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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
23.5.2014 г.  
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 1 

 телевизии 1 

 радиостанции 0 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 22 

 вестници, от които: 7 

 - национални 4 

 - регионални 3 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 15 

Общо за деня 23 
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Телевизии и радиостанции  
 
Дата: 21.05.2014  
Източник: БНТ  
Предаване: Новини  
Място на материала: 22.30 часа  
Продължителност в мин.: 1  
Брой думи: 66  
 
 
Резюме: 11.Новина  
През следващите седем години българският бизнес ще получи 250 млн. евро повече по 
Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност”. След днешното правителствено 
заседание министърът на икономиката Драгомир Стойнев обясни, че целта е с тези пари да се 
модернизират предприятията, да се повиши производствения им капацитет, а на тази база да 
се увеличи икономическия растеж. Кабинетът утвърди още две програми – “Региони в растеж” и 
“Образование и наука”.  
 
Текст: 11.Новина  
През следващите седем години българският бизнес ще получи 250 млн. евро повече по 
Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност”. След днешното правителствено 
заседание министърът на икономиката Драгомир Стойнев обясни, че целта е с тези пари да се 
модернизират предприятията, да се повиши производствения им капацитет, а на тази база да 
се увеличи икономическия растеж. Кабинетът утвърди още две програми – “Региони в растеж” и 
“Образование и наука”.  
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Национални печатни медии  
 
Дата: 23.05.2014  
Източник: в. 24 часа  
Страница: 5  
Брой думи: 193  
 
 
Резюме: Имаме готовност да дадем 1 милион лева за възстановяване на изгорелия 
пловдивски театър. Чакаме последните разчети и одобрение от кабинета, след което сумата ще 
бъде преведена.  
 
Заглавие: Чобанов брои 1 млн. лева на изгорелия пловдивски театър  
Подзаглавие:  
Автор: Анелия ПЕРЧЕВА  
Текст: Имаме готовност да дадем 1 милион лева за възстановяване на изгорелия пловдивски 
театър. Чакаме последните разчети и одобрение от кабинета, след което сумата ще бъде 
преведена.  
Това заяви вчера финансовият министър Петър Чобанов, който беше в града на тепетата. 
Сградата на театъра в града беше изпепелена през август м. г. и оттогава на голямата й сцена 
не се играят представления.  
Все още няма решение за отпускането на пари за завършването на многофункционалната 
спортна зала "Колодрума", тъй като не е ясно колко са похарчени досега и колко ще са 
необходими, обясни министърът.  
Той се срещна с представители на малкия и средния бизнес, които запозна с положителните 
тенденции в развитието на икономиката ни.  
"За четвъртото тримесечие на м. г. брутният вътрешен продукт достигна 1,6 процента растеж. 
Сега предстои да видим какви ще са цифрите през юни, но при всички случаи ще бъде над 1 %, 
от порядъка на 1,3-1,4 процента", заяви Чобанов.  
Главният секретар на Изпълнителната агенция за насърчаване на малкия и средния бизнес 
Милена Христова пък посочи, че по Оперативна програма "Конкурентоспособност" остават 8 
милиона лева до 22 април 2015 г.  
Средствата са за участие на фирми в 21 изложения и 23 търговски мисии.  
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Дата: 23.05.2014  
Източник: в. 24 часа  
Страница: 10  
Брой думи: 445  
 
 
Резюме: Нередности за €40 млн. при еврофондовете  
 
Заглавие: 102,7 млн. лв. укрити данъци хванати от МВР и ДАНС  
Подзаглавие:  
Автор: Виктор ИВАНОВ  
Текст: Нередности за €40 млн. при еврофондовете  
Осигурителни и данъчни измами на стойност 102 652 379 лв. са хванали през миналата година 
МВР и ДАНС. Това става ясно от доклад на вицепремиера Цветлин Йовчев до правителството 
на тема работата на Съвета за координация на борбата с правонарушенията, засягащи 
финансовите интереси на ЕС.  
Най-голям е делът на установените опити за укриване на ДДС -84,6 млн. лв. На стойност 13,5 
млн. лв. пък са установените опити за укриване на данък върху доходите на физическите лица.  
При корпоративния данък са хванати опити за укриване на 3,5 млн. лв., а при здравните 
осигуровки щетите са били за 48,5 хил. лв.  
При работата по укриване на данъци и осигуровки МВР и ДАНС са работили заедно с Главната 
инспекция по труда и Агенция ,,Митници". Още 18 млн. лв. са били установени по 204 проверки 
на прокуратурата, става ясно от доклада на Йовчев.  
Дирекция АФКОС на МВР пък е подала към европейската служба за борба с измамите ОЛАФ 
сигнали за нередности при усвояването на еврофондовете на стойност над 40 млн. евро. Към 
Брюксел са пратени и 104 сигнала за нередности и потенциални измами.  
Най-голяма е стойността на установените нередности при спряната в момента Оперативна 
програма "Околна среда". Те са за 10,4 млн. лв., като са установени 14 нарушения. На същата 
стойност са били нередностите в ОПОС и през 2012 г., става ясно от статистиката, 
предоставена от Йовчев като приложение към доклада му.  
Най-много като брой нередности се отчитат по Оперативна програма "Регионално развитие". Те 
са 23 за общо 2,4 млн. евро.  
Подобни са изводите и от опитите на финансовото министерство, пише в доклада. От 24 
проверени проекта по програма "Околна среда" са открити грешки с финансово влияние за 3,4 
млн. лв. 2,7 млн. лв. пък е стойността на грешките по програма "Конкурентоспособност".  
Почти 10% от обществените поръчки, направени по изпълнение на европроектите, са сгрешени 
и нанасят финансови вреди, става ясно от доклада на вицепремиера. През миналата година са 
проверени 452 обществени поръчки по европроекти. При 43 от тях са установени проблеми.  
Специализираната дирекция е успяла и да приключи две свои разследвания, при които щетите 
са за 6,7 млн. лв.  
По подаден от Гранична полиция сигнал към ОЛАФ за канали за цигари през Черно море 
европейската служба е започнала разследване, което е преустановило контрабанда на цигари 
от Молдова на стойност над 41 млн. евро, пише още в доклада на вицепремиера.  
479 материала за злоупотреби с еврофондовете пък са били предадени на прокуратурата. По 
221 не е намерено доказателство за престъпление. В съда са внесени 30 обвинителни акта и 1 
споразумение, а при 67 случая само са наложени глоби.  
Страната ни се ангажира през 2014 г. да завиши наказанията за злоупотреби с еврофондовете, 
както изисква Брюксел.  
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Дата: 23.05.2014  
Източник: в. Труд  
Страница: 17  
Брой думи: 946  
 
 
Резюме: Новата BG икономика е рубрика на "Труд", подкрепена от ТехноЛогика, с твърдото 
убеждение, че обществото ни има нужда от примери на проспериращи български фирми, които 
доказват на младите хора, че има възможности за достойна реализация в България. Те са 
новият облик на българската икономика и техните постижения осмислят тежката цена на 
прехода, вдъхват надежда и национално самочувствие.  
 
Заглавие: Немските лагери се правят в... Пиринско  
Подзаглавие:  
Автор: Светлана ВАСИЛЕВА  
Текст: Новата BG икономика е рубрика на "Труд", подкрепена от ТехноЛогика, с твърдото 
убеждение, че обществото ни има нужда от примери на проспериращи български фирми, които 
доказват на младите хора, че има възможности за достойна реализация в България. Те са 
новият облик на българската икономика и техните постижения осмислят тежката цена на 
прехода, вдъхват надежда и национално самочувствие.  
Всеки петък представяме компании, които реално допринасят за растежа на икономиката ни. Те 
не са големи не са популярни в общественото пространство, но са изключително витални, 
пазарно ориентирам^ изпълнени с иновации.  
Благоевград има трима инженери, които са съградили сами цял машиностроителен завод и са 
доказателство, че и у нас може да се успее, стига да имаш идея, да не те мързи и да обичаш 
работата си. При това без никакъв първоначален капитал, без "връзки", без кредити, без 
партийни протекции.  
В далечната 1992 г. съдбата събира Иван Вакъфчиев, Сашо Въжаров и Симеон Китанов в 
Завода за измервателни инструменти и уреди. В началните години на прехода, когато рухваха 
соцзаводите и пазарите, тримата работят, но цели пет месеца не получават и стотинка заплата. 
А у дома семействата им чакат пари. Това ги тласка към първата им голяма и смела крачка - да 
напуснат и да си направят своя фирма. Така се ражда "Ванико" ООД.  
Наемат в промишлената зона на Благоевград стара паянтова барака -подобие на работилница, 
с площ 30 кв.м и вкарват вътре струг, фреза и бормашина.  
"И започнахме да работим буквално на голо поле, каквото дойде, нито сме придиряли, радвали 
сме се на всеки клиент, който прекрачи прага на работилницата ни", спомня си Въжаров. 
Тримата били работници, конструктори, шофьори, снабдители, чистачи. Правели болтове, 
гайки, зъбни колела, конуси, различни машини, даже такава за печене на семки.  
Докато загиващите заводи отказват поръчки с лека ръка, младите инженери ги поемат. Година 
по-късно идва и първата им по-голяма поръчка.  
Но когато вземат парите, тримата не се хвърлят да купуват джипове, да пръскат пари по 
заведения и да се кичат с ланци. А решават до стотинка да ги инвестират във фирмата.  
През 1996 г. идва и първият дългосрочен договор за изработка на детайли с фирма "Берхтолд", 
Германия, фирмата внедрява българско изобретение за извършване на безкръвни операции и 
за механичната конструкция наемат "Ванико" ООД. Месеци по-късно идва и другият сериозен 
пробив: фирмата става дистрибутор на световния лидер в производството на лагери SKF-
Германия. "Ние винаги сме имали принципи да работим за повече фирми, за да не изпадаме в 
зависимости, това ни прави много по-гъвкави. И един ден колегата Китанов видя във в. "Труд" 
поместена обява, че SKF търси дистрибутори за предлагане на своята продукция лагери. 
Одобриха ни. Аот 2000 г. станахме и доставчик на SKF, разказва инж. Въжаров. С поръчките 
идват проблемите и трудностите. На работливите инженери им трябват оборотни средства.  
"Дни наред обикалях банките, носех всичко необходимо - договори за ангажименти, искахме 10 
000 лева за оборотни пари. Но отвсякъде ни отрязваха, гледаха ни с недоверие. Така бяхме 
принудени да опрем до лихварите. Вземахме пари, връщахме редовно с 6% месечна лихва при 
18% годишна лихва тогава за банките. Но нямаш избор. И стигнахме до комичната ситуация 
след 3 месеца лихварите също ни отказаха да ни дават пари, с обяснението - еми то от вас ние 
нищо не можем да изкараме, много сте редовни и стриктни", спомня си Въжаров.  
Германските им партньори от "Берхтолд" разбрали за затруденията и веднага им подали ръка, 
започнали да им плащат авансово, за да имат пари за материали.  
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И както си мислели, че всичко е тръгнало на добре, през 1998 г. започва войната в Косово. 
Чуждестранните им партньори се притесняват и поръчките секват. "Ударихме буквално нулата - 
нула поръчки за външния пазар. Но не останахме без работа, защото политиката ни на работа с 
много контрагенти си каза думата, имахме поръчки, но тук, у нас", разказват инженерите.  
През 2000 г. "Ванико" стартира производство за голямата немска фирма SKF. Въжаров години 
наред кръстосва българските заводи, които се режат за скрап, и купува и спасява машини. 
Съдружниците заделят пари за инвестиране. Построяват административна сграда, вземат 
халета, в които изграждат своя машиностроителен завод.  
Днес общо 170 души работят в него. Средната работна заплата във фирмата е 839 лева, което 
е богатство на фона на местната икономика в Пиринско, където по традиция се дава 
минимална работна заплата и ако се получава редовно, хората се радват. Годишният оборот 
на фирма "Ванико" е 6,5 млн. лева. А в момента работи с 8 международни фирми и е здраво 
стъпила на пазарите в Германия, Холандия и Англия. На въпроса как така 22 години са заедно, 
инженерите казват, че имат две твърди правила, които не нарушават. Първо - на съпругите им 
е забранено да работят във фирмата, и второ, фирмата е неделима, който иска - изплаща му се 
делът и напуска.  
Признават, че нищо не ги плаши, дразнят се от бюрокрацията, бумащината и прекалената 
администрация. Усетили са я на гърба си, когато кандидатстват с първия си проект по ОП 
"Конкурентоспособност". Одобряват ги и влизат в резервите, сумата е малко над 600 хиляди 
лева. Докато чакат, си купуват необходимите машини, а когато идват парите - вземат още 
машини. А когато говорят за техника - очите им светят.  
Нервират се, че днешните техникуми бълват неподготвени кадри. Сами си открили собствен 
учебен център и всеки новоназначен работник минава през него. А от младите инженерни 
кадри са доволни, казват, че са добре обучени и знаещи хора. Затова и отделът на наетите 
конструктори и инженери е пълен с млади висшисти.  
Пламен Петков - 41 -годишен, е постъпил на работа във фирмата преди 7 години като редови 
технолог, а сега е вече главният инженер на завода. "Тук всеки ден е предизвикателство, скука 
няма, развивам се, работя това, за което съм учил и мечтал. Издържам семейство, мога да 
планирам живота си, а и смятам да продължа с квалификацията си", казва Пламен Петков.  
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Дата: 23.05.2014  
Източник: в. Капитал Daily  
Страница: 16  
Брой думи: 425  
 
 
Резюме: Добивната компания "Гипс" е отчела намаление на приходите и увеличение на 
загубата си за първото тримесечие, показва консолидираният отчет. В него влизат резултатите 
на дъщерното "Гипс трейд". Към края на март приходите на дружеството са паднали с близо 7% 
до по-малко от 2 млн. лв., а загубата е 816 хил. лв.  
 
Заглавие: Добивната компания "Гипс" с ръст на загубата  
Подзаглавие:  
Автор: Весела НИКОЛАЕВА  
Текст: Добивната компания "Гипс" е отчела намаление на приходите и увеличение на загубата 
си за първото тримесечие, показва консолидираният отчет. В него влизат резултатите на 
дъщерното "Гипс трейд". Към края на март приходите на дружеството са паднали с близо 7% до 
по-малко от 2 млн. лв., а загубата е 816 хил. лв.  
Година по-рано тя е била 652 хил. лв. Причините за по-лошите резултати не са в продажбите, а 
в по-малкото финансови приходи, сочи отчетът. За една година те са намалели с 45%, докато 
само продажбите са се увеличили с над 9%, показва отчетът.  
Към разширение  
Негативно влияние е оказал и лекият ръст на разходите предимно заради счетоводно 
увеличение на запасите от продукция и незавършено производство. В доклада за дейността от 
ръководството посочват, че основната им задача за тази година ще бъде разширяване на 
пазарите в България и увеличаване износа на суров гипс в Сърбия и Румъния. Планира се и 
промяна в режимите на работа, за да се намалят разходите, и използване на европейски 
оперативни програми за по-добри условия на труд.  
Според справките средният период за събирането на вземания от клиенти е 36 дни, а за 
погасяването на задълженията на "Гипс" - 161 дни. Данните показват, че компанията е 
намалила разходите за заплати и осигуровки заедно с тези за материали. В доклада 
мениджърите отбелязват като притеснителен спада в "ефективната сума на приходите". 
Намерението им е да набележат мерки каква е причината за спада и той да бъде преодолян до 
края на тази година. Отбелязва се и несигурността в строителния сектор, откъдето са 
основните клиенти на "Гипс". Риск за нормалната работа може да има и високата задлъжнялост 
по банкови кредити - към края на март те са 39.5 млн. лв., всичките с падеж над 1 година.  
Инвестиции с дълг  
"Гипс" не е публично дружество, а има издадени облигации . През първото тримесечие дългът 
по тях е 9.79 млн. лв., колкото е бил и година по-рано. Общите разходи за лихви на компанията 
за периода са 1.08 млн. лв., с над 200 хил. лв. по-малко, отколкото за първите три месеца на 
миналата година. Основният акционер в дружеството е "Гипс инвест" с 99.52%, но контролът 
върху него се свърза с Корпоративна търговска банка. Тя е основен кредитор на 
предприятието, което е заложено цялото в нея за дълг от 12.68 млн. лв. Срокът му на 
погасяване изтича в началото на 2019 г.  
Банката финансира последната голяма инвестиция на "Гипс" - изцяло нов завод за печене на 
природен гипс. Той беше открит през 2012 г., а в него са вложени 8 млн. евро. От тях 1.8 млн. 
евро бяха по програма "Конкурентоспособност".  
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Регионални печатни медии  
 
Дата: 22.05.2014  
Източник: в. Вяра, Благоевград  
Страница: 19  
Брой думи: 226  
 
 
Резюме: Парите за следващия програмен период по оперативната програма "Иновации и 
конкурентоспособност“ ще са с 250 млн. евро повече спрямо предходната програма 
"Конкурентоспособност“. Това съобщи на пресконференция в Министерския съвет министърът 
на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев.  
 
Заглавие: Стойнев: Бизнесът ще получи 250 млн. евро повече през новия програмен 
период  
Подзаглавие: За първото тримесечие са открити 39 100 нови работни места, заяви министърът 
на икономиката  
Автор:  
Текст: Парите за следващия програмен период по оперативната програма "Иновации и 
конкурентоспособност“ ще са с 250 млн. евро повече спрямо предходната програма 
"Конкурентоспособност“. Това съобщи на пресконференция в Министерския съвет 
министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев.  
Общият бюджет на новата програма е 1,414 млрд. евро. Тази програма идва във важен 
момент за икономиката ни, каза министърът. Той отбеляза, че при встъпването в длъжност на 
правителството икономическият растеж е бил отрицателен - минус 0,2 на сто. Сега три поредни 
тримесечия има над един процент растеж, желаем да достигнем растеж три пъти по-голям за 
следващите две години, каза министърът. Той отбеляза, че благодарение на този растеж през 
първото тримесечие на годината са разкрити 39 100 нови работни места, нещо, което, по 
думите му, не се е случвало от 2009 година. В отговор на въпрос министърът изрази надежда 
след като бъде одобрена от Брюксел, програмата да се стартира с най-желаната от бизнеса 
мярка - за технологична модернизация. Желанието ни е по възможност тази година да бъде 
пусната мярката, допълни министърът. Той напомни, че проектът за втората фаза на газова 
връзка със Сърбия, който е включен за новия програмен период, има закъснение от сръбска 
страна. По другия проект от новата оперативна програма - за втората фаза на "София техпарк“, 
министърът каза, че няма забавяне и е възможно още тази година да продължи работата по 
изграждането на научно-технологичния парк.  
22.05.2014 г.  
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Дата: 21.05.2014  
Източник: в. Посоки, Плевен  
Страница: 1,2  
Брой думи: 439  
 
 
Резюме: Операция на живо с авангардната система за роботизирана хирургия "Да Винчи Si" бе 
демонстрирана вчера в Плевен пред журналисти от цялата страна. Пациентката беше 48-
годишна жена от Русе с рак на маточната шийка, а операцията с робота извърши екипът на 
проф. д-р Григор Горчев, управител на ТЕЛЕЦ - Плевен и почетен ректор на Медицинския 
университет в града. Проф. д-р Горчев е пионер във въвеждането на роботиката в България.  
 
Заглавие: Демонстрираха на живо операция с "Да Винчи Si"  
Подзаглавие:  
Автор: Гергана ДИМИТРОВА  
Текст: Операция на живо с авангардната система за роботизирана хирургия "Да Винчи Si" бе 
демонстрирана вчера в Плевен пред журналисти от цялата страна. Пациентката беше 48-
годишна жена от Русе с рак на маточната шийка, а операцията с робота извърши екипът на 
проф. д-р Григор Горчев, управител на ТЕЛЕЦ - Плевен и почетен ректор на Медицинския 
университет в града. Проф. д-р Горчев е пионер във въвеждането на роботиката в България.  
Първоначално интервенцията бе наблюдавана дистанционно на монитор в единствения за 
Източна Европа и Балканския полуостров Телекомуникационен ендоскопски център (ТЕЛЕЦ). 
След това представителите на медиите имаха възможност да посетят и операционната зала в 
Клиниката по онкогинекология на УМБАЛ, в която с последното поколение робот оперираше 
проф. д-р Горчев. Той обясни какво се случва в реално време.  
След това отново в ТЕЛЕЦ - Плевен, ректорът на МУ-Плевен проф. д-р Славчо Томов показа 
двете огледални учебни зали с аудиовизуална конферентна мрежа за връзка с други центрове 
в страната и чужбина. Системата за телевръзка свързва в реално време опериращия хирург, 
конферентните и експерименталните операционни зали, както и центровете за диагностика и 
терапия в страната и чужбина. Технологията се използва за обучение на студенти, докторанти и 
специализанти, разказа проф. Томов.  
Той представи и проект за инсталиране на 3D студио за обучение в Телекомуникационния 
център през новата учебна година. Въвеждането на обучение в триизмерен формат ще повиши 
конкурентоспособността на университета, ще затвърди облика му на модерен образователен 
център по телехирургия с авангардни технологии, убедени са от ръководството на 
Медицинския университет. Към момента в ТЕЛЕЦ е монтиран първият в Източна Европа 
виртуален ендотренажор - система за обучение по ендоскопска хирургия в реално време със 
софтуер, съдържащ 180 000 вида интервенции, записани от практиката в целия свят. В ТЕЛЕЦ 
се провеждат и високоспециализирани курсове по лапароскопска хирургия за лекари 
специалисти и медицински сестри. Интензивните курсове на обучение са тридневни, като 
последният ден обучението се провежда върху животни в реална операционна.  
Авангардната технология със симулатор за обучение "Да Винчи Si" е инсталирана от 
Медицинския университет в Плевен по ОП "Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика", което поставя висшето училище сред водещите центрове в Европа с 
две системи за роботизирана хирургия.  
В календара на учебните събития на МУ - Плевен, са включени много форуми, които ще се 
състоят в ТЕЛЕЦ. През октомври 2014 година под патронажа на плевенското висше училище в 
София ще се проведе III Международен конгрес по роботизирана хирургия с председател проф. 
Григор Горчев. По време на събитието видни специалисти от Европа и САЩ ще споделят своя 
опит в сферата на роботизираната хирургия, информираха още от висшето училище. По време 
на днешното събитие посетителите в Телекомуникационния център към Медицинския 
университет имаха възможност да тестват демороботизираната система за обучение.  
21.05.2014  
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Дата: 21.05.2014  
Източник: Троянски глас  
Страница: 2  
Брой думи: 307  
 
 
Резюме: Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия 
(ИЛНМСП) организира национално участие на български фирми на Международната 
специализирана изложба за храни и напитки SIAL Paris 2014, която ще се проведе в периода 19 
- 23.10.2014 г. в. Париж, Франция.  
 
Заглавие: Канят фирми на изложба за прани и напитки а Париж  
Подзаглавие: Заявките за участие се приемат до 30 май включително  
Автор:  
Текст: Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИЛНМСП) 
организира национално участие на български фирми на Международната специализирана 
изложба за храни и напитки SIAL Paris 2014, която ще се проведе в периода 19 - 23.10.2014 г. в. 
Париж, Франция.  
SIAL Paris е авторитетна специализирана промоционална проява в областта на хранително-
вкусовата промишленост, която се провежда през две години от 1964 г. В последното издание 
на изложбата през 2012 г. са участвали над 5 000 изложители, а посетителите са били над 150 
000, предимно търговци и специалисти в бранша.  
На националните щандове с обща изложбена площ от 350 кв.м своята продукция ще 
представят български производители от различни направления в сектора: месни и рибни 
продукти, шоколадови и захарни изделия, консерви, мляко и млечни продукти, безалкохолни и 
алкохолни напитки.  
Агенцията поема разходите на участниците за:  
♦ Наемане на изложбена площ  
♦ Проектиране и изграждане на изложбен щанд  
♦ Наемане на оборудване и обзавеждане  
♦ Регистрация на изложителите  
♦ Включване на изложителите в официалния каталог  
♦ Издаване на брошура  
♦ Рекламиране на участието.  
Заявките за участие се приемат до 30 май 2014 г. включително.  
Подробна информация за условията за участие на Международната специализирана изложба 
за храни и напитки SIAL Paris 2014 е публикувана на интернет страницата на ИАНМСП 
www.sme.go-vernment.bg. Допъпнителни разяснения могат да бъдат получени от Елица 
Попадиина, главен експерт в отдел "Развитие на експортния потенциал", ИАНМСП, тел. 02 940 
7982, e-mail: elit-za@sme.government.bg и Камепия Гашевска, главен експерт в отдел "Развитие 
на експортния потенциал", ИАНМСП, тел. 02 940 7989, e-mail: k.gashevska@sme.govern-ment.bg  
Националното участие на български компании на Международната специализирана изложба за 
храни и напитки SIAL Paris 2014, Франция, се организира по проект № BG161PO003 - 4.2.01-
0001  
- "Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия", по който ИАНМСП е 
институционален бенефициент. Финансирането е от Европейския фонд за регионално развитие 
чрез ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007- 2013 г.  
21.05.2014 г.  
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Периодични печатни издания 
 
Няма намерена информация. 
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Интернет издания и социални мрежи  
 
Дата: 22.05.2014  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=16737261  
Брой думи: 532  
 
 
Резюме: /КРОСС/ Нередности за над 40 млн. евро са докладвали през миналата година 
българските власти на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ), пише «Сега“. Това 
става ясно от годишния отчет на дирекция “Координация на борбата с правонарушенията, 
засягащи финансовите интереси на Европейския съюз“ (АФКОС) в МВР.  
 
Заглавие: МВР е докладвало на ОЛАФ нередности по европрограми за над 40 млн. евро  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: /КРОСС/ Нередности за над 40 млн. евро са докладвали през миналата година 
българските власти на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ), пише «Сега“. Това 
става ясно от годишния отчет на дирекция “Координация на борбата с правонарушенията, 
засягащи финансовите интереси на Европейския съюз“ (АФКОС) в МВР. Не е ясно какви 
действия са предприели от ОЛАФ и колко разследвания са започнали след сигналите на 
българските си колеги.  
Нередности с най-голяма стойност има при усвояването на средства от оперативна програма 
“Околна среда“. Става дума за 14 нарушения на обща стойност 10.4 млн. евро. С много малка 
разлика на второ място се нарежда Кохезионният фонд. Общо 48 са нередностите, 
регистрирани по Европейския фонд за регионално развитите и Европейския социален фонд. 
Тяхната обща стойност е 6.3 млн. евро. Нарушения за 3.6 млн. евро пък са засечени при 
усвояването на средства от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския 
фонд за развитие на селските райони. Най-много като брой нередности се отчитат по 
програмата за регионално развитие - 23. Финансовото им изражение обаче е близо 2.4 млн. 
евро. Два пъти по-малко са нарушенията по “Развитие на човешките ресурси“, а стойността им 
е 494 хил. евро. Подобни са изводите и от одитите на финансовото министерство, пише в 
доклада. От 24 проверени проекта по “Околна среда“, която отново е начело на класацията, са 
открити грешки с финансово влияние за 3.4 млн. лв. 2.7 млн. лв. пък е стойността на грешките 
по програма “Конкурентоспособност.“  
Прави впечатление, че нарушения с много сериозна стойност (8.3 млн. лв.) се регистрират по 
програма САПАРД, която е предприсъединителна и плащанията по нея приключиха в края на 
2009 г. Наблюдението върху тези програми обаче продължава 5 години след края им. По 
същата логика са отчетени и нередности по програма ИСПА, но те са далеч по-скромни - едва 
723 хил. евро. Именно с измама по програма САПАРД страната ни стана печално известна. 
Едни от най-шумните дела - срещу бизнесмена Марио Николов, обвинен, че е източил 7.5 млн. 
евро, години наред са пример за тромаво правосъдие и постоянни скандали. След години 
наред мотаене из съдебните инстанции материалите бяха пратени в специализирания съд, тъй 
като разследващите смятат, че престъпленията са извършени от организирана престъпна 
група.  
В отчета си АФКОС уточнява, че нередност не означава непременно престъпление. Те 
приемат, че “под финансово изражение следва се разбира нередната сума, с която са увредени 
или би могло да бъдат увредени финансовите интереси на ЕС“.  
На фона на многобройните сигнали наказанията за злоупотреби с евросредства са предимно 
глоби. През миналата година в прокуратурата са постъпили общо 479 материала, касаещи 
престъпления, свързани със злоупотреби с пари от ЕС. По-голямата част от тях (325 бр.) са 
като преписки, като по 221 от тях е държавното обвинение не е намерило доказателства за 
извършено престъпление. Най-много откази са постановени в района на София и Велико 
Търново. Образувани са 172 разследвания. От тях в съда са внесени 30 обвинителни акта и 1 
споразумение. В 67 от случаите обвинените са освободени от наказателна отговорност и им е 
наложена глоба. Съдилищата са успели да произнесат присъди срещу 83-ма души. Въпреки 
предимно леките наказания все пак се отчита повишение на произнесените присъди за този вид 
престъпления. Статистиката сочи, че през 2009 г. у нас има 28 влезли в сила присъди.  
Агенция КРОСС  

http://novini.dir.bg/news.php?id=16737261
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Дата: 22.05.2014  
Източник: www.duma.bg  
Връзка: http://www.duma.bg/node/77987  
Брой думи: 486  
 
 
Резюме: Правителството е поело ангажимент ВМЗ-Сопот да остане държавно предприятие. 
Това каза пред журналисти при посещението си в завода министърът на икономиката и 
енергетиката Драгомир Стойнев, предаде „Фокус”.  
 
Заглавие: Наемат още 60 работници във ВМЗ  
Подзаглавие: 39 100 нови работни места е разкрило правителството от началото на годината, 
обяви министър Драгомир Стойнев  
Автор:  
Текст: Правителството е поело ангажимент ВМЗ-Сопот да остане държавно предприятие. Това 
каза пред журналисти при посещението си в завода министърът на икономиката и енергетиката 
Драгомир Стойнев, предаде „Фокус”.  
Стойнев се срещна с работници, синдикати и ръководството на завода. Ролята на държавата е 
да осигури дългосрочна политика и визия за развитието на завода, каквато според Стойнев 
вече има. Той уточни, че в момента няма никакви притеснения относно поръчките на завода, 
каквито има. Готвят се и нови поръчки. Неслучайно директорът на завода е в Израел заедно с 
министър-председателя, тъй като предприятието е стратегическо за българската индустрия и 
за региона. Министърът увери, че съкращения във ВМЗ няма да има, напротив, търсят се нови 
квалифицирани работници. От началото на годината са наети 230 работника, предстои да 
бъдат наети още 60.  
Правителството се готви да върне професионалното образование – професионалните 
паралелки, които е имало навремето и които са подготвяли кадри за ВМЗ-Сопот. Министър 
Стойнев каза, че този проблем съществува в цялата страна, тоест липсват достатъчно 
квалифицирани кадри за отделните производства.  
Според Драгомир Стойнев вече може да се говори за последващи стъпки - подобряване 
условията на труд и увеличаване на работните заплати. Министърът на икономиката каза още, 
че в напреднала фаза са и преговорите с инвеститор, който ще осигури още работни места във 
ВМЗ-Сопот. „По неофициална информация става дума за китайски инвеститор, който ще 
изработва части за трактори. Окончателно инвеститорът ще бъде обявен след решение на 
Министерския съвет”, каза Стойнев. 130 млн. лв. са дълговете на предприятието. Вече са 
разплатени 20 млн. от тях, заяви министърът.  
39 100 нови работни места са били разкрити от правителството от началото на 2014 г., каза 
още Драгомир Стойнев. Местата са били създадени само за първото тримесечие на годината. 
Според Стойнев такова нещо не се е случвало от 2009 година насам. В началото на мандата му 
икономическият растеж е бил 0,2%, а през последното тримесечие той вече е над 1%. Според 
министъра няма работодателска организация, която да не признава, че икономиката се е 
отлепила от дъното. Според него бизнесът вече е спокоен и може да мисли за бъдещи 
инвестиции. Драгомир Стойнев каза, че държавата е разплатила всички забавени плащания с 
фирмите и те са се отплатили с рекордно върнат ДДС през 2013 година - нещо, което не се е 
случвало от 2006 година насам.  
250 млн. евро повече за българския бизнес  
По време на новия програмен период по ОП "Иновации и конкурентоспособност" ще има 4 
приоритетни оси, а парите, заделени за българския бизнес, са близо 250 млн. евро повече. 
Това заяви по-рано вчера Драгомир Стойнев след заседанието на Министерския съвет.  
Като пръв приоритет той посочи конкурентоспособността, която ще бъде насочена към 
технологичното развитие и иновациите за предоставяне на подкрепа за развитието на 
научноизследователската дейност. Втората ос "Предприемачество и капацитет за развитие" е 
насочена към малки и средни предприятия и обхваща близо 720 млн. евро. За оста "Енергийна 
и ресурсна ефективност" са заделени близо 356 млн. лв., а четвъртата ос на програмата е 
насочена към техническата помощ на бизнеса.  
 

http://www.duma.bg/node/77987
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Дата: 22.05.2014  
Източник: www.news.data.bg  
Връзка: http://news.data.bg/2/bulgaria/585583/%d0%bc%d0%b2%d1%80-
%d0%b4%d0%be%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%be-
%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%84-
%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-
%d0%bf%d0%be-
%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d
0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d0%b4-40-%d0%bc%d0%bb%d0%bd-
%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be  
Брой думи: 530  
 
 
Резюме: Нередности за над 40 млн. евро са докладвали през миналата година българските 
власти на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ).  
 
Заглавие: МВР докладвало на ОЛАФ нередности по европрограми за над 40 млн. евро  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Нередности за над 40 млн. евро са докладвали през миналата година българските 
власти на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ). Това става ясно от годишния 
отчет на дирекция "Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите 
интереси на Европейския съюз" (АФКОС) в МВР, пише в. Сега.  
Не е ясно какви действия са предприели от ОЛАФ и колко разследвания са започнали след 
сигналите на българските си колеги. Нередности с най-голяма стойност има при усвояването на 
средства от оперативна програма "Околна среда". Става дума за 14 нарушения на обща 
стойност 10.4 млн. евро. С много малка разлика на второ място се нарежда Кохезионният фонд. 
Общо 48 са нередностите, регистрирани по Европейския фонд за регионално развитите и 
Европейския социален фонд. Тяхната обща стойност е 6.3 млн. евро. Нарушения за 3.6 млн. 
евро пък са засечени при усвояването на средства от Европейския фонд за гарантиране на 
земеделието и Европейския фонд за развитие на селските райони. Най-много като брой 
нередности се отчитат по програмата за регионално развитие - 23. Финансовото им изражение 
обаче е близо 2.4 млн. евро. Два пъти по-малко са нарушенията по "Развитие на човешките 
ресурси", а стойността им е 494 хил. евро. Подобни са изводите и от одитите на финансовото 
министерство, пише в доклада. От 24 проверени проекта по "Околна среда", която отново е 
начело на класацията, са открити грешки с финансово влияние за 3.4 млн. лв. 2.7 млн. лв. пък е 
стойността на грешките по програма "Конкурентоспособност."  
Прави впечатление, че нарушения с много сериозна стойност (8.3 млн. лв.) се регистрират по 
програма САПАРД, която е предприсъединителна и плащанията по нея приключиха в края на 
2009 г. Наблюдението върху тези програми обаче продължава 5 години след края им. По 
същата логика са отчетени и нередности по програма ИСПА, но те са далеч по-скромни - едва 
723 хил. евро. Именно с измама по програма САПАРД страната ни стана печално известна. 
Едни от най-шумните дела - срещу бизнесмена Марио Николов, обвинен, че е източил 7.5 млн. 
евро, години наред са пример за тромаво правосъдие и постоянни скандали. След години 
наред мотаене из съдебните инстанции материалите бяха пратени в специализирания съд, тъй 
като разследващите смятат, че престъпленията са извършени от организирана престъпна 
група. В отчета си АФКОС уточнява, че нередност не означава непременно престъпление. Те 
приемат, че "под финансово изражение следва се разбира нередната сума, с която са увредени 
или би могло да бъдат увредени финансовите интереси на ЕС".  
На фона на многобройните сигнали наказанията за злоупотреби с евросредства са предимно 
глоби. През миналата година в прокуратурата са постъпили общо 479 материала, касаещи 
престъпления, свързани със злоупотреби с пари от ЕС. По-голямата част от тях (325 бр.) са 
като преписки, като по 221 от тях е държавното обвинение не е намерило доказателства за 
извършено престъпление. Най-много откази са постановени в района на София и Велико 
Търново. Образувани са 172 разследвания. От тях в съда са внесени 30 обвинителни акта и 1 
споразумение. В 67 от случаите обвинените са освободени от наказателна отговорност и им е 
наложена глоба. Съдилищата са успели да произнесат присъди срещу 83-ма души. Въпреки 
предимно леките наказания все пак се отчита повишение на произнесените присъди за този вид 
престъпления. Статистиката сочи, че през 2009 г. у нас има 28 влезли в сила присъди.  
 

http://news.data.bg/2/bulgaria/585583/%d0%bc%d0%b2%d1%80-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%84-%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d0%b4-40-%d0%bc%d0%bb%d0%bd-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be
http://news.data.bg/2/bulgaria/585583/%d0%bc%d0%b2%d1%80-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%84-%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d0%b4-40-%d0%bc%d0%bb%d0%bd-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be
http://news.data.bg/2/bulgaria/585583/%d0%bc%d0%b2%d1%80-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%84-%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d0%b4-40-%d0%bc%d0%bb%d0%bd-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be
http://news.data.bg/2/bulgaria/585583/%d0%bc%d0%b2%d1%80-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%84-%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d0%b4-40-%d0%bc%d0%bb%d0%bd-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be
http://news.data.bg/2/bulgaria/585583/%d0%bc%d0%b2%d1%80-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%84-%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d0%b4-40-%d0%bc%d0%bb%d0%bd-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be
http://news.data.bg/2/bulgaria/585583/%d0%bc%d0%b2%d1%80-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%84-%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d0%b4-40-%d0%bc%d0%bb%d0%bd-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be
http://news.data.bg/2/bulgaria/585583/%d0%bc%d0%b2%d1%80-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%84-%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d0%b4-40-%d0%bc%d0%bb%d0%bd-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be
http://news.data.bg/2/bulgaria/585583/%d0%bc%d0%b2%d1%80-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%84-%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d0%b4-40-%d0%bc%d0%bb%d0%bd-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be
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Дата: 22.05.2014  
Източник: www.argumenti-bg.com  
Връзка: http://argumenti-bg.com/37013/mvr-dokladvalo-na-olaf-nerednosti-po-evroprogrami-za-nad-
40-mln-evro/  
Брой думи: 530  
 
 
Резюме: Нередности за над 40 млн. евро са докладвали през миналата година българските 
власти на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ). Това става ясно от годишния 
отчет на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите 
интереси на Европейския съюз“ (АФКОС) в МВР, пише в. Сега.  
 
Заглавие: МВР докладвало на ОЛАФ нередности по европрограми за над 40 млн. евро  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Нередности за над 40 млн. евро са докладвали през миналата година българските 
власти на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ). Това става ясно от годишния 
отчет на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите 
интереси на Европейския съюз“ (АФКОС) в МВР, пише в. Сега. Не е ясно какви действия са 
предприели от ОЛАФ и колко разследвания са започнали след сигналите на българските си 
колеги.  
Нередности с най-голяма стойност има при усвояването на средства от оперативна програма 
„Околна среда“. Става дума за 14 нарушения на обща стойност 10.4 млн. евро. С много малка 
разлика на второ място се нарежда Кохезионният фонд. Общо 48 са нередностите, 
регистрирани по Европейския фонд за регионално развитите и Европейския социален фонд. 
Тяхната обща стойност е 6.3 млн. евро.  
Нарушения за 3.6 млн. евро пък са засечени при усвояването на средства от Европейския фонд 
за гарантиране на земеделието и Европейския фонд за развитие на селските райони. Най-
много като брой нередности се отчитат по програмата за регионално развитие – 23. 
Финансовото им изражение обаче е близо 2.4 млн. евро. Два пъти по-малко са нарушенията по 
„Развитие на човешките ресурси“, а стойността им е 494 хил. евро. Подобни са изводите и от 
одитите на финансовото министерство, пише в доклада.  
От 24 проверени проекта по „Околна среда“, която отново е начело на класацията, са открити 
грешки с финансово влияние за 3.4 млн. лв. 2.7 млн. лв. пък е стойността на грешките по 
програма „Конкурентоспособност.“ Прави впечатление, че нарушения с много сериозна 
стойност (8.3 млн. лв.) се регистрират по програма САПАРД, която е предприсъединителна и 
плащанията по нея приключиха в края на 2009 г. Наблюдението върху тези програми обаче 
продължава 5 години след края им.  
По същата логика са отчетени и нередности по програма ИСПА, но те са далеч по-скромни – 
едва 723 хил. евро. Именно с измама по програма САПАРД страната ни стана печално 
известна. Едни от най-шумните дела – срещу бизнесмена Марио Николов, обвинен, че е 
източил 7.5 млн. евро, години наред са пример за тромаво правосъдие и постоянни скандали. 
След години наред мотаене из съдебните инстанции материалите бяха пратени в 
специализирания съд, тъй като разследващите смятат, че престъпленията са извършени от 
организирана престъпна група.  
В отчета си АФКОС уточнява, че нередност не означава непременно престъпление. Те 
приемат, че „под финансово изражение следва се разбира нередната сума, с която са увредени 
или би могло да бъдат увредени финансовите интереси на ЕС“. На фона на многобройните 
сигнали наказанията за злоупотреби с евросредства са предимно глоби. През миналата година 
в прокуратурата са постъпили общо 479 материала, касаещи престъпления, свързани със 
злоупотреби с пари от ЕС. По-голямата част от тях (325 бр.) са като преписки, като по 221 от 
тях е държавното обвинение не е намерило доказателства за извършено престъпление.  
Най-много откази са постановени в района на София и Велико Търново. Образувани са 172 
разследвания. От тях в съда са внесени 30 обвинителни акта и 1 споразумение. В 67 от 
случаите обвинените са освободени от наказателна отговорност и им е наложена глоба. 
Съдилищата са успели да произнесат присъди срещу 83-ма души. Въпреки предимно леките 
наказания все пак се отчита повишение на произнесените присъди за този вид престъпления. 
Статистиката сочи, че през 2009 г. у нас има 28 влезли в сила присъди.  
 

http://argumenti-bg.com/37013/mvr-dokladvalo-na-olaf-nerednosti-po-evroprogrami-za-nad-40-mln-evro/
http://argumenti-bg.com/37013/mvr-dokladvalo-na-olaf-nerednosti-po-evroprogrami-za-nad-40-mln-evro/
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Дата: 22.05.2014  
Източник: www.livenews.bg  
Връзка: http://livenews.bg/zapochvat-oficialnite-pregovori-s-ek-po-proektite-na-tri-operativni-
programi-65159.html  
Брой думи: 675  
 
 
Резюме: Правителството одобри проектите на три оперативни програми за програмния период 
2014-2020 г. – “Региони в растеж”, “Иновации и конкурентоспособност” и “Наука и образование 
за интелигентен растеж” и възложи на министрите на регионалното развитие, на икономиката и 
енергетиката и на образованието и науката да ги внесат в Европейската комисия за 
окончателно одобрение.  
 
Заглавие: Започват официалните преговори с ЕК по проектите на три оперативни 
програми  
Подзаглавие: Това са: “Региони в растеж”, “Иновации и конкурентоспособност” и “Наука и 
образование за интелигентен растеж”  
Автор:  
Текст: Правителството одобри проектите на три оперативни програми за програмния период 
2014-2020 г. – “Региони в растеж”, “Иновации и конкурентоспособност” и “Наука и 
образование за интелигентен растеж” и възложи на министрите на регионалното развитие, на 
икономиката и енергетиката и на образованието и науката да ги внесат в Европейската комисия 
за окончателно одобрение.  
ОП “Региони в растеж” е съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и 
националния бюджет. Индикативният й бюджет възлиза на 1,589 млрд. евро.  
Обхватът и съдържанието на програмата са одобрени след проведени девет заседания на 
тематичната работна група за разработването й, включваща представители на над 70 
заинтересовани страни. ОПРР основният инструмент, с който се цели подобряване на 
социално-икономическото и териториално развитие и генериране на растеж и заетост на 
българските региони. Предвидената балансирана териториална подкрепа спомага за 
намаляване на социално-икономическите различия и дисбаланси на регионално ниво.  
Приоритетите на програмата, които ще се реализират в рамките на осем приоритетни оси, са 
насочени към подкрепа на политиката за градско развитие в 67 града и териториалните 
измерения на секторните политики. Мерките за градско развитие включват енергийната 
ефективност в жилищни и административни сгради, подобряване на общинска социална, 
образователна, спортна и културна инфраструктура и интегриран градски транспорт. 
Секторните политики предвиждат инвестиции в публична инфраструктура от регионално 
значение – образователна, здравна, социална и пътна, регионален туризъм и превенция на 
риска от свлачища.  
ОП “Наука и образование за интелигентен растеж” е конструирана така, че активно да 
допринася за изпълнението на две от петте основни цели на стратегията на ЕС за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж “Европа 2020”. Документът очертава рамката и 
определя приоритетите за финансиране в областта на науката и на образованието със 
средства от Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд през 
програмния период. Разработването на програмата е резултат от работата на тематична 
работна група с участието на широк кръг партньори – представители на неправителствения 
сектор, социално-икономическите партньори, академичната общност, организациите на и за 
хората с увреждания и др.  
Анализът на съответните референтни документи очертава няколко тематични полета, в които 
са концентрирани нуждите от прилагане  
на целенасочени мерки чрез ресурса на оперативната програма – научно-изследователска 
дейност, висше образование, както и училищно образование, обучение и учене през целия 
живот. Приоритетните оси в програмата са четири – научни изследвания и технологично 
развитие, образование и учене през целия живот, образователна среда за активно социално 
приобщаване, техническа помощ.  
Финансирането от ЕС по програмата е в размер на 582 760 622 евро, а националното 
съфинансиране – 102 840 110 евро. Очакваните резултати са увеличаване дела на 
завършилите висше образование на възраст 30-34 г. на 36% и намаляване на преждевременно 
напусналите училище на под 11% към 2020 г.  

http://livenews.bg/zapochvat-oficialnite-pregovori-s-ek-po-proektite-na-tri-operativni-programi-65159.html
http://livenews.bg/zapochvat-oficialnite-pregovori-s-ek-po-proektite-na-tri-operativni-programi-65159.html
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В съответствие със Споразумението за партньорство, което определя стратегията на 
държавата, нейните приоритети, както и организацията за ефективното и ефикасно използване 
на европейските структурни и инвестиционни фондове, Оперативна програма “Иновации и 
конкурентоспособност” дефинира използването на помощта по Европейския фонд за 
регионално развитие в сферите на иновациите, конкурентоспособността, енергийната и 
ресурсна ефективност.  
Документът е разработен при спазване принципа на партньорство, с участието както на 
бизнеса, научните среди и администрацията, така и на други социално-икономически 
партньори, структури на гражданското общество и местните власти. Целта на новата 
оперативна програма е постигане на баланс между мерките, които имат бърз и непосредствен 
ефект върху бизнеса (напр. технологично обновление, въвеждане на международни стандарти 
и сертификация, интернационализация) и такива, които изискват по-дълъг период за постигане 
на определен резултат и по-големи инвестиции (инфраструктура за иновации и изследвания, 
развитие и внедряване на иновации). В този смисъл основните предизвикателства, които ОПИК 
цели да посрещне, са постигане на ускорен темп на растеж на икономиката с цел догонващо 
развитие и гарантиране на устойчив растеж, с акцент върху екологията и енергетиката.  
Общият индикативен бюджет на програмата е 2 765 356 748 лв., от които 2 350 553 232 лв. от 
ЕФРР, а останалите са национално съфинансиране. Изпълнението на програмата ще доведе 
до увеличаване на иновационната дейност на българските предприятия, повишаването на 
предприемаческата им активност, създаване и развитие на конкурентни предимства на 
предприятията, увеличен брой на производствените и търговските сгради с по-висока 
енергийна ефективност и положителен енергиен баланс и на предприятията, използващи 
възобновяеми източници за собствено потребление, повишаване ресурсната ефективност на 
предприятията.  
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Дата: 22.05.2014  
Източник: www.b2bnews.bg  
Връзка: http://www.b2bnews.bg/index.php/ms-odobri-proektite-na-tri-operativni-programi-
1014637.html  
Брой думи: 597 
 
 
Резюме: „Региони в растеж”, „Иновации и конкурентоспособност” и „Наука и образование за 
интелигентен растеж” ще бъдат изпратени за одобрение от ЕК  
 
Заглавие: МС одобри проектите на три оперативни програми  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: „Региони в растеж”, „Иновации и конкурентоспособност” и „Наука и образование за 
интелигентен растеж” ще бъдат изпратени за одобрение от ЕК  
Правителството одобри проектите на три оперативни програми за програмния период 2014-
2020 г. – „Региони в растеж”, „Иновации и конкурентоспособност” и „Наука и образование за 
интелигентен растеж”, и възложи на министрите на регионалното развитие, на икономиката и 
енергетиката и на образованието и науката да ги внесат в Европейската комисия за 
окончателно одобрение. 
ОП „Региони в растеж” е съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и 
националния бюджет. Индикативният й бюджет възлиза на 1,589 млрд. евро. 
Приоритетите на програмата, които ще се реализират в рамките на осем приоритетни оси, са 
насочени към подкрепа на политиката за градско развитие в 67 града и териториалните 
измерения на секторните политики. Мерките за градско развитие включват енергийната 
ефективност в жилищни и административни сгради, подобряване на общинска социална, 
образователна, спортна и културна инфраструктура и интегриран градски транспорт. 
Секторните политики предвиждат инвестиции в публична инфраструктура от регионално 
значение – образователна, здравна, социална и пътна, регионален туризъм и превенция на 
риска от свлачища. 
ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” е конструирана така, че активно да 
допринася за изпълнението на две от петте основни цели на стратегията на ЕС за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж „Европа 2020”. Документът очертава рамката и 
определя приоритетите за финансиране в областта на науката и на образованието със 
средства от Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд през 
програмния период. Разработването на програмата е резултат от работата на тематична 
работна група с участието на широк кръг партньори – представители на неправителствения 
сектор, социално-икономическите партньори, академичната общност, организациите на и за 
хората с увреждания и др. 
Анализът на съответните референтни документи очертава няколко тематични полета, в които 
са концентрирани нуждите от прилагане на целенасочени мерки чрез ресурса на оперативната 
програма – научно-изследователска дейност, висше образование, както и училищно 
образование, обучение и учене през целия живот. Приоритетните оси в програмата са четири – 
научни изследвания и технологично развитие, образование и учене през целия живот, 
образователна среда за активно социално приобщаване, техническа помощ. 
Финансирането от ЕС по програмата е в размер на 582 760 622 евро, а националното 
съфинансиране – 102 840 110 евро. Очакваните резултати са увеличаване дела на 
завършилите висше образование на възраст 30-34 г. на 36% и намаляване на преждевременно 
напусналите училище на под 11% към 2020 г. 
В съответствие със Споразумението за партньорство, което определя стратегията на 
държавата, нейните приоритети, както и организацията за ефективното и ефикасно използване 
на европейските структурни и инвестиционни фондове, Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност” дефинира използването на помощта по Европейския фонд за 
регионално развитие в сферите на иновациите, конкурентоспособността, енергийната и 
ресурсна ефективност. 
Целта на новата оперативна програма е постигане на баланс между мерките, които имат бърз 
и непосредствен ефект върху бизнеса (напр. технологично обновление, въвеждане на 
международни стандарти и сертификация, интернационализация) и такива, които изискват по-
дълъг период за постигане на определен резултат и по-големи инвестиции (инфраструктура за 
иновации и изследвания, развитие и внедряване на иновации). В този смисъл основните 

http://www.b2bnews.bg/index.php/ms-odobri-proektite-na-tri-operativni-programi-1014637.html
http://www.b2bnews.bg/index.php/ms-odobri-proektite-na-tri-operativni-programi-1014637.html
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предизвикателства, които ОПИК цели да посрещне, са постигане на ускорен темп на растеж на 
икономиката с цел догонващо развитие и гарантиране на устойчив растеж, с акцент върху 
екологията и енергетиката. 
Общият индикативен бюджет на програмата е 2 765 356 748 лв., от които 2 350 553 232 лв. от 
ЕФРР, а останалите са национално съфинансиране. Изпълнението на програмата ще доведе 
до увеличаване на иновационната дейност на българските предприятия, повишаването на 
предприемаческата им активност, създаване и развитие на конкурентни предимства на 
предприятията, увеличен брой на производствените и търговските сгради с по-висока 
енергийна ефективност и положителен енергиен баланс и на предприятията, използващи 
възобновяеми източници за собствено потребление, повишаване ресурсната ефективност на 
предприятията. 
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Дата: 22.05.2014  
Източник: www.monitor.bg  
Връзка: http://www.monitor.bg/article?id=429449  
Брой думи: 154  
 
 
Резюме: Средствата по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” за новия 
програмен период ще бъдат с 250 млн. евро повече, отколкото за предходния период.  
 
Заглавие: 250 млн. евро повече пари за бизнес  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Средствата по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” за новия 
програмен период ще бъдат с 250 млн. евро повече, отколкото за предходния период. Това 
съобщи вчера министърът на икономиката Драгомир Стойнев. Министрите одобриха на 
последното си заседание проекта за оперативна програма, който ще бъде изпратен в Брюксел 
за съгласуване. Общият бюджет на програмата е 1,414 млрд. евро, тя ще има 4 оси – 
„Технологично развитие и иновации”, „Предприемачество и капацитет за растеж”, „Енергийна и 
ресурсна ефективност” и „Техническа помощ”.  
По програмата е предвидена подкрепа за изграждането на междусистемната газова връзка със 
Сърбия. В момента се работи по нея, но съседите изостават, каза Стойнев. Предвидено е 
финансиране и за фаза 2 на проекта „София Тех парк”.  
Над 3 млрд. лева са предвидени по оперативна програма „Региони в растеж”, като 
националното финансиране е 466 млн. лева, съобщи регионалният министър Десислава 
Терзиева. Целевите градове, които ще получат финансиране по програмата, са 67. Програмата 
е разделена на 8 приоритетни оси.  
 

http://www.monitor.bg/article?id=429449
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Дата: 22.05.2014  
Източник: www.novini.bg  
Връзка: http://www.novini.bg/news/203146-мвр-докладвало-на-олаф-нередности-по-
европрограми-за-над-40-млн-евро.html  
Брой думи: 530  
 
 
Резюме: Нередности за над 40 млн. евро са докладвали през миналата година българските 
власти на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ). Това става ясно от годишния 
отчет на дирекция "Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите 
интереси на Европейския съюз" (АФКОС) в МВР, пише в. Сега.  
 
Заглавие: МВР докладвало на ОЛАФ нередности по европрограми за над 40 млн. евро  
Подзаглавие: Най-много сигнали са подадени за ОП "Околна среда"  
Автор:  
Текст: Нередности за над 40 млн. евро са докладвали през миналата година българските 
власти на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ). Това става ясно от годишния 
отчет на дирекция "Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите 
интереси на Европейския съюз" (АФКОС) в МВР, пише в. Сега.  
Не е ясно какви действия са предприели от ОЛАФ и колко разследвания са започнали след 
сигналите на българските си колеги. Нередности с най-голяма стойност има при усвояването на 
средства от оперативна програма "Околна среда". Става дума за 14 нарушения на обща 
стойност 10.4 млн. евро. С много малка разлика на второ място се нарежда Кохезионният фонд. 
Общо 48 са нередностите, регистрирани по Европейския фонд за регионално развитите и 
Европейския социален фонд. Тяхната обща стойност е 6.3 млн. евро. Нарушения за 3.6 млн. 
евро пък са засечени при усвояването на средства от Европейския фонд за гарантиране на 
земеделието и Европейския фонд за развитие на селските райони. Най-много като брой 
нередности се отчитат по програмата за регионално развитие - 23. Финансовото им изражение 
обаче е близо 2.4 млн. евро. Два пъти по-малко са нарушенията по "Развитие на човешките 
ресурси", а стойността им е 494 хил. евро. Подобни са изводите и от одитите на финансовото 
министерство, пише в доклада. От 24 проверени проекта по "Околна среда", която отново е 
начело на класацията, са открити грешки с финансово влияние за 3.4 млн. лв. 2.7 млн. лв. пък е 
стойността на грешките по програма "Конкурентоспособност."  
Прави впечатление, че нарушения с много сериозна стойност (8.3 млн. лв.) се регистрират по 
програма САПАРД, която е предприсъединителна и плащанията по нея приключиха в края на 
2009 г. Наблюдението върху тези програми обаче продължава 5 години след края им. По 
същата логика са отчетени и нередности по програма ИСПА, но те са далеч по-скромни - едва 
723 хил. евро. Именно с измама по програма САПАРД страната ни стана печално известна. 
Едни от най-шумните дела - срещу бизнесмена Марио Николов, обвинен, че е източил 7.5 млн. 
евро, години наред са пример за тромаво правосъдие и постоянни скандали. След години 
наред мотаене из съдебните инстанции материалите бяха пратени в специализирания съд, тъй 
като разследващите смятат, че престъпленията са извършени от организирана престъпна 
група. В отчета си АФКОС уточнява, че нередност не означава непременно престъпление. Те 
приемат, че "под финансово изражение следва се разбира нередната сума, с която са увредени 
или би могло да бъдат увредени финансовите интереси на ЕС".  
На фона на многобройните сигнали наказанията за злоупотреби с евросредства са предимно 
глоби. През миналата година в прокуратурата са постъпили общо 479 материала, касаещи 
престъпления, свързани със злоупотреби с пари от ЕС. По-голямата част от тях (325 бр.) са 
като преписки, като по 221 от тях е държавното обвинение не е намерило доказателства за 
извършено престъпление. Най-много откази са постановени в района на София и Велико 
Търново. Образувани са 172 разследвания. От тях в съда са внесени 30 обвинителни акта и 1 
споразумение. В 67 от случаите обвинените са освободени от наказателна отговорност и им е 
наложена глоба. Съдилищата са успели да произнесат присъди срещу 83-ма души. Въпреки 
предимно леките наказания все пак се отчита повишение на произнесените присъди за този вид 
престъпления. Статистиката сочи, че през 2009 г. у нас има 28 влезли в сила присъди.  
 

http://www.novini.bg/news/203146-мвр-докладвало-на-олаф-нередности-по-европрограми-за-над-40-млн-евро.html
http://www.novini.bg/news/203146-мвр-докладвало-на-олаф-нередности-по-европрограми-за-над-40-млн-евро.html
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Дата: 22.05.2014  
Източник: www.agencia-sliven.com  
Връзка: http://www.agencia-sliven.com/index.php?id=140712  
Брой думи: 528  
 
 
Резюме: Нередности за над 40 млн. евро са докладвали през миналата година българските 
власти на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ). Това става ясно от годишния 
отчет на дирекция "Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите 
интереси на Европейския съюз" (АФКОС) в МВР. Не е ясно какви действия са предприели от 
ОЛАФ и колко разследвания са започнали след сигналите на българските си колеги.  
 
Заглавие: МВР Е ДОКЛАДВАЛО НА ОЛАФ НЕРЕДНОСТИ ПО ЕВРОПРОГРАМИ ЗА НАД 40 
МИЛИОНА ЕВРО  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Нередности за над 40 млн. евро са докладвали през миналата година българските 
власти на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ). Това става ясно от годишния 
отчет на дирекция "Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите 
интереси на Европейския съюз" (АФКОС) в МВР. Не е ясно какви действия са предприели от 
ОЛАФ и колко разследвания са започнали след сигналите на българските си колеги.  
Нередности с най-голяма стойност има при усвояването на средства от оперативна програма 
"Околна среда". Става дума за 14 нарушения на обща стойност 10.4 млн. евро. С много малка 
разлика на второ място се нарежда Кохезионният фонд. Общо 48 са нередностите, 
регистрирани по Европейския фонд за регионално развитите и Европейския социален фонд. 
Тяхната обща стойност е 6.3 млн. евро. Нарушения за 3.6 млн. евро пък са засечени при 
усвояването на средства от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския 
фонд за развитие на селските райони. Най-много като брой нередности се отчитат по 
програмата за регионално развитие - 23. Финансовото им изражение обаче е близо 2.4 млн. 
евро. Два пъти по-малко са нарушенията по "Развитие на човешките ресурси", а стойността им 
е 494 хил. евро. Подобни са изводите и от одитите на финансовото министерство, пише в 
доклада. От 24 проверени проекта по "Околна среда", която отново е начело на класацията, са 
открити грешки с финансово влияние за 3.4 млн. лв. 2.7 млн. лв. пък е стойността на грешките 
по програма "Конкурентоспособност."  
Прави впечатление, че нарушения с много сериозна стойност (8.3 млн. лв.) се регистрират по 
програма САПАРД, която е предприсъединителна и плащанията по нея приключиха в края на 
2009 г. Наблюдението върху тези програми обаче продължава 5 години след края им. По 
същата логика са отчетени и нередности по програма ИСПА, но те са далеч по-скромни - едва 
723 хил. евро. Именно с измама по програма САПАРД страната ни стана печално известна. 
Едни от най-шумните дела - срещу бизнесмена Марио Николов, обвинен, че е източил 7.5 млн. 
евро, години наред са пример за тромаво правосъдие и постоянни скандали. След години 
наред мотаене из съдебните инстанции материалите бяха пратени в специализирания съд, тъй 
като разследващите смятат, че престъпленията са извършени от организирана престъпна 
група.  
В отчета си АФКОС уточнява, че нередност не означава непременно престъпление. Те 
приемат, че "под финансово изражение следва се разбира нередната сума, с която са увредени 
или би могло да бъдат увредени финансовите интереси на ЕС".  
На фона на многобройните сигнали наказанията за злоупотреби с евросредства са предимно 
глоби. През миналата година в прокуратурата са постъпили общо 479 материала, касаещи 
престъпления, свързани със злоупотреби с пари от ЕС. По-голямата част от тях (325 бр.) са 
като преписки, като по 221 от тях е държавното обвинение не е намерило доказателства за 
извършено престъпление. Най-много откази са постановени в района на София и Велико 
Търново. Образувани са 172 разследвания. От тях в съда са внесени 30 обвинителни акта и 1 
споразумение. В 67 от случаите обвинените са освободени от наказателна отговорност и им е 
наложена глоба. Съдилищата са успели да произнесат присъди срещу 83-ма души. Въпреки 
предимно леките наказания все пак се отчита повишение на произнесените присъди за този вид 
престъпления. Статистиката сочи, че през 2009 г. у нас има 28 влезли в сила присъди.  
Segabg.com  
 

http://www.agencia-sliven.com/index.php?id=140712


 

 

26 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 5

/2
3
/2

0
1
4

 

Дата: 22.05.2014  
Източник: www.projectmedia.bg  
Връзка: http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=60115  
Брой думи: 583  
 
 
Резюме: Правителството одобри проектите на три оперативни програми за програмния период 
2014-2020 г. – „Региони в растеж”, „Иновации и конкурентоспособност” и „Наука и образование 
за интелигентен растеж”, и възложи на министрите на регионалното развитие, на икономиката и 
енергетиката и на образованието и науката да ги внесат в Европейската комисия за 
окончателно одобрение.  
 
Заглавие: МС одобри проектите на три оперативни програми  
Подзаглавие: „Региони в растеж”, „Иновации и конкурентоспособност” и „Наука и 
образование за интелигентен растеж” ще бъдатизпратени за одобрение от ЕК  
Автор:  
Текст: Правителството одобри проектите на три оперативни програми за програмния период 
2014-2020 г. – „Региони в растеж”, „Иновации и конкурентоспособност” и „Наука и 
образование за интелигентен растеж”, и възложи на министрите на регионалното развитие, на 
икономиката и енергетиката и на образованието и науката да ги внесат в Европейската комисия 
за окончателно одобрение.  
ОП „Региони в растеж” е съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и 
националния бюджет. Индикативният й бюджет възлиза на 1,589 млрд. евро.  
Приоритетите на програмата, които ще се реализират в рамките на осем приоритетни оси, са 
насочени към подкрепа на политиката за градско развитие в 67 града и териториалните 
измерения на секторните политики. Мерките за градско развитие включват енергийната 
ефективност в жилищни и административни сгради, подобряване на общинска социална, 
образователна, спортна и културна инфраструктура и интегриран градски транспорт. 
Секторните политики предвиждат инвестиции в публична инфраструктура от регионално 
значение – образователна, здравна, социална и пътна, регионален туризъм и превенция на 
риска от свлачища.  
ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” е конструирана така, че активно да 
допринася за изпълнението на две от петте основни цели на стратегията на ЕС за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж „Европа 2020”. Документът очертава рамката и 
определя приоритетите за финансиране в областта на науката и на образованието със 
средства от Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд през 
програмния период. Разработването на програмата е резултат от работата на тематична 
работна група с участието на широк кръг партньори – представители на неправителствения 
сектор, социално-икономическите партньори, академичната общност, организациите на и за 
хората с увреждания и др.  
Анализът на съответните референтни документи очертава няколко тематични полета, в които 
са концентрирани нуждите от прилагане на целенасочени мерки чрез ресурса на оперативната 
програма – научно-изследователска дейност, висше образование, както и училищно 
образование, обучение и учене през целия живот. Приоритетните оси в програмата са четири – 
научни изследвания и технологично развитие, образование и учене през целия живот, 
образователна среда за активно социално приобщаване, техническа помощ.  
Финансирането от ЕС по програмата е в размер на 582 760 622 евро, а националното 
съфинансиране – 102 840 110 евро. Очакваните резултати са увеличаване дела на 
завършилите висше образование на възраст 30-34 г. на 36% и намаляване на преждевременно 
напусналите училище на под 11% към 2020 г.  
В съответствие със Споразумението за партньорство, което определя стратегията на 
държавата, нейните приоритети, както и организацията за ефективното и ефикасно използване 
на европейските структурни и инвестиционни фондове, Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност” дефинира използването на помощта по Европейския фонд за 
регионално развитие в сферите на иновациите, конкурентоспособността, енергийната и 
ресурсна ефективност.  
Целта на новата оперативна програма е постигане на баланс между мерките, които имат бърз и 
непосредствен ефект върху бизнеса (напр. технологично обновление, въвеждане на 
международни стандарти и сертификация, интернационализация) и такива, които изискват по-
дълъг период за постигане на определен резултат и по-големи инвестиции (инфраструктура за 

http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=60115
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иновации и изследвания, развитие и внедряване на иновации). В този смисъл основните 
предизвикателства, които ОПИК цели да посрещне, са постигане на ускорен темп на растеж на 
икономиката с цел догонващо развитие и гарантиране на устойчив растеж, с акцент върху 
екологията и енергетиката.  
Общият индикативен бюджет на програмата е 2 765 356 748 лв., от които 2 350 553 232 лв. от 
ЕФРР, а останалите са национално съфинансиране. Изпълнението на програмата ще доведе 
до увеличаване на иновационната дейност на българските предприятия, повишаването на 
предприемаческата им активност, създаване и развитие на конкурентни предимства на 
предприятията, увеличен брой на производствените и търговските сгради с по-висока 
енергийна ефективност и положителен енергиен баланс и на предприятията, използващи 
възобновяеми източници за собствено потребление, повишаване ресурсната ефективност на 
предприятията.  
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Дата: 22.05.2014  
Източник: www.facebook.com  
Връзка: 
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5
%D0%BD-
%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0
%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-
%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872  
Брой думи: 609  
 
 
Резюме: Правителството одобри проектите на три оперативни програми за програмния период 
2014-2020 г. – „Региони в растеж”, „Иновации и конкурентоспособност” и „Наука и образование 
за интелигентен растеж”, и възложи на министрите на регионалното развитие, на икономиката и 
енергетиката и на образованието и науката да ги внесат в Европейската комисия за 
окончателно одобрение.  
 
Заглавие: Областен информационен център Ловеч  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: МС одобри проектите на три оперативни програми  
„Региони в растеж”, „Иновации и конкурентоспособност” и „Наука и образование за 
интелигентен растеж” ще бъдатизпратени за одобрение от ЕК  
Правителството одобри проектите на три оперативни програми за програмния период 2014-
2020 г. – „Региони в растеж”, „Иновации и конкурентоспособност” и „Наука и образование за 
интелигентен растеж”, и възложи на министрите на регионалното развитие, на икономиката и 
енергетиката и на образованието и науката да ги внесат в Европейската комисия за 
окончателно одобрение.  
ОП „Региони в растеж” е съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и 
националния бюджет. Индикативният й бюджет възлиза на 1,589 млрд. евро.  
Приоритетите на програмата, които ще се реализират в рамките на осем приоритетни оси, са 
насочени към подкрепа на политиката за градско развитие в 67 града и териториалните 
измерения на секторните политики. Мерките за градско развитие включват енергийната 
ефективност в жилищни и административни сгради, подобряване на общинска социална, 
образователна, спортна и културна инфраструктура и интегриран градски транспорт. 
Секторните политики предвиждат инвестиции в публична инфраструктура от регионално 
значение – образователна, здравна, социална и пътна, регионален туризъм и превенция на 
риска от свлачища.  
ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” е конструирана така, че активно да 
допринася за изпълнението на две от петте основни цели на стратегията на ЕС за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж „Европа 2020”. Документът очертава рамката и 
определя приоритетите за финансиране в областта на науката и на образованието със 
средства от Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд през 
програмния период. Разработването на програмата е резултат от работата на тематична 
работна група с участието на широк кръг партньори – представители на неправителствения 
сектор, социално-икономическите партньори, академичната общност, организациите на и за 
хората с увреждания и др.  
Анализът на съответните референтни документи очертава няколко тематични полета, в които 
са концентрирани нуждите от прилагане на целенасочени мерки чрез ресурса на оперативната 
програма – научно-изследователска дейност, висше образование, както и училищно 
образование, обучение и учене през целия живот. Приоритетните оси в програмата са четири – 
научни изследвания и технологично развитие, образование и учене през целия живот, 
образователна среда за активно социално приобщаване, техническа помощ.  
Финансирането от ЕС по програмата е в размер на 582 760 622 евро, а националното 
съфинансиране – 102 840 110 евро. Очакваните резултати са увеличаване дела на 
завършилите висше образование на възраст 30-34 г. на 36% и намаляване на преждевременно 
напусналите училище на под 11% към 2020 г.  
В съответствие със Споразумението за партньорство, което определя стратегията на 
държавата, нейните приоритети, както и организацията за ефективното и ефикасно използване 
на европейските структурни и инвестиционни фондове, Оперативна програма „Иновации и 

https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872
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конкурентоспособност” дефинира използването на помощта по Европейския фонд за 
регионално развитие в сферите на иновациите, конкурентоспособността, енергийната и 
ресурсна ефективност.  
Целта на новата оперативна програма е постигане на баланс между мерките, които имат бърз и 
непосредствен ефект върху бизнеса (напр. технологично обновление, въвеждане на 
международни стандарти и сертификация, интернационализация) и такива, които изискват по-
дълъг период за постигане на определен резултат и по-големи инвестиции (инфраструктура за 
иновации и изследвания, развитие и внедряване на иновации). В този смисъл основните 
предизвикателства, които ОПИК цели да посрещне, са постигане на ускорен темп на растеж на 
икономиката с цел догонващо развитие и гарантиране на устойчив растеж, с акцент върху 
екологията и енергетиката.  
Общият индикативен бюджет на програмата е 2 765 356 748 лв., от които 2 350 553 232 лв. от 
ЕФРР, а останалите са национално съфинансиране. Изпълнението на програмата ще доведе 
до увеличаване на иновационната дейност на българските предприятия, повишаването на 
предприемаческата им активност, създаване и развитие на конкурентни предимства на 
предприятията, увеличен брой на производствените и търговските сгради с по-висока 
енергийна ефективност и положителен енергиен баланс и на предприятията, използващи 
възобновяеми източници за собствено потребление, повишаване ресурсната ефективност на 
предприятията.  
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Дата: 22.05.2014  
Източник: www.facebook.com  
Връзка: https://www.facebook.com/OICMONTANA  
Брой думи: 304  
 
 
Резюме: Парите по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” ще бъдат с 250 
милиона евро повече от тези за предишния период. Общият индикативен бюджет на 
програмата е 2 765 356 748 лв., от които 2 350 553 232 лв. от ЕФРР, а останалите са 
национално съфинансиране.  
 
Заглавие: Областен информационен център - Монтана  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Драгомир Стойнев: По оперативната програма, предназначена за българския бизнес, ще 
има с 250 милиона евро повече от предишния период  
21 Май 2014  
Парите по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” ще бъдат с 250 
милиона евро повече от тези за предишния период. Общият индикативен бюджет на 
програмата е 2 765 356 748 лв., от които 2 350 553 232 лв. от ЕФРР, а останалите са 
национално съфинансиране. Това каза на пресконференция министърът на икономиката и 
енергетиката Драгомир Стойнев след като кабинетът одобри проекта на програмата за 
внасяне в Европейската комисия за официални преговори. Министър Стойнев благодари на 
бизнеса, който активно е участвал в съставянето на документа. „Те заявиха, че не признават 
концепцията, изпратена до Брюксел от предишното правителство, а сегашната припознават 
като своя”, коментира той.  
Драгомир Стойнев припомни, че правителството е поело управлението при отрицателен 
икономически растеж от минус 0,2 на сто. „Вече три поредни тримесечия растежът е над 1%. 
Благодарение на него през първото тримесечие на 2014 г. са създадени 39 100 нови работни 
места – нещо, което не се е случвало от далечната 2009 г.”, коментира министърът на 
икономиката. По думите му, стремежът на правителството е да стигне ръст от 3%, за което ще 
спомогне и реализацията на оперативната програма.  
Оперативната програма на бизнеса ще има четири приоритетни оси. Първата е „Технологично 
развитие и иновации”, която обхваща 20% от общия ресурс. По нея се предвижда подкрепа за 
сътрудничество между предприятията, научните среди и бизнеса, както и за иновациите. 
Втората ос е „Предприемачество и капацитет за растеж”, която обхваща 50% от ресурса на 
програмата. По третата ос „Енергийна и ресурсна ефективност” са предвидени 25% от ресурса 
за инвестиции в енергийно ефективни технологии и възобновяеми източници за собствено 
потребление. Четвъртата ос е „Техническа помощ”.  
Министър Стойнев изрази очакване програмата да бъде одобрена от ЕК и първата мярка за 
технологична модернизация да бъде пусната през тази година.  
 

https://www.facebook.com/OICMONTANA
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Дата: 22.05.2014  
Източник: www.facebook.com  
Връзка: 
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5
%D0%BD-
%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0
%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-
%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0
%B4/342443139168177  
Брой думи: 84  
 
 
Резюме: „Региони в растеж”, „Иновации и конкурентоспособност” и „Наука и образование за 
интелигентен растеж” ще бъдатизпратени за одобрение от ЕК  
 
Заглавие: Областен информационен център - Благоевград  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: МС ОДОБРИ ПРОЕКТИТЕ НА ТРИ ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ  
22 май 2014, 09:19  
„Региони в растеж”, „Иновации и конкурентоспособност” и „Наука и образование за 
интелигентен растеж” ще бъдатизпратени за одобрение от ЕК  
Правителството одобри проектите на три оперативни програми за програмния период 2014-
2020 г. – „Региони в растеж”, „Иновации и конкурентоспособност” и „Наука и образование за 
интелигентен растеж”, и възложи на министрите на регионалното развитие, на икономиката и 
енергетиката и на образованието и науката да ги внесат в Европейската комисия за 
окончателно одобрение.  
Виж повече на: http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=60115  
 

https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4/342443139168177
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4/342443139168177
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4/342443139168177
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4/342443139168177
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4/342443139168177
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4/342443139168177
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Дата: 22.05.2014  
Източник: www.facebook.com  
Връзка: 
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5
%D0%BD-
%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0
%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-
%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%87/250425788450504  
Брой думи: 37  
 
 
Резюме: Правителството одобри проектите на три оперативни програми за програмния период 
2014-2020 г. – "Региони в растеж", "Иновации и конкурентоспособност" и "Наука и образование 
за интелигентен растеж". Предстои ресорните министри да ги внесат в Европейската комисия 
за окончателно одобрение.  
 
Заглавие: Областен информационен център - Добрич сподели връзка.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Правителството одобри проектите на три оперативни програми за програмния период 
2014-2020 г. – "Региони в растеж", "Иновации и конкурентоспособност" и "Наука и 
образование за интелигентен растеж". Предстои ресорните министри да ги внесат в 
Европейската комисия за окончателно одобрение.  
 

https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%87/250425788450504
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%87/250425788450504
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%87/250425788450504
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%87/250425788450504
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%87/250425788450504
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Дата: 22.05.2014  
Източник: www.cross.bg  
Връзка: http://www.cross.bg/evro-fond-programa-1411551.html  
Брой думи: 530  
 
 
Резюме: /КРОСС/ Нередности за над 40 млн. евро са докладвали през миналата година 
българските власти на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ), пише „Сега". Това 
става ясно от годишния отчет на дирекция "Координация на борбата с правонарушенията, 
засягащи финансовите интереси на Европейския съюз" (АФКОС) в МВР.  
 
Заглавие: МВР е докладвало на ОЛАФ нередности по европрограми за над 40 млн. евро  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: /КРОСС/ Нередности за над 40 млн. евро са докладвали през миналата година 
българските власти на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ), пише „Сега". Това 
става ясно от годишния отчет на дирекция "Координация на борбата с правонарушенията, 
засягащи финансовите интереси на Европейския съюз" (АФКОС) в МВР. Не е ясно какви 
действия са предприели от ОЛАФ и колко разследвания са започнали след сигналите на 
българските си колеги.  
Нередности с най-голяма стойност има при усвояването на средства от оперативна програма 
"Околна среда". Става дума за 14 нарушения на обща стойност 10.4 млн. евро. С много малка 
разлика на второ място се нарежда Кохезионният фонд. Общо 48 са нередностите, 
регистрирани по Европейския фонд за регионално развитите и Европейския социален фонд. 
Тяхната обща стойност е 6.3 млн. евро. Нарушения за 3.6 млн. евро пък са засечени при 
усвояването на средства от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския 
фонд за развитие на селските райони. Най-много като брой нередности се отчитат по 
програмата за регионално развитие - 23. Финансовото им изражение обаче е близо 2.4 млн. 
евро. Два пъти по-малко са нарушенията по "Развитие на човешките ресурси", а стойността им 
е 494 хил. евро. Подобни са изводите и от одитите на финансовото министерство, пише в 
доклада. От 24 проверени проекта по "Околна среда", която отново е начело на класацията, са 
открити грешки с финансово влияние за 3.4 млн. лв. 2.7 млн. лв. пък е стойността на грешките 
по програма "Конкурентоспособност."  
Прави впечатление, че нарушения с много сериозна стойност (8.3 млн. лв.) се регистрират по 
програма САПАРД, която е предприсъединителна и плащанията по нея приключиха в края на 
2009 г. Наблюдението върху тези програми обаче продължава 5 години след края им. По 
същата логика са отчетени и нередности по програма ИСПА, но те са далеч по-скромни - едва 
723 хил. евро. Именно с измама по програма САПАРД страната ни стана печално известна. 
Едни от най-шумните дела - срещу бизнесмена Марио Николов, обвинен, че е източил 7.5 млн. 
евро, години наред са пример за тромаво правосъдие и постоянни скандали. След години 
наред мотаене из съдебните инстанции материалите бяха пратени в специализирания съд, тъй 
като разследващите смятат, че престъпленията са извършени от организирана престъпна 
група.  
В отчета си АФКОС уточнява, че нередност не означава непременно престъпление. Те 
приемат, че "под финансово изражение следва се разбира нередната сума, с която са увредени 
или би могло да бъдат увредени финансовите интереси на ЕС".  
На фона на многобройните сигнали наказанията за злоупотреби с евросредства са предимно 
глоби. През миналата година в прокуратурата са постъпили общо 479 материала, касаещи 
престъпления, свързани със злоупотреби с пари от ЕС. По-голямата част от тях (325 бр.) са 
като преписки, като по 221 от тях е държавното обвинение не е намерило доказателства за 
извършено престъпление. Най-много откази са постановени в района на София и Велико 
Търново. Образувани са 172 разследвания. От тях в съда са внесени 30 обвинителни акта и 1 
споразумение. В 67 от случаите обвинените са освободени от наказателна отговорност и им е 
наложена глоба. Съдилищата са успели да произнесат присъди срещу 83-ма души. Въпреки 
предимно леките наказания все пак се отчита повишение на произнесените присъди за този вид 
престъпления. Статистиката сочи, че през 2009 г. у нас има 28 влезли в сила присъди. 

  

http://www.cross.bg/evro-fond-programa-1411551.html

