
смисъл програма „Конкурентоспособност“ е наистина възможност на фирмите да 
подпомогнат дейността си, както е шанс да се превърне в една от най-успешните програми 
заради големия размер усвоени средства.  
Управител: Планове. Ние имаме още много неща да направим, за да затворим нашия 
технологичен процес. Има какво да се свършим. Ще участваме, разбира се. Дано нещата са 
така, както бяха досега.  
Малките и средни предприятия ще могат да кандидатстват още през септември по новата 
програма за подпомагане 2014-2020 г.  
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Национални печатни медии 
 
Няма намерена информация 
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Регионални печатни медии  
 
Дата: 11.04.2014  
Източник: в. Добруджанска трибуна, Добрич  
Страница: 3  
Брой думи: 314  
 
 
Резюме: 172 са сключените договори в област Добрич по оперативните програми до 2013 г. Те 
са за проекти на стойност 239 507 080 лв. Бенефициентите по тези проекти са 83 на брой. В 
процес на изпълнение са 54 от договорите - на стойност над 90 млн. лв. Въпреки, че вече сме 
2014 г. предстои да стартира реализацията на дейностите по 26 от проектите на стойност 23,7 
млн. лв.  
 
Заглавие: Договори за близо 240 млн. лв. сключени по оперативните програми в 
Добричко  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: 172 са сключените договори в област Добрич по оперативните програми до 2013 г. Те са 
за проекти на стойност 239 507 080 лв. Бенефициентите по тези проекти са 83 на брой. В 
процес на изпълнение са 54 от договорите - на стойност над 90 млн. лв. Въпреки, че вече сме 
2014 г. предстои да стартира реализацията на дейностите по 26 от проектите на стойност 23,7 
млн. лв. Вече са приключили 72 проекта, договорирани през програмния период 2007-2013 г. 
Други 16 проекта са прекратени по различни причини. Само временно са спрени от реализация 
четири проекта в областта. Те са на обща стойност над 71 млн. лв. и са одобрени за 
финансиране по ОП “Околна среда". Един от тях е за техническа помощ за изготвянето на 
проект за интегриран воден цикъл в Шабла. Два от проектите са на Община Балчик и са за 
рехабилитация на пречиствателната станция в Албена, и за изграждане на трети утаител за 
пречиствателната станция на Балчик. Временно спрян е и проект за подобряване на 
инфраструктурата за отвеждане на отпадни води в Каварна.  
Тези данни представи вчера екипът на Областния информационен център в Добрич. 
Експертите дадоха информация за договорените и изплатените средства от Европейските 
структурни и Кохезионен фондове за периода 2007-2013г. по отделните оперативни програми 
на национално и областно ниво. Презентирани бяха и предвидените средства от ЕС за 
програмен период 2014-2020г., както и проектите на новите оперативни програми.  
Най-много сключени договори в Добричка област има по ОП “Развитие на човешките ресурси" 
2007-2013 г. - 87 на брой, но най-много са усвоените евросредства в областта по ОП “Околна 
среда" - 140 млн. лв. по общо 9 сключени договора. Като лидер през настоящия програмен 
период се очертава ОП “Региони в растеж". Вече се проявява засилен интерес за 
възможностите и на програмата “Иновации и конкурентоспособност". Постъпилите 
запитвания са от фирми желаещи да кандидатстват за евросредства за обновяване на 
машинния парк, поясниха експертите от ОИЦ-Добрич.  
11.04.2014 г.  
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Дата: 11.04.2014  
Източник: в. Враца днес  
Страница: 3  
Брой думи: 201  
 
 
Резюме: Семинар на тема: "Предизвикателствата пред усвояване на средства от ЕС" проведе 
в сряда ОИЦ Враца. В него взеха участие представители на местна и централна власт, бизнес 
и неправителствени организации, образователни институции. Експерти представиха основните 
приоритети на оперативните програми през новия програмен период, както и финансовото 
разпределение на средствата по дейности за следващите 7 години. 
 
Заглавие: Предизвикателства и възможностите пред бенефициентите представи ОИЦ 
ВРАЦА  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Семинар на тема: "Предизвикателствата пред усвояване на средства от ЕС" проведе в 
сряда ОИЦ Враца. В него взеха участие представители на местна и централна власт, бизнес и 
неправителствени организации, образователни институции. Експерти представиха основните 
приоритети на оперативните програми през новия програмен период, както и финансовото 
разпределение на средствата по дейности за следващите 7 години. Най - много средства са 
предвидени за ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" - 1 612 млн. евро, следвана от 
ОП "Околна среда" с 1 494 млн. евро, най-малко средства са заделени за ОП "Добро 
управление". Лекторите запознаха представителите на бизнес организации с ОП "Иновации и 
конкурентоспособност", двете основни направления на програмата - предприемачество, 
експортен и производствен потенциал и зелена ефективна икономика.  
Висок интерес сред участниците провокира новата инициатива за младежка заетост, която ще 
се изпълнява чрез ОП "Развитие на човешките ресурси", аргументите за създаването й са 
високия брой безработни младежи в Европейския съюз - над 5.6 млн. души. Инициативата е 
насочена към младежи, които са извън заетост, образование, обучение на възраст до 25 години 
(държавите - членки могат да я увеличат до 29 години). Дейностите, които предвижда са: 
повишаване активността на икономически неактивни младо хора, заетост и стажуване, 
стартиране на собствен бизнес, обучения и други.  
11.04.2014 г.  
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Дата: 10.04.2014  
Източник: в. Тракийски агровести, Пловдив  
Страница: 5  
Брой думи: 316  
 
 
Резюме: Управителят на фирма "Рострейд" ЕООД - Пловдив Росен Рачев, даде специална 
пресконференция в Пловдив, по повод старта на проект "Въвеждане на енергоспестяващи 
мерки в "Рострейд" ЕООД", който се финансира от схема BG161PO003-2.3.02 "Енергийна 
ефективност и зелена икономика" на ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика" 2007-2013 г, съфинансирана от ЕС, чрез Европейския фонд за регионално 
развитие.  
 
Заглавие: С проектът ще намалим разходите с 26.2%,  
Подзаглавие: казва управителят на фирма "Рострейд" ЕООД - Пловдив, който стартира проект 
"Въвеждане на енергоспестващи мерки"  
Автор:  
Текст: Управителят на фирма "Рострейд" ЕООД - Пловдив Росен Рачев, даде специална 
пресконференция в Пловдив, по повод старта на проект "Въвеждане на енергоспестяващи 
мерки в "Рострейд" ЕООД", който се финансира от схема BG161PO003-2.3.02 "Енергийна 
ефективност и зелена икономика" на ОП "Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика" 2007-2013 г., съфинансирана от ЕС, чрез Европейския фонд за 
регионално развитие.  
Компания "Рострейд" е нова, но е бързо развиваща се, каза г-н Рачев.  
Дейността й е, в областта на производството на опаковки, бутилки и капачки, основно за 
агроиндустрията, химическата индустрия, за лаборатории, за производство на детергенти и 
други. Фирмата ни е регистрирана през 2006 г., но реално работим от 2011 г.  
Чрез проектът, имаме възможност да направим структура, която да работи по-добре, както на 
регионалния пазар, така и на външните пазари в Западна Европа. Той финансира няколко 
аспекта. Единият е обновяване на сградата, като сменяме изцяло външните панели и 
дограмата. Вторият е монтиране инсталация за битова гореща вода, която ни е нужна за 
производството. Третият е закупуването на три нови машини, които са високопроизводителни и 
енергоспестяващи. Четвъртият е цялостна промяна на всичко необходимо за производството 
на бутилки. Това са компресорна станция, която е от ново поколение, с нисък разход на ток. 
Петият е за нова чилърна инсталация, за охладена вода за технологичния процес. Последното 
е регулатор на мощността на съществуващия голям компресор, с който работим в момента.  
Общата стойност на строително-монтажните дейности е 142 хил. лв., машините са за 290 хил. 
лв., отоплението със слънчеви колектори е на стойност 10 хил. лв., компресорната станция е за 
66 хил. лв., а чилърната станция за 82 хил. лв., каза г-н Рачев.  
С въвеждането на тези нови мерки, ставаме по-конкурентоспособни, защото разходите ни 
намаляват с 26.2%. Ще можем да постигнем по-голям обем на производство, по-добро качество 
на продукцията, която произвеждаме и по-ниска себестойност. Ще успеем да обучим 
допълнително работници, с които ще имаме по-голяма сигурност в нашето производство, 
допълни управителят на фирмата.  
10.04.2014 г.  
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Периодични издания 
 
Няма намерена информация 
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Интернет издания и блогове  
 
Дата: 12.04.2014  
Източник: www.banker.bg  
Връзка: http://www.banker.bg/?Channel=3&Category=77&Article=494490  
Брой думи: 1149  
 
 
Резюме: България е на предпоследно място в Евросъюза по усвояване на еврофондовете. 
Това признание направи през седмицата вицепремиерът и министър на правосъдието Зинаида 
Златанова. По данни на финансовото министерство към началото на април страната ни е 
усвоила близо 60% от всичките 15.6 млрд. лв. по седемте оперативни програми, или около 9.3 
милиарда. По-зле от нас е само Румъния.  
 
Заглавие: Сто милиона лева от еврофондовете за чиновници  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: България е на предпоследно място в Евросъюза по усвояване на еврофондовете. Това 
признание направи през седмицата вицепремиерът и министър на правосъдието Зинаида 
Златанова. По данни на финансовото министерство към началото на април страната ни е 
усвоила близо 60% от всичките 15.6 млрд. лв. по седемте оперативни програми, или около 9.3 
милиарда. По-зле от нас е само Румъния.  
В същото време още от края на 2008-а стотици служители, отговарящи за еврофондовете, 
взимат двойни заплати, бонуси или други екстри уж за да си вършат по-добре работата. Идеята 
за тази привилегия дойде от Брюксел, след като тамошните експерти се удивиха от огромното 
текучество на кадри и пълната некомпетентност на българската администрация да се справи с 
управлението на европейските пари. За пореден път обаче се убеждаваме, че работещите на 
Запад похвати въобще не виреят у нас. Двойните заплати може и да стимулират чиновниците 
да останат на работа, но не помагат да се справят със задачите си по-добре.  
Най-облагодетелствани са "душманите" на бизнеса  
Хората в Министерството на икономиката и енергетиката, които движат програмата 
"Конкурентоспособност", са насочили към себе си цели 26.3 млн. лв. от предназначените 
иначе за малките и средните фирми евросредства. За първи път т. нар. експерти в дирекциите 
"Европейски фондове за конкурентоспособност" и "Вътрешен одит" усещат европейската 
солидарност през септември 2008-а, като до края на 2009-а са им платени общо 663 948 лева. 
Двойните заплати продължават и през 2010-а, когато за 80-те служители на първата дирекция 
са били дадени над 340 991 хил. лв., а за одиторите - повече от 55 хил. лева. На следващата 
година сумите значително се повишават за - "Европейски фондове за конкурентоспособност" 
отиват над 710 хил. лв., а за "Вътрешен одит" - 138 хиляди. През 2012-а за първите са 
осигурени и още 175 484 лева. Но най-значителният договор е подписан на 17 юли 2012-а. 
Неговата стойност е 24 559 600 лева. Милионите трябва да стигнат за двойните заплати на 
работещите 228 души в главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" до 
края на 2014-а. Досега от въпросните пари са разплатени 11 млн. и ако до крайния срок бъдат 
раздадени и останалите, то ще излезе, че средният бонус за чиновниците е 3714 лева. Отделно 
са заплатите, които им плаща държавата.  
Когато говорим за програма "Конкурентоспособност", няма как да пропуснем и онези 3.8 млн. 
лв., които свариха да си разпределят до края на 2012-ра в Изпълнителната агенция за 
насърчаване на малките и средните предприятия, преди да й отнемат функциите на междинно 
звено.  
Цялото това стимулиране не е довело до кой знае какви резултати. По последни данни 
усвоените средства по европрограмата за бизнеса са малко над 62%, или 1 411 176 169 лв. от 
всичките 2 273 096 041 милиарда.  
Не по-малко парадоксално е положението при чиновниците, които управляват европарите за 
екология. Те също взимат големите бонуси, но програмата "Околна среда" продължава да 
буксува и седем години след старта й е на дъното с едва 52.33% усвоен бюджет. Казано 
директно, общо около 22 млн. лв. са взели екочиновниците като допълнителни възнаграждения. 
Първите 1 437 588 лв. са договорени на 4 ноември 2008-а и са за подготовката, координацията, 
изпълнението, мониторинга, оценката, финансовото управление, контрола, одита, 
публичността и информацията на оперативната програма. Колко е точният брой на експертите 
не става ясно, но парите са усвоени успешно до края на 2010-а. Малко преди да изтече 
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споменатото споразумение, е подписано друго - със срок до 1 март 2014-а. По него са 
изплатени 433 733 лв., при все че става дума за същите служители за същите дейности. А с нов 
договор, от февруари 2011-а до февруари 2014-а, са усвоени още 183 736 лева. Истинската 
благодат обаче настъпва през юни 2011 г., когато започва раздаването на големите пари за 
работещите в дирекциите на екоминистерството "Кохезионна политика за околна среда" и 
"Фондове на Европейския съюз за околна среда" (б.а. - сега обединени в дирекция "Оперативна 
програма Околна среда"). При договорени 9 534 120 лв. до края на 2013-а за допълнителни 
заплати на тези служители са дадени 9 836 488 лева. Интересна подробност е, че 4 211 071 лв. 
от тях са били разплатени само през миналата година.  
Според официалните данни в посочените звена по онова време е имало 140 щатни бройки, 
което означава, че средната добавка към месечната заплата на всеки чиновник е била по около 
2342 лева. Отделно са осигурени и 852 хил. лв. за участниците в работни групи, инициирани от 
дирекция "Кохезионна политика за околна среда". Контрактът за тези средства бе сключен в 
края на август 2012-а и трябваше да приключи през февруари 2014-а, но бе удължен с една 
година.  
Днес същите държавни труженици, обединени в дирекция "Оперативна програма Околна 
среда", са уредени с нов договор за допълнителни възнаграждения на обща стойност 7 638 354 
лева. Неговият срок е до 28 февруари 2015-а, което ще рече, че бонусите ще са още по-големи.  
По друга линия двойни заплати се осигуряват и за служителите в администрацията на 
централните органи на изпълнителната власт, участващи в оценката на проектни предложения 
по програма "Околна среда". В случая пак не е съвсем сигурно кои са избранниците и колко е 
техният брой, но е известно, че за стимулирането им през април 2012-а са предвидени 1 812 
000 лева. Парите ще бъдат усвоени до края на февруари 2015-а.  
Сериозни облаги има и за работещите 157 души в главна дирекция "Програмиране на 
регионалното развитие" в строителното министерство, които отговарят за оперативна програма 
"Регионално развитие". Средно те получават по 3000 лв. над заплатите си всеки месец от 
ноември 2012-а насам. Средствата се изплащат по договор за 15 266 598 лв., който изтича през 
май 2015-а. През същия период върви и друг контракт за 3 311 954 лв., чрез който се 
финансират възнагражденията на сътрудниците по управление на европейските проекти и 
програми за регионално развитие. Подсигурени с 310 058 лв. са и десетината служители на 
отдел "Вътрешен одит" в строителното ведомство.  
На евробонуси, макар и по-скромни, се радват и всички останали чиновници, които работят 
пряко по оперативните програми. Например във финансовото министерство, което управлява 
програмата "Административен капацитет", за допълнителни заплати има предвидени 3.4 млн. 
лв., в транспортното - близо пет милиона. Не са малко и сумите, които получават някои агенции 
и държавни предприятия, имащи право да кандидатстват по оперативните програми. Такива са 
Агенция "Пътна инфраструктура", Националната компания "Железопътна инфраструктура" и 
други.  
Проблеми  
Двойните заплати на чиновниците, работещи с еврофондове в България, неведнъж да били 
тема на дискусии в Европейския парламент. Според изследване, направено по поръчка на 
евродепутатите, по-високите възнаграждения не са добро решение и макар краткосрочно да 
задържат служителите, не помагат за решаването на най-големия български проблем - липсата 
на административен капацитет. Авторите на проучването смятат още, че служителите могат да 
бъдат задържани на работа с по-умело управление, при "реалистични възнаграждения" и при 
ясни перспективи за кариерно развитие. Тяхното становище е, че вдигането само на някои 
заплати е признание за провал на административната реформа и не представлява устойчиво 
решение в дългосрочен план. Като проблем се посочва и липсата на доверие между 
политиците и чиновниците, политическите чистки, прекалената бюрократизация на 
европейските процедури, слабият контрол върху разходването на евросредствата и други.  
 

 


