
 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Европейски фонд 
за регионално развитие 

Инвестираме във вашето бъдеще 

 
 

www.eufunds.bg 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„Развитие на конкурентоспособността 
на българската икономика” 2007-2013 

www.opcompetitiveness.bg 
 

 
Проект BG161PO003-5.0.01-0004: „Осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите по оперативна програма 

„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013” е финансиран по Приоритетна ос 5 
„Техническа помощ“ на оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 

2013”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие 

  

Документът е изготвен съгласно договор за възлагане на обособена позиция № 2 
„Извършване на медиен мониторинг и изработване и предоставяне на контент анализ на 
публикациите и излъчванията в печатните и електронни медии по теми, свързани с ОП 

"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013” от обществена 
поръчка с предмет: „Социологически проучвания за изпълнение, мониторинг и оценка на 
Комуникационния план на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика” 2007 – 2013” 
 

ЕСТАТ ООД, С ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ МЕДИЯЗУУМ ООД 

 

 

 

 

Медиен мониторинг 
 

5 юни 2014 
 

http://www.opcompetitiveness.bg/


 

 

2 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 6

/5
/2

0
1
4

 

Медиен мониторинг 
5 юни 2014 

Съдържание                                                                                                
 

Медиен мониторинг – обобщение .........................................................................................................5 

 
Телевизии и радиостанции ....................................................................................................................6 

Източник: БНТ ....................................................................................................................................6 

Предаване: Новини ...........................................................................................................................6 

 
Източник: Дарик радио ......................................................................................................................7 

Предаване: Новини ...........................................................................................................................7 

 
Източник: ТВ7 .....................................................................................................................................8 

Предаване: Новини ...........................................................................................................................8 

 
Национални печатни медии ...................................................................................................................9 

Източник: в. 24 часа ...........................................................................................................................9 

Заглавие: Брюксел ни спрял пари заради поръчки за автобуси, пожарни и туристически 
атракции .............................................................................................................................................9 

 
Източник: в. Монитор ...................................................................................................................... 10 

Заглавие: Министър Драгомир Стойнев: Ще се съобразим с ЕК за “Южен поток" .................. 10 

 
Източник: в. Сега ............................................................................................................................ 11 

Заглавие: Орешарски се притесни от спирането на още пари от ЕС........................................ 11 

 
Източник: в. Сега ............................................................................................................................ 13 

Заглавие: И за слепите и глухите е ясна връзката между спрените програми и "Южен поток"
 .......................................................................................................................................................... 13 

 
Източник: в. Стандарт .................................................................................................................... 16 

Заглавие: Парите били замразявани и при ГЕРБ ....................................................................... 16 

 
Източник: в. Стандарт .................................................................................................................... 17 

Заглавие: Брюксел ни качи на газова пързалка .......................................................................... 17 

 
Източник: в. Труд ............................................................................................................................ 19 

Заглавие: ГЕРБ: Още програми отиват във фризера ................................................................. 19 

 
Източник: в. Капитал Daily ............................................................................................................. 20 

Заглавие: Елица Панайотова, изпълнителен директор на "София тех парк": Технологичният 
парк ще бъде завършен в началото на 2016 г. ............................................................................ 20 

 
Източник: в. Преса .......................................................................................................................... 24 

Заглавие: Пламен Орешарски: Спирането на европари не е заради "Южен поток" ............... 24 

 
Регионални печатни медии ................................................................................................................. 26 

Източник: в. 100 вести, Габрово .................................................................................................... 26 

Заглавие: За първите 7 години в ЕС в Габрово са усвоени над 600 млн. лв. .......................... 26 



 

 

3 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 6

/5
/2

0
1
4

 

 
Периодични печатни издания ............................................................................................................. 28 

Източник: Икономика ...................................................................................................................... 28 

Заглавие: Евробюрокрацията бави старта на новите програми ................................................ 28 

 
Източник: Икономика ...................................................................................................................... 30 

Заглавие: Алесандро Бутиче: ЕС иска да възроди предприемачеството ................................. 30 

 
Интернет издания и блогове ............................................................................................................... 33 

Източник: www.dnes.bg................................................................................................................... 33 

Заглавие: Няма да политизираме темата със замразените европари!..................................... 33 

 
Източник: www.dnes.bg................................................................................................................... 34 

Заглавие: Стойнев не вярва, че ни спират европари заради "Южен поток" ............................. 34 

 
Източник: www.dnevnik.bg .............................................................................................................. 35 

Заглавие: Нередностите по европрограмите са най-много в годините на ГЕРБ, обяви 
Орешарски....................................................................................................................................... 35 

 
Източник: www.dnevnik.bg .............................................................................................................. 36 

Заглавие: ГЕРБ предвиди спиране на средства и по програмите за конкурентоспособност и 
селските райони .............................................................................................................................. 36 

 
Източник: www.dnevnik.bg .............................................................................................................. 37 

Заглавие: Стойнев не вярва Брюксел да спира европрограмите заради "Южен поток" ......... 37 

 
Източник: www.focus-news.net ....................................................................................................... 38 

Заглавие: Лиляна Павлова: Очакваме следващата програма със спрени средства да е 
„Конкурентоспособност”, след нея Програмата за развитие на селските райони ................... 38 

 
Източник: www.focus-news.net ....................................................................................................... 39 

Заглавие: Европейската сметна палата иска допълнителна информация за 5 проекта по 
„Конкурентноспособност”, заяви Драгомир Стойнев ................................................................... 39 

 
Източник: www.investor.bg .............................................................................................................. 40 

Заглавие: Кабинетът няма да политизира темата със замразените европари ........................ 40 

 
Източник: www.investor.bg .............................................................................................................. 41 

Заглавие: Стойнев: „Южен поток България“ не харчи публични средства ............................... 41 

 
Източник: www.news.ibox.bg .......................................................................................................... 42 

Заглавие: ГЕРБ не е виновен за спрените европари, убедена Павлова .................................. 42 

 
Източник: www.novini.dir.bg ............................................................................................................ 43 

Заглавие: Европари модернизират кооперация за минерална вода......................................... 43 

 
Източник: www.novini.dir.bg ............................................................................................................ 44 

Заглавие: Василева: “Регионално развитие“ няма да е последната спряна програма ........... 44 

 
Източник: www.lex.bg ...................................................................................................................... 45 

Заглавие: Еврокомисията започна поетапно спиране на еврофондовете ............................... 45 

 
Източник: www.money.ibox.bg ........................................................................................................ 47 

Заглавие: Наказателната процедура за „Южен поток" може да бъде спряна, увери Стойнев 47 



 

 

4 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 6

/5
/2

0
1
4

 

 
Източник: www.dariknews.bg .......................................................................................................... 48 

Заглавие: Василева: "Регионално развитие" няма да е последната спряна програма ........... 48 

 
Източник: www.dariknews.bg .......................................................................................................... 49 

Заглавие: Европейската сметна палата иска информация за проекти по ОП 
Конкурентоспособност ................................................................................................................... 49 

 
Източник: www.duma.bg ................................................................................................................. 50 

Заглавие: Как иновациите да стигнат до малкия и среден бизнес ............................................ 50 

 
Източник: www.bnews.bg ................................................................................................................ 53 

Заглавие: Министърът се опъна: Не сме нарушили процедурата по "Южен поток" ................ 53 

 
Източник: www.economynews.bg ................................................................................................... 54 

Заглавие: Европари модернизират кооперация за минерална вода......................................... 54 

 
Източник: www.grada.bg ................................................................................................................. 55 

Заглавие: Дигитално кино започва прожекции в Младежкия дом ............................................. 55 

 
Източник: www.bnr.bg ..................................................................................................................... 57 

Заглавие: В Младежкия дом в Шумен ще има 3D кино .............................................................. 57 

 
Източник: www.dartsnews.bg .......................................................................................................... 58 

Заглавие: Европари ще спират с ефекта на "снежната топка" .................................................. 58 

 
Източник: www.b2bnews.bg ............................................................................................................ 59 

Заглавие: Европари модернизират кооперация за минерална вода......................................... 59 

 
Източник: www.pik.bg ...................................................................................................................... 60 

Заглавие: ГЕРБ не е виновен за спрените европари, убедена Павлова .................................. 60 

 
Източник: www.pik.bg ...................................................................................................................... 61 

Заглавие: ГЕРБ не е виновен за спрените европари, убедена е Павлова ............................... 61 

 
Източник: www.news.bgnes.com .................................................................................................... 62 

Заглавие: Стойнев: Не политизирайте "Южен поток" ................................................................. 62 

 
Източник: www.b2bmedia.bg .......................................................................................................... 63 

Заглавие: ГЕРБ предвиди спиране на средства и по програмите за конкурентоспособност и 
селските райони .............................................................................................................................. 63 

 
Източник: www.novini.dir.bg ............................................................................................................ 64 

Заглавие: 3D кино стартира в Шумен ........................................................................................... 64 

 
Източник: www.dariknews.bg .......................................................................................................... 65 

Заглавие: 3D кино стартира в Шумен ........................................................................................... 65 

 

  



 

 

5 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 6

/5
/2

0
1
4

 

Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
5.6.2014 г. г.  
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 3 

 телевизии 2 

 радиостанции 1 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 41 

 вестници, от които: 10 

 - национални 9 

 - регионални 1 

 периодични издания 2 

 интернет издания и блогове 29 

Общо за деня 44 
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Телевизии и радиостанции 
 
Дата: 04.06.2014  
Източник: БНТ  
Предаване: Новини  
Място на материала: 20.00 часа  
Продължителност в мин.: 3  
Брой думи: 441  
 
 
Резюме: 4.Новина  
Пореден спор между управляващите и опозицията се разрази в парламента заради спрените 
евросредства. От ГЕРБ изчислиха, че спирането на парите сериозно ще ощети бюджета на 
страната.  
 
Текст: 4.Новина  
Пореден спор между управляващите и опозицията се разрази в парламента заради спрените 
евросредства. От ГЕРБ изчислиха, че спирането на парите сериозно ще ощети бюджета на 
страната. Премиерът Пламен Орешарски обаче заяви, че най-много грешки по програмите 
Регионално развитие и Околна среда има в периода от 2010-а до края на миналата година. 
Орешарски каза също, че няма връзка между спрените пари от еврофондовете и проекта 
“Южен поток” и подчерта, че построяването на газопровода ще бъде от полза за страната ни.  
ГЕРБ изразиха опасения, че след спирането на европейското финансиране по програмите 
“Околна среда” и “Регионално развитие”, това може да се случи и с парите по 
“Конкурентоспособност” и програмата за развитие на селските райони.  
l pavlovaЛиляна Павлова, депутат от ГЕРБ: – Навсякъде може да има грешки, но по-скоро 
имаме посланието, дадено по много начини, за недоверие към правителството за справяне с 
проблемите. Всички си даваме сметка, че тази реакция и тази санкция на ЕК включително е на 
основа на решението и неспазването на европейските директиви и законодателство за “Южен 
поток” и това е един вид наказание към страната.  
Премиерът посочи, че по Околна среда и Регионална политика има грешки и нередности във 
всяка година от програмния период.  
Пламен Орешарски, министър-председател: В това число, като че ли са съсредоточени най-
много в периода 2010 до края на миналата година по обясними причини. Имам притеснения, не 
можем да направим нищо за миналото, но можем и се опитваме да правим това, което може да 
се направи сега – да укрепваме системите за финансово управление и контрол, които от самото 
начало не бяха в добра кондиция.  
От “Атака” попитаха има ли външен или вътрешен политически, или лобистки натиск срещу 
кабинета.  
Павел Шопов, депутат от “Атака”: Има ли нещо общо между спрените европари в момента и 
“Южен поток”? Не се ли спират тези пари, за даpavel shopov  
се окаже натиск върху правителството да не се строи “Южен поток”?  
Орешарски отбеляза, че гледат сериозно на коментарите за Еврокомисията за “Южен поток” и 
ако има нарушения ще работят за отстраняването им: “Реализацията на този проект в рамките 
на европейското би било полезно за нашата страна. Що се касае за връзката спрени плащания 
– “Южен поток” не мисля, че има такава връзка, поне имам официални уверения от 
представители на ЕК, че няма такава връзка”.  
Управляващите посочиха, че има нередности в 5 проекта по програма Регионално развитие – 3 
на община Бургас, един на Асеновград и проект на МВР за купуване на техника за пожарната.  
Деница Караджова, зам.-председател на Комисия по европейските въпроси: Основните критики 
към тези процедури са свързани с aвъзлагането на обществените поръчки.  
Управляващите съветват опозицията да не изпада в политическа истерия, защото става дума 
за проекти, управлявани от 4 правителства.  
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Дата: 04.06.2014  
Източник: Дарик радио  
Предаване: Новини  
Място на материала: 16.00 часа  
Продължителност в мин.: 2  
Брой думи: 213  
 
 
Резюме: 2.Новина  
Управляващите трябва да направят нужното, за да възстановят доверието на ЕК, коментира в 
ефира на Дарик депутатът от ГЕРБ и бивш зам.-министър на околната среда Ивелина 
Василева.  
 
Текст: 2.Новина  
Управляващите трябва да направят нужното, за да възстановят доверието на ЕК, коментира в 
ефира на Дарик депутатът от ГЕРБ и бивш зам.-министър на околната среда Ивелина 
Василева.  
Тя изрази опасения, че засегнатите проекти след замразяването на плащания по ОП 
„Регионално развитие" могат да бъдат спрени или блокирани, защото по думите на Василева 
въпреки ангажимента на държавата при спиране на средства от страна на Брюксел, тя да се 
разплаща с бенефициентите, от февруари насам нямало нито един лев, платен по проектите, 
засегнати от спирането на пари по другата европейска програма - „Околна среда".  
Ивелина Василева: Това, което се случи по ОП „Околна среда”, сега се случва и по ОП 
"Регионално развитие" - е доста необичайно дори от гледна точка на европейските процедури, 
защото все още дори не е изпратен предварителен одитен доклад от страна на комисията, за 
да се представят констатациите и съответно препоръките, а пристига писмо, с което се спират 
плащанията по програмата. Всичко това, което виждаме от гледна точка на нежеланието на 
правителството да се съобрази с европейското законодателство, може би има отношение и към 
това, което се случва по оперативните програми. Това няма да е последната програма, която 
ще срещне проблеми. Има вече индикации, че се очакват спирания и на други програми - 
програмата "Конкурентоспособност", програмата за развитие на селските райони.  
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Дата: 04.06.2014  
Източник: ТВ7  
Предаване: Новини  
Място на материала: 18.30 часа  
Продължителност в мин.: 3  
Брой думи: 454  
 
 
Резюме: 2.Новина  
Няма данни Европейската комисия да готви блокиране на средства за България заради проекта 
"Южен поток". Това заяви за TV7 говорителката на европейския комисар по регионалната 
политика Йоханес Хан– Ширин Уилър.  
 
Текст: 2.Новина  
Няма данни Европейската комисия да готви блокиране на средства за България заради проекта 
"Южен поток". Това заяви за TV7 говорителката на европейския комисар по регионалната 
политика Йоханес Хан– Ширин Уилър.  
По този начин тя опроверга думите на президента Росен Плевнелиев, който вчера в Полша 
лансира подобна хипотеза.  
"Мога да потвърдя, че ние спряхме плащания по оперативната програма, наречена "Регионално 
развитие". Става въпрос за части от нея, които се отнасят за градското развитие и туризма. 
Това не е процедура срещу България – това е предпазна мярка. Ние открихме някои сериозни 
слабости и нарушения по отношение на контрола и управлението на средствата. Поискахме от 
българските власти до два месеца да ни представят какви мерки са взели. Що се отнася до 
ситуацията с "Южен поток", нямам информация да се готви спиране на средства, тъй като този 
проект не е свързан с европейските фондове. Трябва обаче да се има предвид, че основен 
приоритет за Европейската комисия е спазването на законите и ако има установени нарушения 
по който и да е проект, ние сме длъжни да вземем мерки", заяви Уилър.  
Наказателната процедура по "Южен поток" може да бъде спряна, но е важно да има диалог. 
България ще отговори в срок и ще се съобрази с препоръките на Европейската комисия (ЕК), 
заяви икономическият министър Драгомир Стойнев пред журналисти.  
Брюксел проверява и работата по проекти, финансирани по оперативната програма 
"Конкурентоспособност", стана ясно по време на блицконтрола в Ресорната парламентарна 
комисия.  
Писмото, с което Брюксел открива наказателна процедура за старта на проекта "Южен поток", е 
получено в министерството днес. С него Европейската комисия настоява за спиране на всички 
дейности по изграждането на газопровода. Поводът е конкурсът за избор на строител на 
тръбата.  
Драгомир Стойнев: "На този етап считам, че не е нарушена процедурата, тъй като това не е 
публично дружество - то е 50% собственост на "Газпром" и 50% на Българския енергиен 
холдинг, не се харчат публични средства.  
България обаче ще се съобрази с препоръките на Европейската комисия и ще отговори на 
запитването в съответния срок.  
Драгомир Стойнев: „Можем да отговорим и ще отговорим, мен личното това не ме притеснява. 
Но тази прцедура не трябва да се политизира. Призовавам всички политици да не политизират, 
тъй като това не в интерес на нашата държава.  
Така Стойнев коментира изказването на президента Плевнелиев, че Брюксел може да спре 
средства по оперативните програми заради нарушенията по "Южен поток". Пред депутатите в 
парламентарната комисия обаче Стойнев потвърди, че се проверяват проекти за иновации, 
финансирани по програма "Конкурентоспособност".  
Драгомир Стойнев: европейската сметна палата направи проверка. Искат допълнителна 
информация от нас за проекта, които са били одобрени 2010 г.  
Както стана ясно от изказването на Ширин Уилър - говорителката на европейския комисар по 
регионалната политика Йоханес Хан пред TV7 Брюксел няма намерение да блокира средства 
заради проекта "Южен поток".  
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Национални печатни медии  
 
Дата: 05.06.2014  
Източник: в. 24 часа  
Страница: 10  
Брой думи: 390  
 
 
Резюме: Нарушения по обществените поръчки за градския транспорт на Бургас, за 
туристически атракцион на Асеновград, на МВР за противопожарна техника и проект на 
Университета за архитектура, строителство и геодезия. Това са причините, заради които 
Европейската комисия временно спря 90 млн. евро по програма "Регионално развитие".  
 
Заглавие: Брюксел ни спрял пари заради поръчки за автобуси, пожарни и туристически 
атракции  
Подзаглавие: Орешарски: Решението не е свързано с "Южен поток"  
Автор: Венета НАЧЕВА, Димчо РАЙКОВ  
Текст: Нарушения по обществените поръчки за градския транспорт на Бургас, за туристически 
атракцион на Асеновград, на МВР за противопожарна техника и проект на Университета за 
архитектура, строителство и геодезия. Това са причините, заради които Европейската комисия 
временно спря 90 млн. евро по програма "Регионално развитие".  
България е получила отказ на т.нар. междинни плащани, поискани на 3 април и 27 май, 
съобщиха от регионалното министерство.  
Оттам увериха, че плащанията към бенефициентите продължават. Чакали и препоръки от ЕК, 
но заявиха, че, за да се възстановят плащанията, е нужно да се проверят повторно обществени 
поръчки, да се подобрят контролните механизми и да има допълнителни указания към 
бенефициентите за поръчките.  
"Няма драма и основание за паника", каза кметът на Бургас Димитър Николов. Проектът за 
интегриран градски транспорт е за 130 млн. лв. Според кмета, когато е бил започнат, нямало 
никаква налична законова и нормативна база, и проектът е бил консултиран постоянно с 
експерти от ЕК, ЕБВР и програма "Джаспърс". Цялата кореспонденция с Брюксел може да се 
провери, обясни Николов. Не ставало въпрос за нарушения на община Бургас, а за "опасения" 
за пропуски в 3-4 от общо 26-те поръчки заради липсата на уеднаквено българско и европейско 
законодателство.  
Вчера в парламента по време на блицконтрола Лиляна Павлова от ГЕРБ поиска информация 
за спрените пари от премиера Пламен Орешарски. Той заяви, че е предупредил за подобен 
сценарий още в края на миналата година, защото одитни проверки се очаквали по всички 
програми. "Грешки се откриват всяка година. Тези са съсредоточени в периода 2010-2013 г., 
въпреки че не политизирам. Един от проектите е по време на 3 правителства -от министър 
Цветан Цветанов продължава при служебния кабинет и е разписан от сегашния вътрешен 
министър", обясни премиерът. Той допълни, че предстоят още одити, затова имал притеснения, 
след като Павлова заяви, че ще бъдат спрени пари от ЕК и по "Конкурентоспособност" и за 
земеделие.  
Не е в интерес на страната да правим връзка между спирането на програми и проекти, каза още 
Орешарски, след като Павел Шопов от "Атака" поиска да каже има ли натиск върху 
правителството заради "Южен поток" чрез спиране на еврофондовете.  
"Най-общо ЕК има бележки по начина на провеждане на търга за изпълнители. Както и за 
несъответствие между подписания между България и Руската федерация договор от 2008 г. и 
одобрението на третия енергиен пакет от 2010 г. Не бих искал да правя връзка, иска ми се да 
няма такава", отговори Орешарски.  
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Дата: 05.06.2014  
Източник: в. Монитор  
Страница: 9  
Брой думи: 357  
 
 
Резюме: Държава член сме на ЕС и трябва да се съобразим с препоръките на Еврокомисията. 
Това заяви вчера в Народното събрание икономическият министър Драгомир Стойнев по повод 
започналата наказателна процедура срещу България за проекта "Южен поток".  
 
Заглавие: Министър Драгомир Стойнев: Ще се съобразим с ЕК за “Южен поток"  
Подзаглавие: Европрограмата за технологично обновяване тръгва от септември  
Автор: Васил НАНЧЕВ  
Текст: Държава член сме на ЕС и трябва да се съобразим с препоръките на Еврокомисията. 
Това заяви вчера в Народното събрание икономическият министър Драгомир Стойнев по повод 
започналата наказателна процедура срещу България за проекта "Южен поток".  
Когато встъпих в длъжност, срещу страната ни имаше 2 такива процедури и бяхме стигнали до 
съд.  
В постоянен  
диалог сме с ЕК  
В сряда получихме официалното писмо от нея и смятаме да отговорим по най-добрия начин и 
да се вземе най-правилното решение. На този етап считам, че не е нарушена процедурата за 
избор на изпълнител на проекта, защото това не е публично дружество. Да не забравяме, че 
проектната компания е 50% собственост на "Газпром" и 50% на Българския енергиен холдинг 
(БЕХ). Не се харчат публични средства. Както неведнъж съм заявявал, няма да платим нито 
стотинка за този проект.  
За частичното транспониране на третия енергиен пакет на ЕС в нашето законодателство се 
предприеха нужните действия и двете жалби бяха оттеглени, припомни министърът и призова 
въпросът с наказателната процедура да не се политизира, защото това не е в наш интерес.  
"Европейската комисия действа обективно и нашата задача е всичко да бъде изчистено. Нямам 
притеснения за процедурата", поясни министърът.  
"В постоянен диалог съм с еврокомисаря по енергетиката Гюнтер Йотингер", каза още Стойнев. 
"Във вторник той изпрати поредното писмо с информация за преговорите между ЕС, Русия и 
Украйна за транзита на газ. Надяваме се на добър резултат и да не се стигне до газова криза", 
добави той.  
По време на изслушването му в икономическата комисия на НС министърът информира 
народните избраници за проверката от страна на Европейската сметна палата на изпълнението 
на проекти по ОП "Конкурентоспособност". "От нас се иска информация за 5 проекта, 
одобрени през 2010 г.", обясни Стойнев. "За мен е важно да сме чисти, защото  
най-важен  
е имиджът  
на страната  
и няма значение кое правителство е било на власт", обясни той.  
За следващия програмен период икономическият министър прогнозира, че първите процедури 
по мярката за технологично обновление ще тръгнат още през септември.  
На въпрос за рисковете пред туризма заради кризата в Украйна Стойнев отговори, че няма 
откази от чартърни полети от Русия и правителството прави всичко възможно да не допусне 
негативни последици в сектора.  
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Дата: 05.06.2014  
Източник: в. Сега  
Страница: 2  
Брой думи: 974  
 
 
Резюме: Премиерът Пламен Орешарски опита да тушира внушението на опозицията, че 
България е изправена пред катастрофа с еврофондовете, но призна, че бъдещето го тревожи.  
 
Заглавие: Орешарски се притесни от спирането на още пари от ЕС  
Подзаглавие: Не ми се иска да има връзка между наказателната процедура за "Южен поток" и 
замразените плащания, смята премиерът  
Автор: Людмил Илиев, Десислава Колева, Мария Койчева, Румяна Гочева  
Текст: Премиерът Пламен Орешарски опита да тушира внушението на опозицията, че 
България е изправена пред катастрофа с еврофондовете, но призна, че бъдещето го тревожи. 
"Предстоят още одити. Имам притеснения. Не може да се направи нищо за миналото. Това, 
което можем да направим, е да укрепваме системите за финансово управление и контрол, 
които и от самото начало не бяха в добра кондиция", обясни той на блицконтрол в парламента.  
Както "Сега" писа, ЕК спря временно плащанията по две оси от ОП "Регионално развитие". 
Според цитирани от "Медиапул" неназовани източници може да се очаква спирането на още 
две програми - "Конкурентоспособност" и Програмата за развитие на селските райони. 
"Подчертавах неколкократно и на предни въпроси, особено около "Околна среда", където 
имаше аналогичен случай, че предстоят заключителните одити и можем да очакваме нови 
рискове и нови неприятни изненади в този контекст. За съжаление, и в регионалната политика 
има проекти, при които очевидно вътре в тях има нередности при изпълнението им", коментира 
Орешарски. Той уточни, че нарушенията и в програмата за развитие на регионите, и в тази за 
околна среда, са съсредоточени по разбираеми причини в периода между 2010 и края на 2013 
г. Според премиера вината за проблемните 4 регионални проекта е не на кметовете, а на 
администрацията. "Това за нас е сериозен сигнал, че още веднъж трябва много внимателно да 
преглеждаме сертификатите, които изпращаме", коментира Орешарски. Той отхвърли 
обвиненията на ГЕРБ, че замразяването на евросредства ще продължи, докато стигне такива 
размери, че да надмине разрешения таван на заложения в бюджета дефицит.  
Премиерът опита да отклони и обвързването на спрените пари с наказателната процедура 
заради газопровода "Южен поток". Решението за спиране на плащанията по програмата дойде 
ден след стартирането на процедура срещу страната ни заради неспазване на Закона за 
обществените поръчки при избора на строител на българската отсечка на руския газов проект. 
"Не бих искал да правя такава пряка връзка. Не мисля, че има такава връзка, иска ми се да 
няма такава връзка", с видима несигурност отрече премиерът. И побърза да добави, че е 
получил официално уверение от представители на ЕК, че такава зависимост няма. Орешарски 
обясни, че договорът между България и Русия за газопровода е сключен през 2008 г., докато 
Третият енергиен пакет на ЕС, който спъва проекта, е приет през 2010 г. Това довело до 
"известни несъвпадения" при всички страни, през които минава маршрутът на тръбата. Но 
уточни, че строежът й все пак трябва да бъде "в рамките на европейското законодателство".  
Вчера не дойде потвърждение, че предстои спиране на финансирането и по единствената 
програма за бизнеса - "Конкурентоспособност". На въпрос на в. "Сега" икономическият 
министър Драгомир Стойнев съобщи, че не е притеснен за европарите по нея, а от българското 
представителство на ЕК обясниха, че не са уведомени за подобни планове. "На този етап няма 
информация от Брюксел за конкретни техни намерения. Европейската сметна палата направи 
проверка. Искат допълнителна информация от нас за пет проекта, които са били одобрени през 
2010 г.", каза още Стойнев. Той не уточни по коя от мерките са проблемните проекти, каква е 
тяхната стойност, както и за какво точно се съмняват експертите от Брюксел. Като едни от най-
проблемни в момента се очертават мерките, свързани с иновации и клъстери.  
***  
Кои са спрените проекти  
Проектите, заради които ЕК спря плащанията по ОП "Регионално развитие", са на обща 
стойност около 90 млн. евро. Става дума за интегрирания градски транспорт на Бургас, 
доставката на пожарни коли за МВР, проект за обновяване на УАСГ и за развитие на 
Асеновград като туристически обект. Одитът е установил нарушения в обществените поръчки, 
управлението и контрола. Заради тях се блокират все още неразплатените 640 млн. лв. от 
общо 1.7 млрд. лв. по двете оси на оперативната програма - градско развитие и туризъм.  
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Проектът на МВР за закупуване на 42 пожарни за София и 6 големи града е на стойност 97.5 
млн. лв., а досега са изплатени 18.4 млн. лв. Да достави пожарните след две неуспешни 
поръчки е избрана чешката фирма СПС ВКП. Първите два търга - от 2008 г. и от 2010 г., са 
прекратени заради установени нередности в условията им. Освен с чешката фирма МВР е 
сключило договори с още осем фирми. Сред тях е и "Филмова къща Виктор Попов" ООД, която 
снима семейни тържества, "Про Офис" ЕООД, която доставя канцеларски материали, 
Сдружение клуб "4х4 адвенчър" ООД, за което няма информация в регистрите.  
За проекта си за градския транспорт Бургас получава над 101 млн. лв. безвъзмездна помощ. 
Досега са изплатени над 64.8 млн. лв. Бургас получи миналата година награда от регионалния 
министър Десислава Терзиева за най-активен бенефициент по ОПРР - от 2007 г. насам 
общината е спечелила проекти за общо 183.5 млн. лв., а изплатени са 99.3 млн. лв. Вчера 
кметът Димитър Николов заяви, че Бургас е "невинен" за спрените пари и че проектите му се 
проверяват от 2008 г. насам постоянно. От 26 проверени поръчки на общината били 
констатирани 3 или 4 слабости.  
Проектът на УАСГ за над 3.4 млн. лв. е за енергийна ефективност. По него има наложени 
корекции в размер на 43 хил. лв. Асеновград е получил 2.8 млн. лв. за проекта си, който е 
приключен миналия март, а още неразплатени са около 400 хил. лв.  
София също ще пострада от блокирането на програмата. "Надявам се държавата да поеме 
своя ангажимент и до няколко седмици проблемът да бъде решен", коментира зам.-кметът 
Дончо Барбалов. В противен случай София ще бъде изправена пред много трудна ситуация. До 
края на годината по "Околна среда" и "Регионално развитие" за София са спрени 210 млн. лв. 
Основната част - 160 млн. лв., е по екопрограмата, а най-големият проект е този за завода за 
боклук. В момента той се строи с аванс от 85 млн. лв., но не е ясно докога ще стигнат тези пари. 
Сред другите проекти на София по тази програма са доставката на нови трамваи, както и 
изграждането на канализацията в Банкя. По "Регионално развитие" пък столицата чака пари за 
градския транспорт, ремонта на парка около НДК, Централната баня и онкоболницата.  
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Дата: 05.06.2014  
Източник: в. Сега  
Страница: 9,12  
Брой думи: 1463  
 
 
Резюме: Менда Стоянова е народен представител от ГЕРБ. Стоянова бе председател на 
комисията по бюджет и финанси в 41-вото НС. Бивш директор на Териториална дирекция на 
НАП в Пловдив.  
 
Заглавие: И за слепите и глухите е ясна връзката между спрените програми и "Южен 
поток"  
Подзаглавие: Кредитният рейтинг на България може да бъде намален, но не това е най-
лошият знак за инвеститорите, счита депутатът от ГЕРБ Менда Стоянова  
Автор: Таня ПЕТРОВА  
Текст: Менда Стоянова е народен представител от ГЕРБ. Стоянова бе председател на 
комисията по бюджет и финанси в 41-вото НС. Бивш директор на Териториална дирекция на 
НАП в Пловдив.  
- Г-жо Стоянова, ГЕРБ обяви, че възнамерява да внесе пореден вот на недоверие - този път за 
фискалната политика. С какви аргументи тръгвате към тази стъпка?  
- Част от аргументите произтичат от оценката на Европейската комисия за Националната 
програма за реформи, публикувана онзи ден. Вторият повод е отчетът за четирите месеца от 
изпълнението на бюджета. И двете са показателни за това, че правителството не се справя - 
нито с националния бюджет, нито с реформите, които би трябвало да осигурят изпълнението 
му. Приходите се сриват тотално и това е тенденция вече четири месеца. Месец април, който 
би трябвало да е най-силен в една бюджетна година от гледна точка на приходи, защото хората 
си плащат данъците за цялата предходна година, дори е с по-голямо неизпълнение, отколкото 
месец март. Правителството планира над 1.2 млрд. лв. допълнителни приходи спрямо 2013 г., а 
основният приходоизточник - ДДС, към 30 април е със 120 млн. лв. по-малко в сравнение със 
същия период на миналата година. За да няма актуализация на приходната част от бюджета, в 
оставащите 8 месеца трябва да се съберат над 1.1. млрд. лв. повече от това, което бе събрано 
миналата година. Това е невъзможно. Едновременно с това разходната част върви доста 
добре. Правителството раздаде и 500-те милиона по програмата за растеж и развитие. Всичко 
това неминуемо ще доведе до актуализация на бюджета и дефицита.  
- В оценката на Европейската комисия за Националната програма за реформи редовно 
фигурират критики за бавени не от едно правителство структурни реформи. Какъв е вашият 
прочит на препоръките?  
- Аз чета тази оценка през бюджета и финансите, защото вотът ще е именно за финансовата 
политика. Сред цитираните от Европейската комисия критични области има такива, които са 
високо рискови и за бюджета. Пример за това е здравеопазването. Всички виждаме, че там 
бюджетът няма да се изпълни, освен ако не се спрат плащанията към болниците, което би 
взривило цялата система. Нужно е допълнително финансиране и за стабилизирането на Бърза 
помощ. Това означава, че при всички случаи ще се наложи корекция на бюджета на здравната 
каса и вероятно дофинансиране от централния бюджет. Здравните вноски просто няма да 
покрият този дефицит.  
Втората рискова сфера, която Европейската комисия посочи не просто заради липса на 
реформи, а заради връщане на реформата назад, е пенсионната система. Спирането на 
увеличението на възрастта, допуснатите изключение за ранното пенсиониране на военни и 
МВР, също водят до финансов риск за бюджета. И в момента бюджетът на държавното 
обществено осигуряване е на дефицит от 1.8 млрд. лв. и този дефицит се финансира от 
данъци. Спирането на реформата означава нарастване на този дефицит.  
Не бива да пропускаме и препоръката в частта на финансовата област - за повишаване на 
събираемостта. Тя е отправена много меко, с дипломатичния тон на Европа, но всъщност 
имаме рязко влошаване на събираемостта и това се вижда от данните за изпълнение на 
бюджета. За мен това означава едно - продължаваща корупция, разширяваща се контрабанда. 
БСП като опозиция многократно е заявявала, че по тази линия има резерви от над 1 млрд. лв. 
Сега не само се оказва, че тези резерви не съществуват, но отиваме на минус. Слабите 
приходи се дължат и на безпрецедентната чистка, кадрови кадрил, на който бяха подложени 
приходните агенции. Такова нещо не се е случвало в правителства назад и в момента тези 
агенции не работят. Те са като зомбирани, блокирани - имам лични впечатления от дейността 
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им, подложени са на страхотен политически натиск, какъвто никога досега не е имало, за едни 
или други ревизии и проверки. И ако трябва да бъда откровена, основният натиск е именно по 
линия на ДПС.  
- Към рисковете трябва да включим и европейските фондове. Онзи ден Европейската комисия 
спря временно плащанията по оперативна програма "Регионално развитие", има 
предварителна информация, че такива решения предстоят и при програма 
"Конкурентоспособност", и при програмата за развитие на селските райони. Откривате ли 
пряка връзка между спирането на тези програми и проблемите около проекта "Южен поток"?  
- Спирането на програми е пряк риск за бюджета. В момента работата по различни проекти, по 
които има сключени договори, продължава. Авансовото финансиране се извършва от 
държавата и когато разглеждаме дефицита, наистина трябва да го разглеждаме както по линия 
на националния бюджет, така и по бюджета на европейските средства. В отчета към април 
дефицитът по европейските средства е около 400 млн. лв., но всъщност ние чакаме от Брюксел 
повече - около 800-900 млн. лв., включително суми от миналата година по спряната оперативна 
програма "Околна среда", която още не може да тръгне. Тази седмица стана ясно, че се спира 
"Регионално развитие", чака ни земеделската програма и програма "Конкурентоспособност". 
Спирането на тези програми и дългото им забавяне означава, че тези проекти ще трябва 
изцяло да бъдат платени от българския бюджет.  
Що се отнася до втората част на въпроса, пряката връзка между спирането на програмите и 
проблемите с "Южен поток" би следвало да е очевидна и за слепия, и за глухия. Особено на 
фона на антиевропейското говорене по темата на депутати и министри в една европейска 
държава. Нали разбирате, че Европейската комисия няма преки лостове да спре промяната в 
закона за енергетиката, да спре процедурата за избор на изпълнител, защото те я 
финализираха. Тази процедура не бе проведена по правилата на закона за обществените 
поръчки, който е напълно синхронизиран с европейското законодателство, дори не е 
публикувана на сайта на европейския вестник, което е задължително, за да има 
равнопоставеност между фирмите кандидати. Лостът, който има Европейската комисия и който 
според мен се използва в момента, това са еврофондовете. И ако това правителство не 
разбере, че този лост ще бъде използван докрай, и не се коригира, това ще бъде катастрофа за 
България.  
- Медиите не публикувахме разпространяващите се слухове, че предстои намаляване на 
кредитния рейтинг на страната, но политиците вече пуснаха темата в обръщение. Дори 
финансовият министър допусна, че заради говоренето на опозицията рейтингът на страната 
може да бъде намален. Как ще коментирате тази размяна на реплики на фона на предстоящата 
емисия на дълг на външните пазари?  
- Аз бих изчакала датата 13 юни, когато агенция "Стандарт енд Пуърс" ще обяви кредитния 
рейтинг на България, макар че агенцията изпрати още в началото на годината анализ на 
перспективата и от него е ясно, че се върви към намаляване на кредитния рейтинг. Факт е, че 
финансовият министър вчера индиректно го е потвърдил. Но неговото обяснение, че 
кредитните агенции се влияят от говоренето на една или друга политическа сила и от 
публикации в медиите, е несъстоятелно. Тези агенции правят сериозен анализ на цялото 
състояние - икономическо, политическо, на една страна, за да преценят риска, защото техните 
оценки се използват от инвеститори, банки, от цялата международна финансова общност. 
Евентуално намаляване на кредитния рейтинг при всички случаи би било един лош сигнал към 
инвеститорите, но за мен не толкова кредитният рейтинг ще мотивира инвеститорите да 
заобикаля България, колкото действията на правителството спрямо компаниите, които вече са 
тук. Вземете ВЕИ-тата, ТЕЦ-овете 1 и 3, така наречените вериги. На фона на популисткото 
говорене, че управляващите искат да регулират пазара и да спасят българския народ от тези 
лоши монополисти, всъщност се правят нарушения на принципи - на законодателство, на 
търговки взаимоотношения. Това показва по-силно от всякакви кредитни агенции сигнала, който 
България дава на инвеститорите. Колкото до дълга, аз съм се интересувала от състоянието на 
международните финансови пазари и те имат сериозна ликвидност, още повече че в момента 
Русия се изтегля от тях заради кризата в Украйна и ликвидността се повишава. Очаква се и 
едно понижение на лихвите от Европейската централна банка, което ще доведе до 
допълнителна ликвидност. Така че аз очаквам, че емисията ще бъде успешна, независимо от 
това, че ще бъде намален кредитният рейтинг. Надявам се цената, доходността на тази емисия 
да бъде добра за България, защото това е един дългосрочен дълг, който ще тежи на плещите 
на всички нас. Но ако говорим за дълга, трябва да говорим и за дефицита. Това правителство 
не прави никакви усилия да намали дефицита и оттам - дълга. През целия период от 2009 до 
2012 г. политиката, която ГЕРБ води, бе за постепенно намаляване на дефицита. 2013 г. той 
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скочи драстично, това ниво се запази и за 2014 г. и това е една от препоръките на ЕК - в 
средносрочен план да има свиване. Ако правителството на Пламен Орешарски бе продължило 
политиката на ГЕРБ в тази област - за намаляване на дефицитите, сега нямаше да се налага 
да се теглят 3 млрд. лв., а по-малко. Като депутат от опозицията основната критика на г-н 
Орешарски към фискалната политика на правителството бе именно това - че не се овладява 
дългът и той продължава да се трупа. Но тогава се вихреше криза, а сега светът е в растеж. 
Даже България е в растеж. Но този растеж не води до ръст на приходите - случва се обратното, 
а това на свой ред ще вдигне дефицита и дълга.  
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Дата: 05.06.2014  
Източник: в. Стандарт  
Страница: 3  
Брой думи: 187  
 
 
Резюме: Оперативна програма "Регионално развитие" е била спирана и при ГЕРБ, припомниха 
вчера червени депутати. И допълниха, че системите за управление и контрол по нея са 
утвърдени през ноември 2009 г. по времето на Лиляна Павлова.  
 
Заглавие: Парите били замразявани и при ГЕРБ  
Подзаглавие: Не сме виновни, отговори Лили Павлова  
Автор:  
Текст: Оперативна програма "Регионално развитие" е била спирана и при ГЕРБ, припомниха 
вчера червени депутати. И допълниха, че системите за управление и контрол по нея са 
утвърдени през ноември 2009 г. по времето на Лиляна Павлова. Тогава тя ръководи 
управляващия орган на ОПРР и бе зам.-министър на регионалното развитие. През февруари 
2011 г. е получено писмо от еврокомисаря по регионална политика Йоханес Хаан. В него се 
посочва за възможно спиране на парите. В резултат на това е предприет план за действие и е 
извършена повторна проверка на всички процедури по обществени поръчки по проектите през 
2010 г. За период от десет месеца обаче плащанията по програмата са били замразени, което е 
било скрито от тогавашните управляващи, казват народни представители. "ГЕРБ не е виновен 
за спрените средства по Оперативна програма "Регионално развитие", заяви Павлова. Тя 
определи обвиненията към опозицията като "опорни точки" и посочи, че в периода 2009-2013 г. 
е нямало нито едно спряно или замразено финансиране. Според Павлова има "ефект на 
снежната топка". "Очакваме следващата програма да е "Конкурентоспособност", след нея 
програмата за развитие на селските райони и поетапно спиране изцяло на европейското 
финансиране на България", заяви тя.  
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Дата: 05.06.2014  
Източник: в. Стандарт  
Страница: 12  
Брой думи: 663  
 
 
Резюме: Докато икономическият министър Драгомир Стойнев дава мило и драго за строежа на 
"Южен поток", военният министър Ангел Найденов отиде в Брюксел да разговаря за 
американски изтребители F-16 и разполагането на военноморски бази на НАТО в Черно море. 
България не спира да се готви едновременно за руски енергиен център и за южен плацдарм на 
Северноатлантическия пакт.  
 
Заглавие: Брюксел ни качи на газова пързалка  
Подзаглавие: "Южен поток" бе вкаран в пъзела на украинската криза  
Автор: Руслан ЙОРДАНОВ  
Текст: Докато икономическият министър Драгомир Стойнев дава мило и драго за строежа на 
"Южен поток", военният министър Ангел Найденов отиде в Брюксел да разговаря за 
американски изтребители F-16 и разполагането на военноморски бази на НАТО в Черно море. 
България не спира да се готви едновременно за руски енергиен център и за южен плацдарм на 
Северноатлантическия пакт.  
Правителството не развива колективна шизофрения, както би си помислил страничен 
наблюдател, просто България пак се озова на неподходящото място в лошо време. През 
последните дни Еврокомисията прилага серия от възпитателни процедури към София, познати 
на старите даскали като "бой с пръчка през пръстите". Брюксел светкавично започна 
наказателна процедура заради проведения търг за изграждане на руската тръба веднага след 
обявяването на победителя и изразената готовност на "Газпром" строителните работи да 
тръгнат в началото на лятото. Часове по-късно Еврокомисията блокира плащанията по 
оперативна програма "Регионално развитие (ОПРР). Наказателната мярка идва пет месеца 
след като ни беше отрязана и оперативната програма "Околна среда" (ОПОС). По официални 
канали вече текат закани, че ще бъде врътнато кранчето и на програмите "Транспорт", 
"Конкурентоспособност" и "Развитие на селските райони".  
В зависимост от замаха на орязванията България съвсем скоро може да остане на червено с 2-
3 млрд. лв. които ще увиснат върху бюджета с предвиден и без това дефицит от 1,8% от БВП.  
Бруталният натиск на ЕК бе обяснен от министър Стойнев с констатацията, че България се 
превръща в заложник на отношенията между Украйна, Русия и ЕС.  
Подозренията му потвърди лично енергийният комисар Гюнтер Йотингер, който в прав текст 
заяви пред немската преса: "Южен поток" няма да помръдне, докато Русия не промени 
политическия си курс спрямо Украйна".  
Тези дни Йотингер бабува на газовите преговори на министерско ниво между Киев и Москва, 
които пряко касаят енергийната сигурност на Стария континент. След свалянето на Янукович 
"Газпром" вдигна цената на "синьото гориво" за Украйна от $268 на 485 за 1000 куб. м. Сега 
правителството в Киев се опитва да върне старите цени, а руснаците държат на повишенията и 
разчитат незабавно да си получат дължимите 5 млрд. долара за досегашните доставки.  
В тази сложна геополитическа сделка, съпроводена с "тиха война" в Източна Украйна, най-
силният коз на Киев е обстоятелството, че през тяхната територия минават 60 на сто от руския 
газ за Европа. Затова и премиерът Яценюк отправи драматичен призив към ЕС да сложи на 
трупчета "Южен поток". "Проектът цели да увеличи енергийната зависимост на Европа и да 
изключи Украйна от общата енергийна политика на ЕС", изтъкна украинският премиер.  
От последната среща на Г-7 в Брюксел стана ясно, че се засилва и натискът на САЩ върху 
европейските партньори за увеличаване на икономическите санкции срещу Кремъл. В същото 
време силно обвързаните с Русия европейски икономики се дърпат засега успешно. Франция 
потвърди, че ще построи договорените два вертолетоносача "Мистрал" за 1,2 млрд. евро. 
Лондонското сити също не дава и дума да се спомене за финансови бариери и гостоприемно 
приютява част от панически изтеглените напоследък 160 млрд. евро от руските пазари.  
В европейската верига на големите интереси най-уязвимият проект се оказа "Южен поток", а 
слабото му звено - България. Във Вашингтон поначало са го кръстили "православната тръба" и 
се отнасят с неизменно подозрение.  
Управляващата партия БСП посрещна хладнокръвно ледения вятър от Брюксел и юнашки 
обеща да строи газовата тръба независимо от каквито и да е европейски санкции. Проблемът е, 
че бързата наказателна процедура на Еврокомисията може да завърши със солени глоби и 
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заедно със замразените европрограми да изправи правителството на Орешарски пред празна 
хазна и планини от дългове, които ще трябва спешно да се погасяват. Кабинетът на БСП и ДПС 
може да потъне в още по-дълбока международна изолация, ако се съди по подновената в 
европейските и американските медии кампания на тема "България - троянски кон на Русия".  
Лошата новина е, че българските интереси ще бъдат силно увредени при почти всякакво 
развитие на украинската криза, без да имаме възможност да потърсим каквито и да било 
компенсации от Брюксел. Не бихме могли да се надяваме дори и на гаранции, че при 
избухването на "газова война" страната ни няма да остане на студено и тъмно следващата 
зима.  
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Дата: 05.06.2014  
Източник: в. Труд  
Страница: 2  
Брой думи: 51  
 
 
Резюме: Според бившия регионален министър и настоящ депутат от ГЕРБ Лиляна Павлова е 
възможно в близко време на принципа на снежната топка да бъдат спрени пари по още 
европрограми. Според нея наред са "Конкурентоспособност" и "Транспорт".  
 
Заглавие: ГЕРБ: Още програми отиват във фризера  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Според бившия регионален министър и настоящ депутат от ГЕРБ Лиляна Павлова е 
възможно в близко време на принципа на снежната топка да бъдат спрени пари по още 
европрограми. Според нея наред са "Конкурентоспособност" и "Транспорт". Павлова 
прогнозира, че сумата на спрените плащания може да стигне 3 млрд. лв., което застрашава 
бюджета.  
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Дата: 05.06.2014  
Източник: в. Капитал Daily  
Страница: 14,15  
Брой думи: 2415  
 
 
Резюме: Към момента са сключени договори за около 25 млн. лв., или над 1/4 от стойността на 
проекта. Парите за парка няма да бъдат изгубени, а той ще се финансира от двете евро 
програми.  
 
Заглавие: Елица Панайотова, изпълнителен директор на "София тех парк": 
Технологичният парк ще бъде завършен в началото на 2016 г.  
Подзаглавие:  
Автор: Дарина ЧЕРКЕЗОВА  
Текст: Към момента са сключени договори за около 25 млн. лв., или над 1/4 от стойността на 
проекта. Парите за парка няма да бъдат изгубени, а той ще се финансира от двете евро 
програми.  
Първоначално проектът беше със срок на реализация края на 2015 г. Впоследствие заради 
забавяне на обществените поръчки се забави и изпълнението на целия проект. Каква част от 
него ще е готова към първоначално предвидения краен срок?  
- Ще отговоря с малко предистория. Когато проектът стартира през 2012 г., оставаше една 
година преди края на програмния период. Подписахме договор за безвъзмездна финансова 
помощ по ОП "Конкурентоспособност" (ОПК) през януари 2013 г., като крайният срок по 
проекта и разплащането на всички дейности бяха предвидени за края на 2015 г., т.е. до крайния 
срок за допустимост на разходите в програмния период 2007 - 2013 г. Ог първия ден, в който 
беше подаден проектът, знаехме, че сроковете са малко оптимистични. Направили сме реален 
график, но в него има много "ако" главно заради процедурите за обжалване на обществените 
поръчки.  
При всяка смяна в администрацията, а такива вече имаше три, работата по проекта се 
забавяше като процедури и комуникация. Но, общо взето, с пускането на търговете нямаме 
забавяне, което да се отрази на първоначално внесения график.  
Поради обжалването на някои от поръчките за инженеринг се коментира дали, ако дадени 
дейности се забавят, не е по-добре тяхното финансиране да се прехвърли към новия 
програмен период 2014 - 2020. От гледна точка на дружеството и на проекта това може да се 
случи във всеки момент преди края на 2015 г. Ако например през юли 2015 г. видим, че част от 
договорите не могат да приключат навреме, тогава всички забавени дейности могат да се 
пакетират и да бъдат преместени за финансиране през следващия програмен период с 
одобрението на ЕК. Ог гледна точка на оперативната програма обаче, ако такова прехвърляне 
на средства се случи след юни т.п, ще остане ресурс, който няма да бъде усвоен. Поради това 
програмата прави своята оценка как този риск да бъде намален, за да се използват средствата 
рационално. Решението реално не зависи от нас и докъде сме стигнали, а от това как да се 
управлява рискът, като в момента все още се прави анализ как това да се случи. Парите за 
проекта няма да бъдат изгубени, просто проектът ще се финансира от двете програми.  
На практика в момента стартират две от ключовите сгради - лабораториите и тази за 
експерименти, и те трябва да бъдат готови и оборудвани до септември 2015 г. Очакваме до 
месец да стартира и площадковата инфраструктура. Тези обекти са в график и очакваме да 
влязат в експлоатация в края на 2015 г. За другите все още нямаме тази сигурност.  
C какво оборудване ще разполагат лабораториите?  
- Един от основните елементи на парка е лабораторният комплекс за развойна и научна 
дейност. В него ще се помещават 11 лаборатории, в които ще се извършва научно-развойната 
дейност и ще се раждат иновациите. Ще има например лаборатория за 3D прототипиране, за 
развитие на нанотехнологии, биоинформатика, за биофармацевтични, ДНК изследвания и т.н. 
Тази част от парка ще се управлява съвместно в консорциум с три университета - Медицинския, 
Техническия и Софийския, и Българската академия на науката (БАН). Консорциумът ще е 
отворен за други научноизследователски организации и университети.  
Отделните лаборатории ще се ползват съвместно от различните университети и БАН, като 
всяка лаборатория ще има водещ екип. Например лабораторията за прототипиране ще се води 
от Техническия университет, но ще се ползва съвместно от всички останали университети.  
Държавното дружество ще бъде собственик на инфраструктурата, но реално стопанисването й 
ще се извършва от университетите и БАН. Предстои да се определят конкретните правила за 
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това. Както и да се разработи база данни за научноизследователска инфраструктура в БАН и 
университетите от консорциума, а след това и платформа за споделено ползване, така че и 
вече съществуващата инфраструктура да може да се ползва от тях и от бизнеса. Това ще 
подобри контакта между бизнеса и науката. Българските учени работят много добре с много 
чужди компании, въпросът е да се започне работа и с българските, да има продукт и 
интелектуална собственост, които да остават тук, а не просто услуга, която се продава навън. 
Освен това закупеното оборудване има нужда от поддръжка, а включването на бизнеса като 
клиент може да даде приходи за това.  
При какви условия фирмите ще могат да ползват лабораториите?  
- Това ще се определя тепърва, в момента е зададена само рамката. Компаниите, които влизат 
в инкубатора например, в бъдеще ще мо гат да работят в тези лаборатории. Но това важи и за 
външни фирми. Ще има различни начини и условия в зависимост дали компанията е стартьп, 
малко или голямо предприятие. Обсъждали сме вариант за въвеждане на нещо като ваучерна 
система - който има нужда да ползва лабораториите, след предварителна селекция да 
получава ваучер за достъп. Постъпленията от ваучерите ще отиват в лабораториите.  
В момента обществената поръчка за инкубатора се обжалва. Какъв е оптимистичният и 
песимистичният сценарий за старта му?  
- Дори ние я обжалваме във ВАС. Ако приемем, че до края на юли приключи процедурата за 
избор на изпълнител, веднага подписваме договор и той би трябвало да заработи в началото 
на 2016 г. Ако ВАС отхвърли жалбата ни, тогава комисията ще продължи работа, като съгласно 
решението на КЗК още един или двама участници ще бъдат включени в оценяването на 
техническото предложение и ще излезе с ново решение. Ако това се случи, отново може да има 
обжалване пред КЗК и ВАС. Но дори и тогава се включваме в плана към март 2016 г. да 
приключи и тази част от проекта. Не очакваме сериозно отлагане във времето.  
Обжалва се и обществената поръчка, свързана с инфраструктурата. Доколко това е рисково за 
стартирането на първите обекти?  
- Разделянето на проекта от самото начало на шест отделни обекта цели намаляване на риска 
от забавяне и възможността всеки един да функционира независимо от другите. В случая 
имаме решение на въпроса, защото площадката, дори и да стартира по-късно, има дейности, 
които могат да се изпълнят приоритетно и по-рано. Площадката е голяма и може да се работи 
паралелно на няколко места и да се осигури функционирането на сградите. Не трябва да 
забравяме, че на терена и в момента има действаща инфраструктура. Едната от сградите 
граничи с общинска инфраструктура, т.е. там има ток, юда, канализация, затова въвеждането в 
експлоатация на двете сгради, които започваме в момента, няма да е проблем.  
С какво темпо се движат останалите обществени поръчки?  
- Процедурата за иновационния форум е приключила пред КЗК, изтече и срокът за обжалване 
пред ВАС. Предстои да продължи работата на комисията при съобразяване с указанията на 
КЗК и ново решение на комисията, което отново може да бъде обжалвано. Паркингът е 
последната поръчка, по която комисията отвори цените миналата седмица. Предстои 
приключване на нейната работа и решение на "София тех парк" за избор на изпълнител в 
рамките на следващата седмица. Със сигурност той ще бъде финансиран от следващия 
програмен период. За него комисията имаше колебание дали се счита за държавна помощ или 
не, но вече имаме яснота - не се брои за такава и можем да действаме.  
След всички тези облажвания за кога ще се измести крайният срок за приключване на проекта?  
- Срокът за изпълнение на всички поръчки за инженеринг, които сме обявили, е около 14 
месеца. На практика вече сме приключили с решенията по всички лотове. През тази 
календарна година трябва да приключат и всички обжалвания. Ако приемем, че всички 
забавени поръчки започнат през януари, то те ще трябва да бъдат изпълнени през първата 
половина на 2016 г. И това са песимистичните срокове за проекта.  
На каква стойност са разходите за тази част от проекта, която ще бъде готова към края на 2015 
г. и ще искате да бъде възстановена от ОП "Конкурентоспособност"?  
- Разходите и договорите, които са подписани до момента, включително за разрушаването на 
старите постройки, са на стойност от около 5 млн. лв. Двата договора, които подписахме сега за 
проектиране и строителство на първите две сгради, са за около 20 млн. лв. Оборудването на 
лабораториите ще излезе около 20 млн. лв. Отделно имаме договори за PR и реклама, за 
събития, за строителен и инвеститорски контрол. Тоест грубо става въпрос за около 50 млн. 
лв., или над половината от бюджета на проекта.  
Първият транш от ОП "Конкурентоспособност" можем да очакваме веднага след юли. Ще 
получим аванса по договора в размер на 10%, или около 8 млн. лв. Имаме готовност да внесем 
за възстановяване доста голям обем от направените до момента разходи. А към тази дата ще 
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имаме и още, понеже ще са стартирани и договорите за строителство. Към момента имаме 
около 4.5 млн. лв., които са разплатени и подлежат на възстановяване.  
Възстановяването на разходите е важно, защото в противен случай е доста натоварващо за 
бюджета на дружеството. Предстои обявяване на обществена поръчка за кредит, с който да 
финансираме следващите дейности, защото това не може да се случи с чисто бюджетни 
средства.  
Кога планирате да обявите обществената поръчка за кредита?  
- През юни. В момента я подготвяме и провеждаме точно тези разговори с управляващия орган 
- за песимистичните сценарии за получаването на аванс и възстановяването на разходите. На 
базата на тези параметри ще можем да обявим и точния размер на кредита.  
Какъв е моделът, по който ще се самоиздържа "София тех парк" 6 бъдеще, и ще може ли да 
печели от дейността си?  
- Целта е паркът да се самоиздържа. Приходите ще бъдат използвани за издръжка на 
съоръженията, а останалата част ще се връща обратно в основната цел - приложна научно-
развойна дейност в полза на стартиращите и малки и средни предприятия.  
Естествено не можем да очакваме това да се случи веднага щом отворят врати лабораториите, 
инкубаторът и другите елементи на парка. Затова обсъждаме различни сценарии с 
министерството, управляващия орган и Европейската комисия. Една от възможностите е 
включването на консорциума с БАН и университетите по програма "Наука и образование за 
интелигентен растеж", което да позволи финансиране на проекти, които да се осъществяват в 
тези лаборатории и развитие на специалистите, които ще работят в тях. Обсъждаме и проекти, 
с които може да се кандидатства и по програмата "Хоризонт 2020" например.  
От гледна точка на дружеството водим разговори с министерството приходите, които идват от 
независимите инвеститори, също да бъдат използвани за самоиздръжка и реинвестиция в 
развитието на научно-технологичния парк.  
Кога ще започне проектът на "Уолтопия" за изграждане на център с научно-развойна част и 
зона за спорт?  
- Те имат крайна дата за приключване - средата на 2016 п Имат виза за проектиране, екипът им 
работи по разработването на техническия проект, тъй като досега имаха само идеен и 
предполагам, че съвсем скоро ще внесат документи за строително разрешение. При 
подписването на договора с компанията говорихме, че строителството на сградата може да 
започне до края на тази година.  
Има ли интерес и от други компании, които да се включат като независими инвеститори в 
парка?  
- Има интерес и от компании, които биха искали да изградят свои собствени сгради на 
територията на парка, и от такива, които биха искали да наемат офиси. С единия тип 
инвеститори само договаряме квадратурата, на която да им бъде отстъпено правото на строеж, 
а при другите - те или ние избираме компания дивелопър, която по техните изисквания да 
изгради офиси, които да им отдаде под наем. "София тех парк" отново само отстъпва правото 
на строеж, но не се занимава с изграждане и отдаване под наем на офис площи.Към момента 
писмо за намерение са подали от компанията за компютърни игри "Хемимонт", като те искат да 
си построят собствена сграда. Имаме още една такава компания, от която сме получили писмо 
за намерение, но все още е рано да обявим повече информация. Има и две фирми, с които 
разговаряме за наемане на площи.  
Засега компаниите са основно от ИКТ сектора, но имаме разговори и с фирми от други отрасли, 
които обаче са по-малки. Тази част е компонент от парка, за да се постигне правилният микс от 
партньори за създаване на екосистемата за иновации, но средства от проекта за нея не се 
използват. Има много ясно разграничение между дейностите по проекта и останалата част от 
терена за развитие на парка.  
Какви са критериите ви към инвеститорите?  
- Единият критерий е тези компании да са в трите фокусни теми на парка - ИКТ, природни науки 
и зелена енергия. Основно целим компании, които имат изследователска и развойна дейност 
(R&D). От ИКТ сектоpa се интересуваме от компании, които пишат софтуер, разработват 
приложения и продукти, а не от доставчици на услуги.  
В момента компаниите, които проявяват интерес, са вече стъпили на пазара. Идеята ни е да 
направим критична маса от такива фирми, което да гарантира стабилността на проекта и след 
това той да се съсредоточи върху основния си фокус -стартиращи, малки и средни компании, 
нови, растящи. Целта ни не е офис парк, пълен дори и с R&D компании, а да имаме няколко 
такива ключови фирми, които да оформят гръбнака, и след това да се фокусираме върху тези, 
които тепърва ще растат и ще се развиват.  
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Какви са краткосрочните и дългосрочните критерии за успех, които си задавате?  
- За да можем да поддържаме собствения си ентусиазъм, сме си сложили и много междинни 
критерии. Така че за нас дори и случващото се в момента е критерий за успех, т.е. самият факт, 
че проектът продължава да се развива и да има подкрепата на държавата, университетите, 
институциите, бизнеса, е немалък успех. Защото в много случаи администрацията има 
хоризонт, който приключва мандатно, а този проект демонстрира нещо повече от мандатност. 
Вторият успех е стартът на строителството, защото много малко хора вярваха, че този проект 
ще стартира. Успех е и неговото завършване и влизане в експлоатация. Успех ще бъде и 
приключването на инкубатора и вкарването на фирми в него, изграждането на микс от хора и 
компании, които да го движат в бъдеще.  
А къде виждате рисковете по пътя към успеха?  
- Гледам на всички рискове като на нещо, което е преодолимо с добро планиране и желание. 
Но може би подкрепата е най-големият риск за проекта и нямам предвид само 
институционалната подкрепа, а общото разбиране, че той си заслужава и има бъдеще.  
***  
Строителството на първия научно-технологичен център в България - "София тех парк", започва 
през юли с първата копка на два от ключовите му обекти - лаборатории и експериментариум с 
посетителски център. Очаква се те да бъдат завършени през септември 2015 г. Целият проект 
трябваше да приключи в края на 2015 г., но заради обжалване на обществени поръчки 
сроковете за това се удължиха. В момента се обмисля част от финансирането на парка да бъде 
прехвърлена и да се осигури чрез новата оперативна програма "Иновации и 
конкурентоспособност", за да не се блокират средства, които може и да не бъдат усвоени в 
срок. За новостите около проекта и бъдещето на парка разговаряме с изпълнителния директор 
на "София тех парк" Елица Панайотова.  
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Дата: 05.06.2014  
Източник: в. Преса  
Страница: 2,3  
Брой думи: 644  
 
 
Резюме: Премиерът Пламен Орешарски изрази надежда, че спирането на средствата по 
европрограмите за страната ни не е свързано с проекта "Южен поток".  
 
Заглавие: Пламен Орешарски: Спирането на европари не е заради "Южен поток"  
Подзаглавие: Предстоят още одити и имам своите притеснения, призна премиерът  
Автор:  
Текст: Премиерът Пламен Орешарски изрази надежда, че спирането на средствата по 
европрограмите за страната ни не е свързано с проекта "Южен поток". "Не мисля, че има такава 
връзка. Иска ми се да няма, ако трябва да съм по-точен. Имам уверение от страна на 
Европейската комисия (ЕК), че няма такава връзка", бяха точните думи на Орешарски.  
От Брюксел дойде потвърждение. Ширин Уилър, говорителка на европейския комисар по 
регионалната политика Йоханес Хан, заяви, че няма данни ЕК да готви блокиране на средства 
за България заради газопровода.  
"Спряхме плащания по Оперативна програма "Регионално развитие" (ОПРР). Това не е 
процедура срещу България, а предпазна мярка, тъй като открихме някои сериозни слабости и 
нарушения по отношение на контрола и управлението на средствата. Поискахме от 
българските власти до два месеца да ни информират какви мерки са взели. Що се отнася до 
ситуацията с "Южен поток", нямам информация да се готви спиране на средства, тъй като този 
проект не е свързан с европейските фондове", коментира Уилър. По този начин тя опроверга 
думите на президента Росен Плевнелиев, който лансира подобна хипотеза по време на 
посещението си в Полша.  
И по двете програми - "Регионално развитие" и "Околна среда, грешки и нередности се 
откриват във всяка година от предишния програмен период. Те са съсредоточени най-вече в 
периода 2010-2013 г, отбеляза премиерът Орешарски. "Предстоят още одити и имам своите 
притеснения, но не можем да направим нищо за миналото. Можем да укрепваме системите за 
финансов контрол, на които и към днешна дата не можем да сложим отлична оценка", призна 
Орешарски.  
Във вторник ЕК временно спря плащанията на 90 млн. евро по "Регионално развитие". 
"Установихме сериозни недостатъци във функционирането на системите за управление и 
контрол и това е причината за последвалото решение. Сега очакваме властите да приложат 
необходимите ответни мерки. Става въпрос за временно замразяване на средствата, което ще 
бъде прекратено в момента, в който установим, че са предприети необходимите действия", 
заяви пред "Преса" Анмари Хюбер от пресслужбата на еврокомисаря Хан. Тя уточни, че не 
става въпрос за прекратяване на плащанията по цялата програма, а само по осите за 
устойчиво градско развитие и туризъм.  
Проектите са за интегрирания градски транспорт в Бургас, "Асеновград - свещената порта на 
Родопите", процедурата за достъп за хора с увреждания на Университета по архитектура, 
строителство и геодезия (УАСГ) и за доставка на коли за Главна дирекция "Пожарна 
безопасност и защита на населението".  
"Ако допреди 2013 г. ЕК предварително са информирали с писмо, че е възможно спиране на 
средства, сега изпраща писмо за временно прекратяване на средствата още преди одитния 
доклад. Това писмо означава, че управляващите органи трябва да проверят отново проектите", 
обясни Деница Караджова, председател на парламентарната комисия за контрол на 
еврофондовете.  
***  
ОП "Транспорт" е с общ бюджет 2,003 мрд. евро. Към края на април са договорени 2,006 мрд. 
евро (100,14%), а реално са изплатени 1,187 мрд. евро, или 59,28%.  
***  
ОП "Околна среда" е с общ бюджет 1,8 млрд. евро. Към края на април са договорени 2,899 мрд. 
евро (160,99%), а реално са изплатени 953 млн. евро, или 52,95%.  
***  
ОП "Регионално развитие" е с общ бюджет 1,601 млрд. евро. Към края на април са договорени 
1,675 мрд. евро (104,63%), а реално са изплатени 1,027 мрд. евро, или 64,16%.  
***  
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ОП "Конкурентоспособност" е с общ бюджет 1,162 мрд. евро. Към края на април са 
договорени 1,177 мрд. евро (101,34%), а реално са изплатени 740,5 млн. евро, или 63,72%.  
***  
ОП "Техническа помощ" е с общ бюджет 59,8 млн. евро. Към края на април са договорени 51,17 
млн. евро (90,06%), а реално са изплатени 33,768 млн. евро, или 59,43%.  
***  
ОП "Развитие на човешките ресурси" е с общ бюджет 1,213 млрд. евро. Към края на април са 
договорени 1,219 мрд. евро (100,49%), а реално са изплатени 846 млн. евро, или 69,75%.  
***  
ОП "Административен капацитет" е с общ бюджет 180,78 млн. евро. Към края на април са 
договорени 189,03 млн. евро (104,56%), а реално са изплатени 112,44 млн. евро, или 62,19%.  
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Регионални печатни медии  
 
Дата: 04.06.2014  
Източник: в. 100 вести, Габрово  
Страница: 2  
Брой думи: 646  
 
 
Резюме: За първите 7 години от членството на България в Европейския съюз в Габрово са 
усвоени над 600 млн. лв. от европейските фондове. За този първи програмен период Община 
Габрово е изпълнила над 34 договора по пет европейски програми за над 190 млн. лв.  
 
Заглавие: За първите 7 години в ЕС в Габрово са усвоени над 600 млн. лв.  
Подзаглавие:  
Автор: Минка МИНЧЕВА  
Текст: За първите 7 години от членството на България в Европейския съюз в Габрово са 
усвоени над 600 млн. лв. от европейските фондове. За този първи програмен период Община 
Габрово е изпълнила над 34 договора по пет европейски програми за над 190 млн. лв.  
Фактите бяха цитирани на проведената в края на миналата седмица дискусия, организирана от 
Община Габрово и Областния информационен център, за първите 7 години на Габрово в Ес. 
Целта на организаторите беше да се направи анализ на постигнатото до момента в 
утвърждаване на европейските ценности в Габрово и достигане на европейските стандарти. Да 
се представят пропуските и потърсят причините за тях.  
"Избрахме месец май за това събитие, защото това е най-европейският месец. Датата 
съобразихме с европейските избори, за да чуем какво ще се случва оттук нататък в 
Европейското развитие на България и на Европа" -заяви в приветственото си слово кметът 
Таня Христова. Тя, както и останалите лектори, сравниха първите 7 години на България в ЕС с 
първите 7 години от живота на човека и неговото израстване след тях.  
"Габрово е новатор и в това отношение - оцени идеята за форума, посветен на първите 7 
години на Габрово в ЕС, Огнян Златев, ръководител на представителството на Европейската 
комисия в България. - Европа не е само финансови средства и финансов ресурс. Не знам по 
какви причини в България се внушава, че Европа е един източник на пари, от които който е по-
умел, ще успее да се възползва. Европа е много повече от това. Средствата, които получаваме 
от ЕС, са само инструмент, с който да си помогнем да направим живота си по-добър" - заяви 
още при откриването на форума г-н Златев.  
Как тези над 600 млн. лв. европейски фондове са се отразили на Габрово през тези 7 години 
показа филм, озаглавен "Една история за хората". Той показа как са се променили детските 
градини, училищата и детските площадки, улиците, промените във фирмите, които също са се 
възползвали от европейските фондове през първия програмен период на членството на 
България в ЕС.  
Според анализ на Института за пазарни изследвания към 31 януари 2014 г. Габрово е сред 
областите, които в най-висока степен усвояват европейски средства и е една от 26-те, в които 
финансирането по европейски проекти възлиза на над 1000 лева на човек от населението. В 
края на презентацията кметът Таня Христова благодари на всички експерти от 
администрацията, които управляват проектите на Габрово, на всички партньори и най-вече на 
габровци, които изпълват историите със смисъл.  
Какво постигнахме и какво не успяхме в първите 7? Отговор на този въпрос търсиха в 
дискусията участниците в срещата.  
Особено критични в анализите си бяха Моника Цимитрова-Бийчър, шеф на ОП 
"Административен капацитет" към Министерството на финансите, Зорница Русинова - 
ръководител на екипа на Българо-швейцарската програма за сътрудничество към 
Министерството на труда и социалната политика, и Ценица Николова - директор на "Бизнес-
развитие" в Smart-Sinergy Consulti. А Мариела Цонева - директор на дирекция "Общинско 
развитие" в Община Велико Търново, представи как местните власти си сътрудничат в 
преодоляването на трудности от липсата на адекватни правила и законови норми за усвояване 
на европейските средства. Направен бе и преглед на това, което трябва да се направи, за да се 
подобри процесът по оползотворяване на средствата от ЕС не само по отношение на 
оперативните програми, но и чрез ефективно използване на хоризонталните инструменти, 
публично-частни партньорства и други.  
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"И ако първият програмен период беше хаотичен, вторият се очертава да е много труден" - 
заключи кметът Таня Христова. Трудностите и предизвикателствата на следващия програмен 
период - 2014-2020, бяха представени чрез новите оперативни програми "Добро управление", 
"Развитие на човешките ресурси", "Региони в растеж" и "Иновации и конкурентоспособност". 
Специално внимание бе отделено на ролята на областните информационни центрове в 
работата с европейски средства и перспективите пред мрежата за периода 2014-2020 г.  
Събитието бе съпътствано от изложба "Първите 7 години на Габрово в ЕС", разположена на 
централния площад на града. В 28 цветни табла тя показва най-добрите проекти на Община 
Габрово, реализирани с европейски средства.  
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Периодични печатни издания  
 
Дата: 05.06.2014  
Източник: Икономика  
Страница: 38,39,40  
Брой думи: 1126  
 
 
Резюме: Госпожо ЦВетанска, твърди се, че европейските институции са силно 
бюрократизирани, забравили са своите действителни функции и техният капитан вече не знае 
накъде води кораба. Какъв е вашият поглед към тези критики от гледна точка на 
общоевропейската икономическа политика и разпределението и управлението на общия 
финансов ресурс?  
 
Заглавие: Евробюрокрацията бави старта на новите програми  
Подзаглавие: Необходимо е да се създаде система за мониторинг на ефекта от усвояването 
на средствата, настоява Кристина Цветанска  
Автор: Яна КОЛЕВА  
Текст: Госпожо ЦВетанска, твърди се, че европейските институции са силно бюрократизирани, 
забравили са своите действителни функции и техният капитан вече не знае накъде води 
кораба. Какъв е вашият поглед към тези критики от гледна точка на общоевропейската 
икономическа политика и разпределението и управлението на общия финансов ресурс?  
- Забавянето на много процеси действително се дължи на голямата бюрокрация в европейските 
институции. Стотици регламенти очертават рамката на следващия програмен период за 
държавите членки. Същевременно приемането на само един регламент отнема години. Все 
още не са финализирани и приети голяма част от регламентите, които представляват 
правилата за разпределяне на финансовия ресурс. Точно по тази причина се забавя 
подготовката на новите програми при нас и затова те ще стартират по-късно. За съжаление, 
целта на Европейския съюз да има конкурентоспособна икономика на останалите световни 
сили е трудно изпълнима при тази бюрокрация.  
- На какъв етап сме в усвояването на европейските фондове, в най-добрия случай какъв 
процент ще успеем да оползотворим?  
- Усвояването по програмите върви с различна скорост. По данни от 30 април 2014 г. общият 
процент на изплатените средства по всички фондове е 61,71%. За съжаление, няма 
устойчивост и постоянен ритъм в различните програми, така че е трудно да се надяваме на 
максимални резултати. Например по Програма за развитие на селските райони (ПРСР) са 
договорени 94% от средствата, но са изплатени 63%. Тук трябва да отбележим, че този процент 
е такъв заради изплатените аванси на общините за техните проекти, но дали те ще бъдат 
реализирани, все още не се знае. По ОП "Конкурентоспособност" (ОПК) са договорени 101% 
и са изплатени 63,7%. Засега най-високо е усвояването при ОП "Развитие на човешките 
ресурси". Там са изплатени 69,75% от средствата. Моите очаквания са, че програмата за 
бизнеса (ОПК) ще успее да усвои най-близо до 100-те процента, защото управляващият орган 
прие да приложи гъвкаво подхода на наддоговарянето.  
- Липсва българска равносметка както за усвояването на предприсъединителните фондове, 
така няма оценка и за ефективността в използването на европейските средства през първия 
програмен период. Защо?  
- Все още не може да се направи ясна равносметка за първия програмен период (2007-2013 г.), 
защото за да се направи сериозен и достоверен анализ, трябва всички проекти да приключат и 
да бъдат изплатени. Реалистично, необходимо е да мине поне една година след завършване 
на проекти за модернизация, за да може да се види ефектът при фирмите. Но и преди да се 
направи подобен анализ за положителния ефект от програмите Върху икономиката е безспорно 
ясно, че благодарение само на тях фирмите увеличиха инвестиционната си активност и 
инвестираха в периода на финансова криза. Иначе, за да се получи представа от 
ефективността на европейските фондове върху икономиката, трябва да има постоянен 
мониторинг и да се правят периодични анализи. Те са важни за насочване на програмите и 
подобряване на условия, които представляват пречки пред усвояването. Затова от БАКЕП 
настояваме за новия програмен период да се създаде система за мониторинг на ефекта, от 
която периодично да се публикуват анализи, за да е прозрачно за всички как допринасят 
евросредствата за икономиката.  
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От друга страна, при подготовката на програмите за следващия период трябва да се следи не 
само ефективността, но и целесъобразността на проектите. Например при общинските проекти 
предлагаме да се измерва целесъобразността на проектите, за да не се одобряват и 
изпълняват такива, от които няма нужда - да речем, изграждане на стадион в село. 
Допълнителен важен аспект при оценката на проектите е да се съобразява капацитетът за 
подготовка и изпълнение на проекти от страна на бенефициентите. Тук пак ще дам пример с 
общински проект - не е реалистично да се очаква, че община с малък персонал и бюджет под 1 
млн. лв. може качествено и навреме да се справи с изпълнението на проекти на стойност 20 
млн. лева. Това е един от лошите примери от изминалия програмен период, които трябва да 
избегнем в бъдеще.  
- Без да ви възлагаме свръхфункции, каква по ваша преценка е ефективността на прилагането 
на европейските програми у нас?  
- При липсата на наблюдение на ефективността в пряка връзка с реалната бизнес среда е 
много трудно да се прецени. Мониторингът трябва да е свързан с нуждите на икономиката и на 
тази база да се прави преценка. Сега в програмите има написани индикатори и бройки, които 
може и да се изпълнят, но какво носят те и каква връзка имат с икономическото развитие, не е 
ясно.  
От друга страна, за да стартираме новия програмен период, не можем да спрем времето и да 
чакаме да се направи анализ. Преди всичко, трябва да се действа бързо и гъвкаво, за да се 
очаква ефект.  
- Какво според вас е най-доброто и най-лошото, което се задава като очаквания и прогноза за 
новия програмен период?  
- Най-лошото за бенефициентите е да се правят непрекъснато някакви промени. Да няма 
никаква прогнозируемост за програмата, условията и изпълнението. Непрекъснатите промени в 
нормативната уредба, които често са неадекватни на реалната бизнес среда, отблъскват 
бизнеса, защото му губят много излишно време, а го карат да прави и разходи. Вече имаме 
достатъчно дълъг период на опит в програмите и може да се прецени коя практика е работеща. 
Най-лошото за програмите е, когато се изхвърля нещо работещо, което е създало рутина и 
организация във фирмите, и да се започне наново. Както за администрацията, така и за 
бизнеса е важно да има яснота и устойчивост. Най-доброто, което може да се случи за новия 
програмен период, е да се запазят механизмите, които са доказали ефективност, и да има ясна 
прогноза кое кога ще се случва. Така фирмите ще могат спокойно да направят инвестиционните 
си планове и програмите да изпълнят целите си. Иначе бизнесът не знае кога да планира 
инвестиции и прави много по-големи разходи, за да се съобрази с хаоса в програмите. 
Например миналата година при неяснота кога ще се появи една или друга схема по ОП 
"Конкурентоспособност", всички фирми кандидатстваха по всяка нова схема. 
Администрацията от своя страна не можеше да се справи с големия брой получени проекти.  
- Кое би подобрило целия процес?  
- Обявяването на график със схемите, който да се спазва, е нещо, което бизнесът много си 
пожелава за следващия програмен период, за да може да планира спокойно инвестициите си. 
Най-доброто пожелание е новите програми да стартират, без да чакат одобрение от 
Европейската комисия, за да не се получи вакуум в икономиката от гледна точка на 
инвестициите. Банките все още не са склонни да бъдат голям кредитор на инвестиционната 
активност на бизнеса, така че европейските фондове са животоспасяващи за икономиката.  
***  
Кристина Цветанска е председател на УС на Българската асоциация по европейските проекти 
(БАКЕП) и изпълнителен директор на ЕЛАНА Инвестмънт. Тя е консултант с 14-годишен опит е 
предприсъединителните и оперативни програми на ЕС, както и в международни донорски 
програми. Разработва и управлява проекти на производители от индустрията и земеделието, 
както и на общини по ОП :Конкурентоспособност", Програма за развитие на селските райони, 
ОП "Регионално развитие", ОП "Околна среда", САПАРД, ФАР и редица международни 
програми.  
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Дата: 05.06.2014  
Източник: Икономика  
Страница: 42,43,44,45  
Брой думи: 1644  
 
 
Резюме: Г-н Бутиче, кои са основните инициативи на Дирекция "Предприемачество и 
индустрия" за подпомагане на малките и средните предприятия /МСП/?  
 
Заглавие: Алесандро Бутиче: ЕС иска да възроди предприемачеството  
Подзаглавие: За последните 7 години сме подпомогнали българските малки и средни фирми с 
близо 1 милиард евро, казва директорът Комуникации на ГД "Предприемачество и индустрия" 
на ЕК  
Автор: Ивета БАЛЕВСКА  
Текст: Г-н Бутиче, кои са основните инициативи на Дирекция "Предприемачество и индустрия" 
за подпомагане на малките и средните предприятия /МСП/?  
- Законът за малкия бизнес /SBA/ и залегналият в него принцип "Първо мисли за малките" е 
крайъгълният камък в действията на Европейския съюз за защита на малкия и средния бизнес. 
Този закон беше приет през 2008 г., точно когато започна и финансовата криза, и поради тази 
причина неговата цел беше да се подпомогнат дребните бизнесмени в Европа, да получат 
подкрепата, от която имаха нужда, за да могат да се закрепят. Този закон успешно постави 
малките и средните предприятия в центъра на вниманието на европейските политици. На 
практика това означава, че както ЕК, така и страните членки трябваше да осигурят всички 
законови норми и правила, които дават възможност на по-малките предприятия и фирми лесно 
да ги приемат и прилагат. През 2011 г. беше направен отново преглед на закона, и тогава бяха 
определени основните мерки, които трябваше да предприемат ЕК и отделните държави членки, 
за да улеснят малките и средните предприятия при усвояването на средства и достъп до 
пазарите, за по-успешното преодоляване на адмистративните бариери и за стимулиране на 
предприемачеството, включително сред жените и младите хора.  
- Как работи вашата дирекция по такива програми с български предприятия и какви са вашите 
наблюдения за развитието на този сектор у нас?  
- Колегите от Дирекцията за индустриална политика и подпомагане на малките и средните 
предприятия поддържат постоянни контакти с представители на бизнеса от България. Те им 
предоставят безвъзмездни консултации за по-лесното разбиране и прилагане на европейските 
препоръки и нормативни документи, които се правят в докладите за напредъка и развитието на 
страната ви и са свързани с провеждането на реформи. Помощ оказваме и при събирането и 
обработването на информация и данни, предоставени от компетентните европейски 
институции.  
Европейската комисия отдава голямо значение и оказва значителна помощ на консултативните 
съвети по въпросите на бизнес контактите, на брокерския и технологичен обмен. Такива съвети 
са създадени във всички страни членки, включително и в България. Те са част от Европейската 
мрежа на предприемачите, която в България се ръководи от фондация ПИК /Приложни 
изследвания и комуникации/ - (The Applied Research and Communications Fund (ARC Fund).  
Европейската програма "ДЖЕРЕМИ" /JEREMIE/ работи много успешно в проблемните региони 
и области, в които достъпът до финансови средства е по-труден. Над 4000 фирми вече са се 
възползвали от възможностите на програмата за подкрепа и отпускане на нисколихвени 
банкови кредити.  
Въпреки относителния напредък между 2007 и 2011 г., икономиката на България все още се 
характеризира с ниска производителност и преобладаване на ниско- и средно-технологични 
производства, като най-силно са развити секторите, свързани с храни, напитки и тютюн. 
Преходът от икономика, базирана предимно върху източници на суровини, към икономика, 
основана на иновациите, представлява истинско предизвикателство. Все пак, компаниите, 
използващи средна и висока технология, произвеждат 29% от общата добавена стойност и 
осигуряват заетост на 21% от работната сила в производството. В рамките на Стратегията 
Европа 2020, България се стреми да инвестира 1,5% от БВП В изследвания и развитие до 2020 
г., което е твърде амбициозно, като се има предвид, че текущата интензивност е малко над 
0.5%.  
- Какви са различните форми на подпомагане за малките и средни предприятия?  
- Програмата COSME - това е най-важната програма за периода 2014-2020 и означава 
конкурентоспособност на малките и средните предприятия. Тази програма ще даде нов тласък 
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на европейската икономика чрез улесняване достъпа до кредити и пазари вътре и извън 
Европа за малките и средните предприятия и чрез създаване на благоприятна среда за по-
нататъшния им просперитет. Необходимо е само да посетите финансовия портал на ЕС и да се 
свържете с някоя от над 1000-та финансови институции, които работят с нас, и след това да 
кандидатствате за финансиране. Процедурата за кандидатстване е абсолютно същата, каквато 
се използва при обикновен банков кредит. В България ние работим с над 20 банки и фондове за 
дялово участие, за да може да се улесни достъпът до финансиране.  
Нашата подкрепа към българските предприятия вече показва впечатляващи резултати. През 
последните 7 години Европейската инвестиционна банка предостави на български малки и 
средни предприятия кредитни линии за почти 1 млрд. евро. В рамките на програмата на EC 
JEREMIE ние сме подпомогнали над 6000 малки и средни предприятия 6 България с повече от 
465 милиона евро.  
- Разкажете повече за новите програми през програмния период 2014-2020 г. за подпомагане на 
предприемачеството.  
- Най-Важният аспект, сбързан с предприемачеството за периода 2014-2020, си остава Планът 
за действие. Неговата основна цел е отново да бъде "запалена искрата" на предприемаческата 
дейност в Европа. Проучванията показват, че много по-малко европейци се замислят дали да 
започнат собствен бизнес, в сравнение с жителите на много други развити икономики (напр. 
Китай - 56%, САЩ - 51%, Европа - 37%) - това са данни на Евробарометър за 2012 г. и показва 
твърде тревожна тенденция, тъй като предприемачеството е един от най-мощните двигатели на 
икономическия растеж. В Плана за действие се призовават администрациите на всички нива да 
предприемат необходимите действия по три "стълба" - 1. Обучение по предприемачество; 2 
Създаването на подходяща среда, в която предприемачите могат да се развиват и да 
разширяват своя бизнес; 3. Промотиране на различни модели към специфични групи от 
потенциални предприемачи.  
Намерението ни е през следващата година да създадем - на ниво ЕС -мрежа за 
предприемаческо обучение. Чрез нея ще се подпомага обучението 6 цяла Европа. Много важно 
е да достигнем и до онези специфични групи в обществото, които са по-слабо представени в 
средите на предприемачите, както и към онези, които по-трудно биха могли да се възползват от 
традиционните услуги и обучения - жените, възрастните хора, младежите и мигрантите.  
Нека да дам пример с предприемачеството и бизнеса сред жените. Техният потенциал като 
творчески Възможности и предприемачески умения все още не се използва достатъчно. Днес 
дамите представляват само 34.4 % от занимаващите се със собствен бизнес в рамките на 
целия Европейски съюз, и около 30% от стартиращите някакъв вид предприемаческа дейност. 
Това е и една от причините основните инициативи в Плана за действие в областта на 
предприемачеството да са насочени към дамската част от населението.  
В рамките на друга важна финансова инициатива - COSME, през 2014 г. ще отбележим 5-ата 
годишнина на програмата Erasmus for Young Entrepreneurs (EYE) /ЕРАЗЪМ - за млади 
предприемачи/. Това е мобилна схема, базирана на една много обикновена, но твърде 
ефективна концепция: нови или начинаещи предприемачи биват приемани да гостуват на 
предприемачи с богат опит от друга държава за около 6 месеца. През този период те си 
сътрудничат като равноправни партньори, обменят идеи и допринасят взаимно за развитие на 
бизнеса си. Досега са реализирани 2500 такива обмена, 5000 предприемачи са били одобрени, 
а други 9000 са кандидатствали веднага след стартирането на програмата. До 2020 г. смятаме, 
че ще бъдат осъществени около 10 000 обмена. Към момента програмата се прилага от близо 
180 местни организации, подкрепящи бизнеса във всички сектори, в цяла Европа, включително 
и в България.  
- Сред целите на европейската политика към предприятията е намаляване на бариерите пред 
предприемачите и стимулиране на нови предприемачи. Какво сочи статистиката в последните 
години - по-лесно ли е да се стартира бизнес в рамките на ЕС и в рамките на България, 
конкретно?  
- Както комисията, така и страните членки полагат съществени усилия, за да могат да бъдат 
реализирани различните реформи и инициативи в подкрепа на малкия бизнес. Така например, 
през 2012 г. са били необходими средно 5.4 дни и 372 евро за стартиране бизнеса на частно 
ООД. За сравнение - през 2007 г. за същото са били необходими 12 дни и 4В5 евро. Това се 
дължи до голяма степен на подобряване обмена на добри практики и опит, финансирани от 
програмата Ecentral U CIP, която е предшественик на програмата COSME. Надяваме се 
ситуацията да се подобри още повече в периода 2014-2020-а.  
- в какво се изразява индустриализацията на Европа и в каква насока икономиката на 
общността има нужда от преструктуриране?  
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- През март 2014 г. Европейският съвет подкрепи нашия "План за възраждане на европейската 
индустрия" /For a European Industrial Renaissance/, като основно средство за насърчаване на 
инвестициите, стимулиране на иновациите и възстановяване на работни места в 
предприятията на територията на цяла Европа. За пръв път на среща на високо равнище на ЕС 
се дискутираха въпроси на индустрията, което показва, че страните членки са готови за 
решителни съвместни действия при преодоляване на слабостите на ЕС В индустриалния 
сектор. Като цяло ние се нуждаем от реиндустриализация, която да бъде иновативна, "зелена", 
технологически напредничава и модерна. За тази цел, Планът на ЕК Включва основните 
рамкови условия като например: достъп до финансиране, насърчаване на иновациите и 
уменията, прилагане и изпълнение на законодателството, свързано с вътрешните пазари.  
- Дирекцията има инициатива за борба със забавеното плащане между фирмите. Докъде е тя и 
какви мерки могат да бъдат предприети срещу този проблем?  
- Както 6 Европа, така и извън нейните граници, малките и средните предприятия са твърде 
уязвими 6 тази насока и това е една от основните причини за фалит. Липсата на специални 
защити за този вид предприятия не само е рисковано за бизнеса, но води и до обезкуражаване 
на много предприемачи от поемането на нови бизнес отговорности. Поради тези причини 
Европейската комисия е изготвила многообразни предложения, с цел предоставянето на 
малките и средните предприятия на такава помощ, от каквато те се нуждаят, за да влеят 
повече динамика в европейската икономика. По предложение на ЕК, Европейският парламент и 
съвет приеха Директива 2011/EU за противодействие на отлаганите плащания в търговските 
сделки. Сред другите нововъведения е и настояването обществените органи да плащат за 
получаваните от тях стоки и услуги в рамките на 30 календарни дни, и само при изключителни 
обстоятелства - до 60 дни. Комисията извършва мониторинг Върху коректността на спазването 
на тази директива от всички държави членки. Същевременно тя провежда и информационни 
кампании във всички страни, за да бъде сигурна, че малките и средните предприятия са добре 
запознати с правата си  
***  
Алесандро Бутиче е директор на Дирекция "Комуникация и информация" в Главна дирекция 
"Предприемачество и индустрия" на Европейската комисия. Разговаряме с него за работата на 
дирекцията по подпомагане на предприятията и новите програми, насочени към бизнес, за 
програмния период 2014-2020 г.  
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Интернет издания и блогове  
 
Дата: 04.06.2014  
Източник: www.dnes.bg  
Връзка: http://www.dnes.bg/politika/2014/06/04/niama-da-politizirame-temata-sys-zamrazenite-
evropari.227813  
Брой думи: 242  
 
 
Резюме: Премиерът Пламен Орешарски заяви, че няма да политизира темата със замразените 
европари.  
 
Заглавие: Няма да политизираме темата със замразените европари!  
Подзаглавие: Орешарски: Трябва да се укрепят системите за контрол  
Автор: Дълг не може да се използва за нищо друго освен за покриване на стари дългове и за 
финансиране на законно приетия дефицит, изтъкна той в отговор на атаките от опозицията, че 
правителството взема нов дълг, за да изхарчи парите. Стела Стоянова  
Текст: Премиерът Пламен Орешарски заяви, че няма да политизира темата със замразените 
европари.  
Според премиера не е в интерес на България и да поддържаме тезата за връзка между 
замразяването на европарите и други проекти. По-рано от ГЕРБ свързаха решението на 
Брюксел спирането на парите по две мерки на ОП „Регионално развитие“ с наказателната 
процедура по „Южен поток“.  
Орешарски отговори на въпрос на депутата от ГЕРБ Лиляна Павлова в рамките на т.нар. „блиц 
контрол“ за поетапното спиране на европейското финансиране, която напомни за корекциите по 
ОП „Околна среда“ и за вчерашното решение на Брюксел за замразяване на пари по ОП 
„Регионално развитие“. Тя прогнозира, че следващите програми със спрени пари ще бъдат 
„Конкурентоспособност“ и Програмата за развитие на селските райони. Има недоверие в 
системата в България, убедена е Павлова.  
Орешарски отговори, че първият сигнал от ЕК е дошъл преди няколко месеца, когато беше 
спряна ОП „Околна среда“. Подчертах и тогава, че ни предстои последният тест за отминалия 
програмен период, изтъкна министър-председателят.  
По думите му грешки и нередности по двете програми „Околна среда“ и „Регионално развитие“ 
се откриват във всяка година от програмния период, най-много съсредоточени в 2010 г. до края 
на миналата година.  
Като заяви, че това е „по обясними причини“, премиерът каза, че няма да политизира темата. 
Премиерът коментира още, че е убеден, че не кметовете са допуснали нередности, а 
администрацията.  
Орешарски уточни, че има притеснения за случващото се, но това, което може да се направи в 
момента, е укрепване на системите за контрол.  
 

http://www.dnes.bg/politika/2014/06/04/niama-da-politizirame-temata-sys-zamrazenite-evropari.227813
http://www.dnes.bg/politika/2014/06/04/niama-da-politizirame-temata-sys-zamrazenite-evropari.227813
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Дата: 04.06.2014  
Източник: www.dnes.bg  
Връзка: http://www.dnes.bg/politika/2014/06/04/stoinev-ne-viarva-che-ni-spirat-evropari-zaradi-iujen-
potok.227871  
Брой думи: 350  
 
 
Резюме: Министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев не вярва, че заради 
"Южен поток" на България се спират пари по оперативни програми.  
 
Заглавие: Стойнев не вярва, че ни спират европари заради "Южен поток"  
Подзаглавие: Няма нарушение на правилата за търговете, категоричен е министърът  
Автор: Деляна Петкова  
Текст: Министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев не вярва, че заради 
"Южен поток" на България се спират пари по оперативни програми.  
"Чувам коментарите и на президента Плевнелиев, и на опозицията, че едва ли не заради 
"Южен поток" започнаха да ни се спират оперативни програми. Аз лично не вярвам в това, 
считам, че ЕК винаги е действала обективно и задачата ни е всичко да бъде изчистено", 
коментира Стойнев, след като беше изслушан по актуални теми в икономическата комисия в 
Народното събрание.  
"Южен поток България" не е публична, а проектна компания, не харчи публични средства, 
затова и няма нарушение на правилата за провеждането на търговете за избор на изпълнител 
на проекта, изтъкна Стойнев.  
"Южен поток България" е съвместна собственост на Газпром и Българския енергиен холдинг 
(БЕХ), припомни още Стойнев и допълни, че държавата не плаща за реализацията на проекта, 
но ще се съобразим с изискванията на Европейската комисия.  
Стойнев беше категоричен, че процедурата на ЕК не го притеснява и страната ни може да 
отговори така, че тя да бъде спряна.  
Министърът коментира още, че няма информация за спиране на средства по ОП 
"Конкурентоспособност". По време на изслушването в комисията обаче той призна за пет 
проекта по тази програма, които се проверяват от Европейската сметна палата. Одиторите са 
изискали още информация по тези проекти, които са били одобрени в периода 2010 -2011 
година.  
Новата програма за подкрепата на конкурентоспособността на бизнеса вече е одобрена от 
правителството и изпратена в Брюксел за съгласуване. Надеждата на Драгомир Стойнев е 
програмата да бъде одобрена бързо и от септември да тръгне и първата мярка по нея. 
Желанието на бизнеса е това да бъде за технологична модернизация.  
По време на т.нар. "блиц контрол" в икономическата комисия Стойнев коментира, че 
Министерството следи внимателно ситуацията в Русия и Украйна, но на този етап няма 
информация за отказани чартърни полети от Русия, нито притеснителни данни от 
туроператорите, обясни още министърът.  
Ситуацията е деликатна и се търсят начини за излизане на нови пазари. Затова и 
правителството е отделило пет пъти повече средства за реклама и участваме в повечето 
туристически изложения по света, каза Стойнев.  
Още новини за икономика и политика четете в Investor.bg  
 

http://www.dnes.bg/politika/2014/06/04/stoinev-ne-viarva-che-ni-spirat-evropari-zaradi-iujen-potok.227871
http://www.dnes.bg/politika/2014/06/04/stoinev-ne-viarva-che-ni-spirat-evropari-zaradi-iujen-potok.227871
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Дата: 04.06.2014  
Източник: www.dnevnik.bg  
Връзка: 
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2014/06/04/2315188_nerednostite_po_evroprogramite_sa_nai-
mnogo_v_godinite/  
Брой думи: 342  
 
 
Резюме: Грешки и нередности се откриват във всяка година от програмния период, като че ли 
съсредоточени най-много в периода 2010 – края на миналата година по обясними причини. 
Така премиерът Пламен Орешарски коментира спрените евросредства по Оперативна 
програма "Регионално развитие" в рамките на блицконтрол в парламента.  
 
Заглавие: Нередностите по европрограмите са най-много в годините на ГЕРБ, обяви 
Орешарски  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Грешки и нередности се откриват във всяка година от програмния период, като че ли 
съсредоточени най-много в периода 2010 – края на миналата година по обясними причини. 
Така премиерът Пламен Орешарски коментира спрените евросредства по Оперативна 
програма "Регионално развитие" в рамките на блицконтрол в парламента.  
Орешарски се позова на решение на Еврокомисията за спирането на средствата, в което се 
посочва, че са открити нередности в пет проекта - три на община Бургас, един в Асеновград и 
проект на МВР, чиято реализация обхваща три кабинета – на ГЕРБ, служебното правителство и 
сегашния министър Цветлин Йовчев.  
Той потвърди, че първият сигнал за спиране на средства е дошъл преди няколко месеца, когато 
са били спрени средства по програма "Околна среда". Тогава самият Орешарски подчертал, че 
предстои последният тест за миналия програмен период и заключителните одити.  
По-рано днес бившият регионален министър Лиляна Павлова (ГЕРБ) заяви, че обвиненията 
към ГЕРБ са несъстоятелни, а спирането на пари по програмата "Регионално развитие" е част 
от "ефекта на снежната топка" и предстоят проблеми с програмите за конкурентоспособност и 
развитие на селските райони.  
"Предстоят още одити. Имам притеснения. Не можем да направим нищо за миналото, но можем 
и се опитваме да укрепим системите за финансово управление и контрол", каза Орешарски. И 
изрази убеденост, че не кметовете са допуснали нередности, а администрацията. "Ще 
прегледаме всички проекти и ако е необходимо, ще направим вътрешни корекции", заключи 
той.  
В коментар за плановете на правителството да емитира дълг от 3 млрд. лв. министър-
председателят каза, че темата е била обсъдена заедно с бюджета за 2014 г. през декември. 
Запитан не се ли притеснява, че ще се стигне до дефицит над наложените от Европейския съюз 
2%, той подчерта, че според бюджетните правила дълг не може да се използва за нищо друго, 
освен за погасяване на стари дългове и за покриване на заложения дефицит, който е едва 1.8 
на сто.  
Сигурно от 18-19 век държавните съкровища перманентно емитират дългове, за да покриват 
задължения в падеж. На това се гледа не като увеличение на дълга, а като вземане на заем, за 
да се погаси стар заем, каза Орешарски.  
 

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2014/06/04/2315188_nerednostite_po_evroprogramite_sa_nai-mnogo_v_godinite/
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2014/06/04/2315188_nerednostite_po_evroprogramite_sa_nai-mnogo_v_godinite/
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Дата: 04.06.2014  
Източник: www.dnevnik.bg  
Връзка: 
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2014/06/04/2315093_gerb_predvidi_spirane_na_sredstva_i_po_progr
amite_za/?ref=substory  
Брой думи: 367  
 
 
Резюме: Спирането на евросредствата по оперативна програма "Регионално развитие" показва 
ефекта на снежната топка, след като вече бяха спрени парите по "Околна среда". Очакваме 
следващата програма да бъде "Конкурентоспособност", след това – Програмата за развитие на 
селските райони, а след нея и всички останали средства от еврофондовете.  
 
Заглавие: ГЕРБ предвиди спиране на средства и по програмите за конкурентоспособност 
и селските райони  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Спирането на евросредствата по оперативна програма "Регионално развитие" показва 
ефекта на снежната топка, след като вече бяха спрени парите по "Околна среда". Очакваме 
следващата програма да бъде "Конкурентоспособност", след това – Програмата за развитие 
на селските райони, а след нея и всички останали средства от еврофондовете.  
Така бившият регионален министър, а сега депутат от ГЕРБ Лиляна Павлова коментира пред 
журналисти в парламента съобщението от Европейската комисия, че спира плащания по 
оперативната програма "Регионално развитие". Причината за решението на комисията са 
недостатъци във функционирането на системите за управление и контрол, проличали при 
одитна мисия.  
Според Лиляна Павлова програмата доскоро е била една от най-добре работещите и това е 
потвърждавано лично от еврокомисаря Йоханес Хаан. Затова не били верни "опорните точки" 
на управляващите, че вината за спирането на средствата е в ГЕРБ, че нередностите са 
регистрирани при управлението на партията на Бойко Борисов, както и че става дума за стари 
плащания. "По наше време имаше писмо и ние си свършихме работата без много шум", каза тя. 
По-късно одит показал, че резултатите от работата на ГЕРБ били отлични.  
По думите на Павлова правителството една година работи в областта на еврофондовете "без 
компетентност, без прозрачност, без прогнозируемост" и така е постигнат срив в доверието към 
България. Затова средствата се спират без предварителен одитен доклад, каквато е 
практиката.  
Бившият регионален министър предупреди, че вече има блокирани и невъзстановени около 1 
млрд. лв. по програма "Околна среда". С новите спрени средства сумата можела да нарасне до 
3 млрд. лв., което значително да увеличи бюджетния дефицит.  
По-рано днес депутатът от БСП Деница Караджова заяви пред БНР, че по нейна информация в 
случая става дума за две искания за междинни плащания на стойност едва около 90 милиона 
евро.  
Днес бившият зам.-министър по околната среда Ивелина Василева (ГЕРБ) поиска отговор от 
правителството дали еврофондовете въобще са приоритет за него, както и дали членството на 
България в Европейския съюз продължава да е важно за властта. Тя предвиди за регионалното 
развитие "същия сценарий, както при "Околна среда" - управляващите да атакуват "знакови 
фигури на ГЕРБ и знакови общини". Колегата й Десислава Танева пък изрази притеснение, че и 
земеделието не е приоритет за правителството, и припомни, че все още имало невъзстановени 
около 400 млн. лв. в тази сфера.  
 

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2014/06/04/2315093_gerb_predvidi_spirane_na_sredstva_i_po_programite_za/?ref=substory
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2014/06/04/2315093_gerb_predvidi_spirane_na_sredstva_i_po_programite_za/?ref=substory
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Дата: 04.06.2014  
Източник: www.dnevnik.bg  
Връзка: 
http://www.dnevnik.bg/biznes/2014/06/04/2315419_stoinev_ne_viarva_brjuksel_da_spira_evroprogra
mite/?ref=topicoftheday  
Брой думи: 185  
 
 
Резюме: Министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев каза пред журналисти, 
че не вярва, че заради "Южен поток" на България се спират оперативни програми.  
 
Заглавие: Стойнев не вярва Брюксел да спира европрограмите заради "Южен поток"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев каза пред журналисти, че 
не вярва, че заради "Южен поток" на България се спират оперативни програми.  
Чувам коментарите и на президента Плевнелиев, и на опозицията, че едва ли не заради "Южен 
поток" започнаха да ни се спират оперативни програми. Аз лично не вярвам в това, считам, че 
ЕК винаги е действала обективно и задачата ни е всичко да бъде изчистено, каза министърът 
след участието си в блицконтрола в рамките на парламентарната икономическа комисия, 
цитиран от БТА.  
В отговор на въпрос той каза, че на този етап няма информация от Брюксел за конкретни техни 
намерения за блокиране на средства по оперативната програма "Конкурентоспособност".  
Стойнев каза, че Европейската сметна палата е направила проверка, като е поискала 
допълнителна информация за пет проекта, одобрени през 2010 г. по програмата. "За тези пет 
проекта сме изцяло мобилизирани, в постоянен диалог сме и за мен е важно да бъдем чисти", 
заяви министърът.  
Министърът призова опозицията да престане с политизирането на временните по думите му 
проблеми по отношение на програмите, защото според Стойнев всички проверки текат по 
проекти, контрактувани по време на предишното управление.  
 

http://www.dnevnik.bg/biznes/2014/06/04/2315419_stoinev_ne_viarva_brjuksel_da_spira_evroprogramite/?ref=topicoftheday
http://www.dnevnik.bg/biznes/2014/06/04/2315419_stoinev_ne_viarva_brjuksel_da_spira_evroprogramite/?ref=topicoftheday
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Дата: 04.06.2014  
Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/./news/2014/06/04/1927745/lilyana-pavlova-ochakvame-
sledvashtata-programa-sas-spreni-sredstva-da-e-konkurentosposobnost-sled-neya-programata-za-
razvitie-na-selskite-rayoni.html  
Брой думи: 149  
 
 
Резюме: София. След спрените пари за „Регионално развитие” виждаме как се засилва 
ефектът на снежната топка. Очакваме следващата програма да е „Конкурентоспособност”, след 
нея Програмата за развитие на селските райони и поетапно спиране изцяло на европейското 
финансиране на България.  
 
Заглавие: Лиляна Павлова: Очакваме следващата програма със спрени средства да е 
„Конкурентоспособност”, след нея Програмата за развитие на селските райони  
Подзаглавие:  
Автор: Яница ТАНЕВА  
Текст: София. След спрените пари за „Регионално развитие” виждаме как се засилва ефектът 
на снежната топка. Очакваме следващата програма да е „Конкурентоспособност”, след нея 
Програмата за развитие на селските райони и поетапно спиране изцяло на европейското 
финансиране на България. Това каза на брифинг в парламента народният представител от ПГ 
на ГЕРБ и бивш министър на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, 
предаде репортер на Агенция „Фокус”. „След спирането на средствата за България по 
програмата за околна среда, за съжаление се оказахме лош пророк, но не за да злорадстваме, 
а защото виждаме пълната липса на управленски капацитет за усвояване на европейските 
програми, дойде и програмата за регионално развитие. Това е програма, която беше от най-
добре работещите, с изключително високи оценки от одиторите за наличието на добри системи 
за управление и контрол. По нея лично и комисар Хан каза, че имаме изключително добре 
изградена и надеждна система за управление и контрол”, посочи Павлова.  
 

http://www.focus-news.net/news/2014/06/04/1927745/lilyana-pavlova-ochakvame-sledvashtata-programa-sas-spreni-sredstva-da-e-konkurentosposobnost-sled-neya-programata-za-razvitie-na-selskite-rayoni.html
http://www.focus-news.net/news/2014/06/04/1927745/lilyana-pavlova-ochakvame-sledvashtata-programa-sas-spreni-sredstva-da-e-konkurentosposobnost-sled-neya-programata-za-razvitie-na-selskite-rayoni.html
http://www.focus-news.net/news/2014/06/04/1927745/lilyana-pavlova-ochakvame-sledvashtata-programa-sas-spreni-sredstva-da-e-konkurentosposobnost-sled-neya-programata-za-razvitie-na-selskite-rayoni.html
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Дата: 04.06.2014  
Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/./news/2014/06/04/1927919/evropeyskata-smetna-palata-iska-
dopalnitelna-informatsiya-za-5-proekta-po-konkurentnosposobnost-zayavi-dragomir-stoynev.html  
Брой думи: 182  
 
 
Резюме: София. На този етап няма информация от Брюксел за конкретни техни намерения. 
Както ме попитаха и народните представители, Европейската сметна палата направи проверка. 
Искат допълнителна информация от нас за пет проекта, които са били одобрени през 2010 
година, но именно за тези пет проекта ние сме изцяло мобилизирани, в постоянен диалог.  
 
Заглавие: Европейската сметна палата иска допълнителна информация за 5 проекта по 
„Конкурентноспособност”, заяви Драгомир Стойнев  
Подзаглавие:  
Автор: Цветелина ЦЕКОВСКА  
Текст: София. На този етап няма информация от Брюксел за конкретни техни намерения. Както 
ме попитаха и народните представители, Европейската сметна палата направи проверка. Искат 
допълнителна информация от нас за пет проекта, които са били одобрени през 2010 година, но 
именно за тези пет проекта ние сме изцяло мобилизирани, в постоянен диалог. Това заяви 
министърът на икономиката и енергетиката пред журналисти на въпрос дали има притеснения 
по отношение на програма „Конкурентноспособност”, предаде репортер на Агенция „Фокус”. 
„За мен е важно да бъдем чисти. В крайна сметка трябва да търсим решение на проблем, който 
е заварен от 2010 година. Все пак е важен имиджът на страната. Няма значение кое 
правителство е било и призовавам опозицията с политизирането на тези временни проблемите, 
които имаме. В момента всички проверки, които текат, са по проекти, които са контрактувани по 
време на тяхното управление”, допълни той.  
При изслушването в Комисията по икономическа политика и туризъм министър Стойнев заяви, 
че не е нужно да обяснява, че насоките по програма „Конкурентноспособност” са наследени.  
При изслушването Стойнев заяви още, че в болниците, при които има проблеми с асансьорите, 
ще бъдат взети мерки.  
 

http://www.focus-news.net/news/2014/06/04/1927919/evropeyskata-smetna-palata-iska-dopalnitelna-informatsiya-za-5-proekta-po-konkurentnosposobnost-zayavi-dragomir-stoynev.html
http://www.focus-news.net/news/2014/06/04/1927919/evropeyskata-smetna-palata-iska-dopalnitelna-informatsiya-za-5-proekta-po-konkurentnosposobnost-zayavi-dragomir-stoynev.html
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Дата: 04.06.2014  
Източник: www.investor.bg  
Връзка: http://investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/kabinetyt-niama-da-politizira-temata-sys-
zamrazenite-evropari,173640/  
Брой думи: 278  
 
 
Резюме: Според премиера Пламен Орешарски не е в интерес на България да поддържаме 
тезата за връзка между замразяването на европарите и други проекти. По-рано от ГЕРБ 
свързаха решението на Брюксел за спирането на парите по две мерки на ОП „Регионално 
развитие“ с наказателната процедура по „Южен поток“.  
 
Заглавие: Кабинетът няма да политизира темата със замразените европари  
Подзаглавие: Не е в интерес на България да поддържаме тезата за връзка между спирането 
на европарите и други проекти, смята премиерът  
Автор:  
Текст: Според премиера Пламен Орешарски не е в интерес на България да поддържаме тезата 
за връзка между замразяването на европарите и други проекти. По-рано от ГЕРБ свързаха 
решението на Брюксел за спирането на парите по две мерки на ОП „Регионално развитие“ с 
наказателната процедура по „Южен поток“.  
Орешарски отговори на въпрос на депутата от ГЕРБ Лиляна Павлова в рамките на т.нар. „блиц 
контрол“ за поетапното спиране на европейското финансиране, която напомни за корекциите по 
ОП „Околна среда“ и за вчерашното решение на Брюксел за замразяване на пари по ОП 
„Регионално развитие“.  
Павлова прогнозира, че следващите програми със спрени пари ще бъдат 
„Конкурентоспособност“ и Програмата за развитие на селските райони. „Има недоверие в 
системата в България“, убедена е Павлова.  
Орешарски отговори, че първият сигнал от ЕК е дошъл преди няколко месеца, когато беше 
спряна ОП „Околна среда“. „Подчертах и тогава, че ни предстои последният тест за отминалия 
програмен период“, изтъкна министър-председателят.  
По думите му грешки и нередности по двете програми „Околна среда“ и „Регионално развитие“ 
се откриват във всяка година от програмния период, най-много съсредоточени в 2010 г. до края 
на миналата година.  
Като заяви, че това е „по обясними причини“, премиерът каза, че няма да политизира темата. 
Премиерът коментира още, че е убеден, че не кметовете са допуснали нередности, а 
администрацията.  
Орешарски уточни, че има притеснения за случващото се, но това, което може да се направи в 
момента, е укрепване на системите за контрол.  
Дълг не може да се използва за нищо друго освен за покриване на стари дългове и за 
финансиране на законно приетия дефицит, изтъкна той в отговор на атаките от опозицията, че 
правителството взема нов дълг, за да изхарчи парите.  
Още новини за България четете в Dnes.bg  
 

http://investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/kabinetyt-niama-da-politizira-temata-sys-zamrazenite-evropari,173640/
http://investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/kabinetyt-niama-da-politizira-temata-sys-zamrazenite-evropari,173640/
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Дата: 04.06.2014  
Източник: www.investor.bg  
Връзка: http://investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/stoinev-iujen-potok-bylgariia-ne-harchi-publichni-
sredstva,173670/  
Брой думи: 307  
 
 
Резюме: "Южен поток България" не е публична, а проектна компания, не харчи публични 
средства, затова и няма нарушение на правилата за провеждането на търговете за избор на 
изпълнител на проекта. Този коментар направи министърът на икономиката и енергетиката 
Драгомир Стойнев пред журналисти.  
 
Заглавие: Стойнев: „Южен поток България“ не харчи публични средства  
Подзаглавие: Няма нарушение на правилата за обществените поръчки, убеден е министърът 
на икономиката и енергетиката  
Автор: Деляна Петкова  
Текст: "Южен поток България" не е публична, а проектна компания, не харчи публични 
средства, затова и няма нарушение на правилата за провеждането на търговете за избор на 
изпълнител на проекта. Този коментар направи министърът на икономиката и енергетиката 
Драгомир Стойнев пред журналисти. Днес той беше изслушан по актуални теми в 
икономическата комисия в Народното събрание.  
"Южен поток България" е съвместна собственост на Газпром и Българския енергиен холдинг 
(БЕХ), припомни още Стойнев и допълни, че държавата не плаща за реализацията на проекта, 
но ще се съобразим с изискванията на Европейската комисия. "Не вярвам, че парите по 
оперативните програми ни се спират заради "Южен поток". Считам, че ЕК действа по обективен 
начин", обясни още той.  
Стойнев беше категоричен, че процедурата на ЕК не го притеснява и страната ни може да 
отговори така, че тя да бъде спряна.  
Министърът коментира още, че няма информация за спиране на средства по ОП 
"Конкурентоспособност". По време на изслушването в комисията обаче той призна за шест 
проекта по тази програма, които се проверяват от Европейската сметна палата. Одиторите са 
изискали още информация по тези проекти, които са били одобрени в периода 2010 -2011 
година.  
Новата програма за подкрепата на конкурентоспособността на бизнеса вече е одобрена от 
правителството и изпратена в Брюксел за съгласуване. Надеждата на Драгомир Стойнев е 
програмата да бъде одобрена бързо и от септември да тръгне и първата мярка по нея. 
Желанието на бизнеса е това да бъде за технологична модернизация.  
По време на т.нар. "блиц контрол" в икономическата комисия Стойнев коментира, че 
Министерството следи внимателно ситуацията в Русия и Украйна, но на този етап няма 
информация за отказани чартърни полети от Русия, нито притеснителни данни от 
туроператорите, обясни още министърът.  
Ситуацията е деликатна и се търсят начини за излизане на нови пазари. Затова и 
правителството е отделило пет пъти повече средства за реклама и участваме в повечето 
туристически изложения по света, каза Стойнев.  
 

http://investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/stoinev-iujen-potok-bylgariia-ne-harchi-publichni-sredstva,173670/
http://investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/stoinev-iujen-potok-bylgariia-ne-harchi-publichni-sredstva,173670/
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Дата: 04.06.2014  
Източник: www.news.ibox.bg  
Връзка: http://news.ibox.bg/news/id_1169153764  
Брой думи: 207  
 
 
Резюме: ГЕРБ влезе в ролята на пророк и прогнозира, че след спрените пари по Оперативните 
програми "Околна среда" и "Регионално развитие", Европа ще замрази и плащанията по ОП 
"Конкурентоспособност", след това ОП "Развитие на селските райони" и като за финал ще бъде 
спряно цялото европейско финансиране.  
 
Заглавие: ГЕРБ не е виновен за спрените европари, убедена Павлова  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: ГЕРБ влезе в ролята на пророк и прогнозира, че след спрените пари по Оперативните 
програми "Околна среда" и "Регионално развитие", Европа ще замрази и плащанията по ОП 
"Конкурентоспособност", след това ОП "Развитие на селските райони" и като за финал ще 
бъде спряно цялото европейско финансиране.  
"ГЕРБ не е виновен за това", се зарече на брифинг в парламента ексминистърът на 
регионалното развитие и настоящ депутат от ГЕРБ Лиляна Павлова.  
Във вчерашното спиране на парите по ОП "Регионално развитие" опозицията съзрява ефекта 
на снежната топка, която се засилва и води със себе си още замразени европейски пари.  
Основната причина за спирането на европейските фондове, която бившите управляващи 
виждат, е пълната липса на управленски капацитет за усвояване на европейски програми.  
"За периода 2009-та - 2013-та година България нямаше нито едно евро замразено или спряно 
европейско финансиране", се похвали още народният избраник от опозицията и коментира 
едната година управление на правителството на Пламен Орешарски с изречението: "Една 
година се работи по инерция, което предизвика недоверие в европейските ни партньори".  
"Това е наказание за България заради "Южен поток", заради неспазването на законите, заради 
нивото на корупция", предположи още Лиляна Павлова. Не на последно място опозицията 
ГЕРБ иска да намери отговор на въпроса "Правителството желае ли държавата ни да бъде 
член на Европейския съюз?".  
 

http://news.ibox.bg/news/id_1169153764
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Дата: 04.06.2014  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=16815174  
Брой думи: 87  
 
 
Резюме: ТПК “Михалково“ приключи успешно втори проект “Технологично обновление за 
разширяване на дейността на ТПК Михалково“ по оперативна програма “Развитие на 
конкурентноспособността на българската икономика“ 2007 2013 г. Стойността на този проект е 1 
544 184 лв, от които 988 277 лв са безвъзмездната помощ.  
 
Заглавие: Европари модернизират кооперация за минерална вода  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: ТПК “Михалково“ приключи успешно втори проект “Технологично обновление за 
разширяване на дейността на ТПК Михалково“ по оперативна програма “Развитие на 
конкурентноспособността на българската икономика“ 2007 2013 г. Стойността на този проект е 1 
544 184 лв, от които 988 277 лв са безвъзмездната помощ.  
ТПК “Михалково“ приключи втори проект “Технологично обновление за разширяване на 
дейността на ТПК Михалково“ по оперативна програма “Развитие на 
конкурентноспособността на българската икономика“ 2007 2013  г. Стойността на този 
проект е 1 544 184 лв, от които 988 277 лв са безвъзмездната помощ  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=16815174
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Дата: 04.06.2014  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=16817011  
Брой думи: 224  
 
 
Резюме: Управляващите трябва да направят нужното, за да възстановят доверието на ЕК, 
коментира в ефира на Дарик депутатът от ГЕРБ и бивш зам.-министър на околната среда 
Ивелина Василева.  
 
Заглавие: Василева: “Регионално развитие“ няма да е последната спряна програма  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Управляващите трябва да направят нужното, за да възстановят доверието на ЕК, 
коментира в ефира на Дарик депутатът от ГЕРБ и бивш зам.-министър на околната среда 
Ивелина Василева.  
Тя изрази опасения, че засегнатите проекти след замразяването на плащания по ОП 
„Регионално развитие“ могат да бъдат спрени или блокирани.  
Защото по думите на Василева въпреки ангажимента на държавата при спиране на средства от 
страна на Брюксел, тя да се разплаща с бенефициентите, от февруари насам нямало нито един 
лев платен по проектите, засегнати от спирането на пари по другата европейска програма - 
„Околна среда“.  
Случилото се по ОП “Околна среда“, сега се случва и по ОП “Регионално развитие“ и е доста 
необичайно дори от гледна точка на европейските процедури, защото все още дори не е 
изпратен предварителен одитен доклад от страна на комисията, за да се представят 
констатациите и съответно препоръките, а пристига писмо, с което се спират плащанията по 
програмата, каза Василева.  
“Всичко това, което виждаме от гледна точка на нежеланието на правителството да се съобрази 
с европейското законодателство, може би има отношение и към това, което се случва по 
оперативните програми“, каза бившият заместник-министър на екологията.  
Василева изрази мнението, че “Регионално развитие“ няма да е последната програма, която ще 
срещне проблеми. “Има вече индикации, че се очакват спирания и на други програми - 
програмата “Конкурентоспособност“, програмата за развитие на селските райони“, каза още 
Василева.  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=16817011
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Дата: 04.06.2014  
Източник: www.lex.bg  
Връзка: http://www.lex.bg/news/view/58754  
Брой думи: 698  
 
 
Резюме: След като БСП обяви във вторник, че България ще строи "Южен поток" независимо от 
задаващите се санкции на Европейската комисия (ЕК), в късния следобед Брюксел спря 
временно част от плащанията по оперативна програма "Регионално развитие".  
 
Заглавие: Еврокомисията започна поетапно спиране на еврофондовете  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: След като БСП обяви във вторник, че България ще строи "Южен поток" независимо от 
задаващите се санкции на Европейската комисия (ЕК), в късния следобед Брюксел спря 
временно част от плащанията по оперативна програма "Регионално развитие". Това е втора 
програма след "Околна среда", която е със замразени плащания от ноември 2013 г., като този 
месец трябва да се вземе решение дали да бъдат възстановени или окончателно спрени 
парите за екология.  
В ход е процедура и по спиране на парите по оперативна програма "Конкурентоспособност", 
както и по Програмата за развитие на селските райони, твърдят източници на Mediapool от ЕК. 
Според тях всичко зависи от поведението на кабинета през следващите дни.  
Президентът Росен Плевнелиев реагира веднага и директно свърза спирането на европейските 
средства за България с отказа на правителството да спазва европейските правила заради 
стратегическия руски проект "Южен поток". Държавният глава заяви, че "заради липсата на 
доверие и на експертност да бъде направен един проект по правилата, България е пред 
опасност от спиране на средства от европейските фондове".  
Министерският съвет предпочете да запази пълно мълчание. Ресорният вицепремиер и 
министър на правосъдието Зинаида Златанова не вдигаше мобилния си телефон, както и 
министърът по регионално развитие Десислава Терзиева.  
Поводът за спирането на европейските средства от ЕК са множество нарушения при 
провеждането на обществени поръчки. Това е установено след проведени одити от експерти на 
комисията на място в България. Такъв одит в момента тече и по оперативна програма 
"Транспорт", като нейното бъдеще също е под въпрос.  
Ако правителството не се вразуми и продължава да настоява за строежа на "Южен поток", 
България ще загуби милиарди евро от еврофондовете, а изпълнението на бюджета може да 
бъде поставено под риск. В момента правителството чака Брюксел да му възстанови над 900 
млн. лв. разплатени с пари от националния бюджет, според последните публикувани данни от 
Министерството на финансите.  
Значителни пропуски при контрола по "Регионално развитие"  
Информацията, че предстои спиране на парите по "Регионално развитие" беше съобщена 
неофициално на 23 май, но тогава от Министерството на регионалното развитие отрекоха това 
да е така.  
Част от средствата по програма "Регионално развитие" са спрени заради "значителни пропуски 
в системите за управление и контрол", каза Ширин Уилър, говорител на еврокомисаря по 
регионална политика Йоханес Хан пред Mediapool. По думите й това е установено след одит на 
Европейската комисия, направен по програмата.  
Брюксел е в непрекъснат контакт с българските власти, от които очаква да предприемат 
необходимите корективни действия и да подобрят системите, посочи Уилър. По думите й 
плащанията ще бъдат възстановени след като българските власти предприемат необходимите 
мерки.  
Еврокомисията е отказала да възстанови плащане в размер на 90 млн. евро по две от осите на 
програмите – за градско развитие и туризъм. На практика това означава, че България не може 
да иска възстановяване на плащанията по тези оси на програмата, докато Брюксел не размрази 
парите.  
Одитът на ЕК е обхващал общо 12 проекта, избрани на извадков принцип. От тях шест са били 
на община Бургас, един на Асеновград – за туристически атракции, и един на Университета по 
архитектура, строителство и геодезия в София. Към момента няма информация кои са другите 
четири проекта. Установените слабости са свързани с проведени обществени поръчки.  

http://www.lex.bg/news/view/58754
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Друг констатиран проблем е свързан с устойчивостта на проектите. Това означава, че пет 
години след направената модернизация на обекта той трябва да бъде в този вид и да се ползва 
по предназначение.  
За всичко това регионалният министър Десислава Терзиева трябваше да отговаря пред 
ресорната комисия по еврофондовете в парламента. Тя изпрати доклад на депутати, но по 
неясно какви причини не беше изслушана в комисията.  
Да се готви "Конкурентоспособност"  
Оперативна програма "Конкурентоспособност" е следващата програма, чиито пари 
предстоят да бъдат спрени, твърдят източници на Mediapool в ЕК.  
По програмата се прави одит от Европейската сметна палата. Неофициално се твърди, че 
парите ще бъдат спрени заради безобразията с раздаването на средства за измислени 
иновации, фалшиви клъстери, както и отпускането на средства на фирми, собственост или 
управлявани от роднини на служители на Министерството на икономиката и енергетиката.  
В края на юни се очаква Брюксел да вземе окончателно решение и за парите по Програмата за 
селските райони. За миналата година ЕК все още не е възстановил плащания на България са 
около 300 млн. евро. Отделно Комисията иска налагане на финансови корекции заради 
проблеми с общинските проекти и гаранционния фонд.  
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Дата: 04.06.2014  
Източник: www.money.ibox.bg  
Връзка: http://money.ibox.bg/news/id_994657008  
Брой думи: 368  
 
 
Резюме: Откритата наказателна процедура от ЕК срещу България за „Южен поток" може да 
бъде спряна. Процедурата е по повод неизпълнението на правилата на ЕС за проекта. Това 
увери парламентарната икономическа комисия Драгомир Стойнев, допълвайки отново, че 
България е в постоянен диалог с ЕК, съобщава News.bg.  
 
Заглавие: Наказателната процедура за „Южен поток" може да бъде спряна, увери 
Стойнев  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Откритата наказателна процедура от ЕК срещу България за „Южен поток" може да бъде 
спряна. Процедурата е по повод неизпълнението на правилата на ЕС за проекта. Това увери 
парламентарната икономическа комисия Драгомир Стойнев, допълвайки отново, че България е 
в постоянен диалог с ЕК, съобщава News.bg.  
„Смятаме да отговорим по най-добрия начин на ЕК и да се вземе най-правилното решение", 
обясни министърът на икономиката и енергетиката.  
Според икономическия министър - на този етап не са налице нарушения в процедурата. 
Стойнев напомни да не забравяме, че това е проектна компания - 50% на Газпром и 50%, 
собственост на Българския енергиен холдинг.  
Не се харчат публични средства и страната ни няма да плати една стотинка за този проект. 
Въпреки това, като държава-членка на ЕС, трябва да се съобразим с препоръките на ЕК, 
категоричен е Стойнев.  
Той напомни отново, че когато е встъпил в длъжност срещу България е имало две наказателни 
процедури, като държавата е стигнала до съд за частично транспониране на трети енергиен 
проект. Въпреки това са предприети необходимите действия и двете жалби са били оттеглени.  
Икономическият министър прикани политиците да не политизират процедурата, тъй като това 
не е в интерес на България.  
„Чувам коментарите на президента Плевнелиев и на опозицията, че едва ли не заради Южен 
поток започнали да се спират оперативни програми", заяви Стойнев, допълвайки, че не вярва в 
това, тъй като ЕК винаги е действала по обективен начин.  
Според Драгомир Стойнев наказателната процедура и този път би могла да бъде спряна. 
Ключът е диалогът ни с Еврокомисията.  
По думите му - когато някой се оплаче в Брюксел, е нормално ЕК да иска информация, да 
започне обсъждане. Министърът на икономиката подчерта, че е в постоянен диалог с 
еврокомисаря Йотингер.  
Попитан дали има опасност от спиране на средствата по ОП „Конкурентоспособност", 
Стойнев изтъкна, че на този етап той няма информация от Брюксел и за конкретни техни 
намерения.  
Европейската Сметна палата е направила проверка. Изисква се допълнителна информация от 
България за 5 проекта, които са били одобрени през 2010 година. „Именно за тях сме изцяло 
мобилизирани, в постоянен диалог сме и за мен е важно да бъдем чисти", коментира Стойнев.  
Стойнев загатна, че тези проекти са от времето на управлението на предшествениците му, но 
според него в случая е важен имиджът на страната.  
 

http://money.ibox.bg/news/id_994657008
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Дата: 04.06.2014  
Източник: www.dariknews.bg  
Връзка: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1275744  
Брой думи: 223  
 
 
Резюме: Управляващите трябва да направят нужното, за да възстановят доверието на ЕК, 
коментира в ефира на Дарик депутатът от ГЕРБ и бивш зам.-министър на околната среда 
Ивелина Василева.  
 
Заглавие: Василева: "Регионално развитие" няма да е последната спряна програма  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Управляващите трябва да направят нужното, за да възстановят доверието на ЕК, 
коментира в ефира на Дарик депутатът от ГЕРБ и бивш зам.-министър на околната среда 
Ивелина Василева.  
Тя изрази опасения, че засегнатите проекти след замразяването на плащания по ОП 
„Регионално развитие" могат да бъдат спрени или блокирани.  
Защото по думите на Василева въпреки ангажимента на държавата при спиране на средства от 
страна на Брюксел, тя да се разплаща с бенефициентите, от февруари насам нямало нито един 
лев платен по проектите, засегнати от спирането на пари по другата европейска програма - 
„Околна среда".  
Случилото се по ОП "Околна среда", сега се случва и по ОП "Регионално развитие" и е доста 
необичайно дори от гледна точка на европейските процедури, защото все още дори не е 
изпратен предварителен одитен доклад от страна на комисията, за да се представят 
констатациите и съответно препоръките, а пристига писмо, с което се спират плащанията по 
програмата, каза Василева.  
"Всичко това, което виждаме от гледна точка на нежеланието на правителството да се 
съобрази с европейското законодателство, може би има отношение и към това, което се случва 
по оперативните програми", каза бившият заместник-министър на екологията.  
Василева изрази мнението, че "Регионално развитие" няма да е последната програма, която ще 
срещне проблеми. "Има вече индикации, че се очакват спирания и на други програми - 
програмата "Конкурентоспособност", програмата за развитие на селските райони", каза още 
Василева.  
 

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=3D1275744
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Дата: 04.06.2014  
Източник: www.dariknews.bg  
Връзка: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1275740  
Брой думи: 114  
 
 
Резюме: За пет проекта по ОП Конкурентоспособност е поискана допълнителна информация от 
Европейската сметна палата. Това съобщи ресорният министър Драгомир Стойнев.  
 
Заглавие: Европейската сметна палата иска информация за проекти по ОП 
Конкурентоспособност  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: За пет проекта по ОП Конкурентоспособност е поискана допълнителна информация от 
Европейската сметна палата. Това съобщи ресорният министър Драгомир Стойнев.  
По думите му проектите са подписани през 2010 г. и страната ни ще направи всичко възможно, 
за да се постигне яснота по казуса.  
Засега няма никакви индикации за спиране на плащанията по цялата програма или отделни оси 
от нея.  
Очаква се първата схема по новата оперативна програма да бъде отворена през септември, но 
все още се чака одобрение от Брюксел.  
Стойнев отрече спирането на пари на еврофондовете да е обвързано по някакъв начин с 
"Южен поток".  
Официално вече е пристигнало писмото от Брюксел за отворената процедура на страната ни и 
в момента се подготвя отговорът.  
 

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=3D1275740
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Дата: 04.06.2014  
Източник: www.duma.bg  
Връзка: http://www.duma.bg/node/78820  
Брой думи: 1558  
 
 
Резюме: Кабинетът "Орешарски" с отделените 20 млн. лв в бюджет 2014 за иновации, 
предимно в малки и средни предприятия (МСП), подпомага българския бизнес в момент, когато 
българската държава очаква да получи окончателно одобрение на оперативните програми (ОП) 
между двата програмни периода, в т.ч. и на ОП "Иновации и конкурентоспособност".  
 
Заглавие: Как иновациите да стигнат до малкия и среден бизнес  
Подзаглавие: Предстои да заработят съвместни предприятия на държавите членки на ЕС в 
пет стратегически области  
Автор: Йосиф Аврамов  
Текст: Кабинетът "Орешарски" с отделените 20 млн. лв в бюджет 2014 за иновации, предимно в 
малки и средни предприятия (МСП), подпомага българския бизнес в момент, когато 
българската държава очаква да получи окончателно одобрение на оперативните програми (ОП) 
между двата програмни периода, в т.ч. и на ОП "Иновации и конкурентоспособност". Ето 
защо финансирането на иновативни проекти с 5,8 млн. лв. (общо - 10 млн.лв., в случай, че има 
повече проекти, които са изпълнили изискванията) за сесията на Националния иновационен 
фонд (НИФ), проведена през първото тримесечие на 2014 г., е много важно. Тези средства са 
отделени, за да не се оставя малкият и средният ни бизнес без допълнителен финансов 
ресурс. Други 2 млн. лв. са отделени за вече сключените договори по Шестата конкурсна сесия 
на НИФ. По 1 млн. лв. са предвидени за участието на български фирми в международните 
програми "ЕВРИКА" и "ЕВРОСТАРС" (тя вече е с българско участие).  
През февруари 2014 г. бе подписан първият договор по програмата ЕВРОСТАРС с българската 
фирма "Ай Ен Джи - Технолоджи". Подписаното споразумение за финансиране е по 
международния проект TRIPLE-S Microscope. Проектът е класиран на 15-о място от общо 510, 
което е доказателство, че българските фирми имат иновационен потенциал и  
могат успешно да се конкурират  
и да излизат на пазара с нови продукти и услуги. Иновациите са във фокуса и на 
разработваната от МИЕ Иновационна стратегия за интелигентна специализация. Налице са и 
редица други възможности за финансиране и независимо че повечето програми са почти 
непознати за повечето МСП у нас, то вече има и такива, които са се възползвали от тях.  
Реална възможност са другите програми на ЕС, за които са налице обяви за прием на проекти 
за МСП, в т.ч. и от България от началото на 2014 г. За тях се кандидатства от МСП директно 
пред ЕК в Брюксел. Такава възможност за кандидатстване за евросредства от българските 
МСП е "Хоризонт 2020", по която ЕК е отделил 79 млрд. евро, от които 17,8 млрд. директно за 
МСП и още над 15 млрд., за които може да се кандидатства по други мерки от програмата. Ето 
защо твърде навременно бе събитието в София, организирано от МИЕ, съвместно с 
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), на 
което отделните части на тази все още доста непозната у нас програма бяха представени на 15 
май т.г. на конференцията "Иновации и технологии". На нея бяха огласени дейността и 
достиженията на Европейския институт за иновации и технологии (EIT) в Будапеща, на 
инициативата "ЕВРИКА", както и на съвместната програма "ЕВРОСТАРС", на програмата 
"COSME" и на инструмента за насърчаване на научно-изследователската и развойна дейност 
"Хоризонт 2020".  
Според директора на Европейския институт за иновации и технологии Жозе Мануел Лесета, 
който изнесе основния доклад, в България има много иноватори с талант и Европа трябва да се 
възползва от него. По думите му "Европа се нуждае от нов подход към иновациите, за да си 
възвърне позициите от началото на миналия век и да излезе от сегашното си незавидно 
положение по този решаващ показател". "Важен фактор е настройката на обществото, 
необходим е нов подход, чрез хората, залагащ на създаване на търсещи личности още от 
студентската скамейка. Създаване на технологични инкубатори през държавните граници, 
партньорски мрежи, създаване на центрове за съвместно ползване - екосистеми с 
предприемачески дух", препоръчва той. В конференцията участваха с презентации Роберто 
Сарачо, шеф на ИКТ "Лаборатории", Рафал Мровка, който оглавява поделение на Европейския 
институт по иновации и технологии в енергетиката в Полша, и Антон Шишков, програмен 
мениджър в съвместното предприятие "ENIAC", което през юни ще се преобразува, а също и 

http://www.duma.bg/node/78820
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Берт де Колвенаер, изп. директор на съвместното предприятие "Горивни клетки и водород" 
(FCH JU).  
От особен интерес за представителите на българските МСП, работещи в сферата на ICT 
бизнеса, е участието на България в съвместното европейско предприятие ECSEL. То ще 
обединява проектите ENIAC и ARTEMIS JUs в областта на нанотехнологиите и вградените 
системи и ще включва Европейската технологична платформа за интегриране на интелигентни 
системи - EpoSS. СП ECSEL е успешна форма за публично-частно партньорство в областта на 
електронните компоненти и системи и ще е с начало 2014 г., като ще има продължителност 10 
години. Съвместното предприятие ЕCSEL подбира проекти от отделните страни членки на ЕС  
чрез открити годишни покани за участие  
в конкурси, като следва процедура за представяне и оценяване на предложения на един или 
два етапа. Те предоставят финансиране за съвместни проекти и осъществяват координационни 
и спомагателни дейности. През 2012 г. големите дружества, които участваха, представляваха 
31,1% от всички участници, а МСП - 30%. МСП участват с конкретни теми за научни 
изследвания на съвместните предприятия (СП) по съвместните технологични инициативи 
(СТИ). Това се дължи на стабилността и приемствеността на научноизследователската и 
иновационната среда, условията за финансиране и участието на по-големи вериги за 
създаване на добавена стойност. МСП по линия на ECSEL получиха около 170 млн. евро, което 
представлява приблизително 27% от цялото финансиране от страна на ЕС, предоставено след 
оценката. За сравнение, участието на МСП в специалната програма "Сътрудничество" на 
Седмата рамкова програма, действала през 2012 г., възлизаше на 19%. Успеваемостта на МСП 
се повиши от 35% първоначално - на 44%.  
Предстои да заработят съвместни предприятия на държавите членки на ЕС в следните пет 
стратегически области: въздухоплаване и въздушен транспорт; обществено здраве; горивни 
клетки и водородни технологии; вградени изчислителни системи и наноелектроника. Участието 
на МСП от нашата страна в проекти на тези съвместни предприятия към ЕК е нова възможност 
и перспектива за иновативната индустрия в България. Тя може да се осъществи чрез 
съвместна технологична инициатива (СТИ) на публично-частни партньорства (ПЧП) в 
промишлените научни изследвания на европейско равнище. Те са създадени през 2007-2008 г. 
и са се използвали по Седмата рамкова програма.  
Много перспективно е и СП "Горивни клетки и водород" (СП ГКВ) (FCH JU), което бе 
представено в София от своя изп. директор. То е създадено за развитие и внедряване на 
технологии в областта на горивните клетки и водорода. Примери за успешната работа на 
предприятието са разработените от МСП т.нар. H2Station (станции за зареждане с водород на 
автомобили, автобуси и др.), както и H2Drive (системи от горивни клетки за товаро-разтоварни 
машини). СП "ГКВ" е подало досега 13 заявки за патенти. Изискването на ЕК към страните от 
ЕС, в т.ч. и към България и в частност към МИЕ, е депозиране на известна сума - за ЕКСЕЛ - 1 
млн. евро, и за СП "Горивни клетки и водород" (СП ГКВ) (FCH JU) - също 1 млн. евро. Те са за 
съфинансиране на българските МСП.  
МИЕ работи и по още една схема в областта на иновациите - т.нар. ваучерна схема - 
финансова схема за трансфер на знания към предприятията. Чрез нея държавата финансира 
помощта, която изследователски организации от целия Европейски съюз оказват на малките и 
средните български фирми. Администрирането на схемата е изключително просто и реакцията 
на бизнеса през 2008 г. беше изцяло позитивна. За съжаление, тази добра практика не бе 
доразвита след 2009 г. и през следващите години на управление на ГЕРБ. Правителството 
отдели паричен ресурс и за насърчаване създаването на нови фирми на българските студенти. 
По този начин ще се редуцира младежката безработица, която и у нас е твърде висока, както и 
за финансиране участието на български фирми в съвместните технологични платформи, 
организирани от ЕС.  
Друг финансов инструмент  
по който МСП могат да кандидатстват още през 2014 г., е Програма COSME 2014-2020, която е 
за конкурентоспособност на предприятията и за насърчаване на малките и средни предприятия. 
Тя е приета с Регламент (ЕС) 1287/2013 г. на ЕП на Съвета от 11 декември 2013 г. ЕК е 
отговорна за изпълнението на програма COSME, като частично е делегирано изпълнение по 
нея и на Европейската Изпълнителна агенция за малки и средни предприятия (EASME), а за 
финансовите инструменти - на Европейския инвестиционен Фонд.  
Програма COSME e с общ бюджет от 2,3 млрд. евро за периода 2014 г. - 2020 г. В обхвата й са 
следните четири области на подпомагане: подобряване достъпа до финансиране за МСП под 
формата на капиталови и дългови инструменти; подобряване достъпа до пазарите за МСП в 
световен мащаб; подобряване на рамковите условия за конкурентоспособност на 
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предприятията и насърчаване на предприемачеството. Програма COSME e преди всичко 
инструмент за финансиране на МСП и за тази цел за периода 2014-2020 г. ЕК отделя почти 1,4 
млрд. евро от бюджета на COSME, които се разпределят за заеми и рисков капитал и могат да 
се допълват с използването на национални финансови инструменти за МСП. От разходването 
на този ресурс се очаква да има стимулиращ ефект - на 1 евро, инвестирано в гарантиране на 
заеми за МСП, ще се мобилизират допълнително около 20-30 евро, докато при рисковия 
капитал - на 1 евро ще се мобилизират около 4-6 допълнителни евро. Втората полза за 
страните от ЕС е значителният икономически ефект. Предвижда се всяка година увеличаване 
на БВП на ЕС с 1,1 млрд. евро. Ще бъдат подпомогнати 40 000 фирми в период на създаване и 
ще се "спасят" или разкрият около 30 000 работни места. Очаква се също да стартират 1200 
нови бизнес продукти, услуги и процеси. Останалите 1 млрд. евро от бюджета на програма 
COSME ще се изразходват за голяма част от успешните програми на предходния програмен 
период 2007-2013 от програма CIP, като мрежата Enterprise Europe Network, която има повече 
от 600 офиси в ЕС и извън него, в т.ч. и няколко офиса в България. И още - за 
интернационализация на МСП, подкрепа за клъстерите, програмата "Eразъм за млади 
предприемачи", за обучение в предприемачеството, за информационни бюра относно правата 
на интелектуалната собственост на МСП, както и за програми за намаляване на 
административната тежест за предприятията - неща, твърде важни за МСП.  
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Дата: 04.06.2014  
Източник: www.bnews.bg  
Връзка: http://www.bnews.bg/article-107542  
Брой думи: 409  
 
 
Резюме: В постоянен диалог сме с Европейската комисия, днес е получено официално писмо и 
смятаме да отговорим по най-добрия начин, за да се вземе и най-правилното решение,  
обяви министърът на въпрос дали ще бъде спряна процедурата по изграждането на "Южен 
поток".  
 
Заглавие: Министърът се опъна: Не сме нарушили процедурата по "Южен поток"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: В постоянен диалог сме с Европейската комисия, днес е получено официално писмо и 
смятаме да отговорим по най-добрия начин, за да се вземе и най-правилното решение,  
обяви министърът на въпрос дали ще бъде спряна процедурата по изграждането на "Южен 
поток".  
На този етап, считам, че не е нарушена процедурата, тъй като това не е публично дружество, а 
е проектна компания с 50% собственост на "Газпром" и 50% на БЕХ.  
Не се харчат публични средства, категоричен е Стойнев и повтори, че България няма да плати 
една стотинка за този проект.  
Енергийният министър е на мнение, че  
не е в интерес на държавата ни политизирането на наказателната процедура за "Южен поток.  
Чувам коментари на опозицията и на президента, че едва ли не, заради "Южен поток" започват 
да ни се спират оперативни програми. Не вярвам в това, подчерта Стойнев. Според него 
Европейската комисия винаги е действала по обективен начин.  
Той е на мнение, че  
наказателната процедура може да бъде спряна, но по-важно е да има диалог.  
Когато някой се оплаче в Брюксел, е нормално Европейската комисия да започне да иска 
информация.  
В постоянен диалог съм с комисаря Йотингер, обясни Стойнев и добави, че вчера е получил 
поредно писмо, в което той го уведомява как вървят преговорите между ЕК, Русия и Украйна.  
Все пак ние сме притеснени, каза Стойнев и добави, че се надява да не се стигне до газова 
криза.  
Министърът е категоричен, че като държава-членка на ЕС трябва да се съобразим с 
препоръките на Еврокомисията и напомни, че когато е встъпил в длъжност е имало две 
наказателни процедури срещу България и се е стигнало до съд за частично транспониране на 
трети енергиен пакет.  
Предприехме нужните действия и двете жалби бяха оттеглени, посочи Стойнев.  
По думите му  
на този етап няма информация от Брюксел за конкретни намерения за спиране на средства по 
ОП "Конкурентоспособност".  
Европейската Сметна палата направи проверка и искат допълнителна информация от нас за 
пет проекта, които са били одобрени през 2010 г., но именно за тези пет проекта ние сме 
изцяло мобилизирани, в постоянен диалог, заяви Стойнев и добави, че за него е важно "да 
бъдем чисти".  
Стойнев обясни, че трябва да се търси решение на проблем, който е заварен от 2010 г., защото 
е важен имиджът на страната.  
Според него, няма значение кое правителство е било тогава, и призова опозицията да спре с 
политизирането на тези временни проблеми.  
В момента всички проверки, които текат, са по проекти, които са контрактувани по време на 
тяхното управление, добави енергийният министър.  
 
 

http://www.bnews.bg/article-107542
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Дата: 04.06.2014  
Източник: www.economynews.bg  
Връзка: http://www.economynews.bg/европари-модернизират-кооперация-за-минерална-вода-
news55131.html  
Брой думи: 283  
 
 
Резюме: ТПК „Михалково” приключи втори проект „Технологично обновление за разширяване 
на дейността на ТПК Михалково” по оперативна програма „Развитие на 
конкурентноспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г. Стойността на този проект е 
1 544 184 лв, от които 988 277 лв са безвъзмездната помощ.  
 
Заглавие: Европари модернизират кооперация за минерална вода  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: ТПК „Михалково” приключи втори проект „Технологично обновление за разширяване на 
дейността на ТПК Михалково” по оперативна програма „Развитие на 
конкурентноспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г. Стойността на този 
проект е 1 544 184 лв, от които 988 277 лв са безвъзмездната помощ.  
В рамките на проекта е закупено и инсталирано оборудване за пълнене на изворна вода 
„Михалково” в Bag-in-Box опаковки от 10 и 15 литра, за производство на безалкохолни напитки 
„Vitu“ и ароматизирана газирана вода „Михалково”. Закупена е и инсталация за добиване на 
въглероден двуокис от естествено газирана минерална вода "Михалково" . С инсталираните 
пълначно-затварачен автомат и блок за газиране стана възможно едновременно да се 
бутилира вода в стъклена бутилка 0.300 литра и продукти „Михалково” в опаковка 0.500 литра 
/обособиха се две самостоятелни поточни линии/. Преди това на една поточна линия се 
бутилираше опаковка 0.300 литра или опаковка 0.500 литра.  
Министерството на икономиката одобри с писмо от 30.05.2014 година финалния отчет на ТПК 
„Михалково” по този проект.  
Компания „Михалково” е един от най-старите производители на бутилирана минерална вода в 
България. Добиването и бутилирането на минерална вода Михалково в село Михалково, 
община Смолян, започва още през далечната 1956 г, когато в дъсчена барака се напълва 
ръчно първата бутилка с михалковска вода, която става експонат на Пловдивския панаир. В 
последствие за бутилирането се използват еднокранки и немска миялна машина. През 1970 
година е открита новата фабрика. През 1990 г. компанията е регистрирана като трудово-
производителна кооперация (ТПК), а двадесет години по късно е създадено и Михалково АД - 
акционерно дружество със 100% частен капитал.  
ТПК „Михалково”, която е бенефициент на проект, концентрира своята дейност изцяло върху 
добиването и бутилирането на естествено газираната вода и на изворната вода, а „Михалково” 
АД се занимава с търговската дейност.  
 

http://www.economynews.bg/европари-модернизират-кооперация-за-минерална-вода-news55131.html
http://www.economynews.bg/европари-модернизират-кооперация-за-минерална-вода-news55131.html


 

 

55 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 6

/5
/2

0
1
4

 

Дата: 04.06.2014  
Източник: www.grada.bg  
Връзка: 
http://grada.bg/160229/%d0%b4%d0%b8%d0%b3%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%
be-%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d0%be-
%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b2%d0%b0-
%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b2-
%d0%bc%d0%bb/#respond  
Брой думи: 583  
 
 
Резюме: На пресконференция в Младежкия дом бе представена най-новата културна 
придобивка за шуменци – 3D кино. Тя става възможна благодарение на инвестицията, която 
прави Иван Христов от Разград след поканата от Румена Андреева – директор на Младежкия 
дом. Тук ще бъдат прожекциите със скъпото оборудване.  
 
Заглавие: Дигитално кино започва прожекции в Младежкия дом  
Подзаглавие:  
Автор: Валентина МИНЧЕВА  
Текст: На пресконференция в Младежкия дом бе представена най-новата културна придобивка 
за шуменци – 3D кино. Тя става възможна благодарение на инвестицията, която прави Иван 
Христов от Разград след поканата от Румена Андреева – директор на Младежкия дом. Тук ще 
бъдат прожекциите със скъпото оборудване.  
Иван Христов представи фирмата си „Латона синема”, която работи с културните институции в 
40 общини на Североизточна България, където организира концерти, шоупрограми и др. Той е 
кандидатствал по програма „Джеръми” и с проект на стойност 130 000 лв. е осигурил апаратура 
на фирма „Кристи” – последното поколение на киномашините в света. Допълнително е закупен 
и екран за 10 000 лв.За разлика от малките екрани за 3D кино в моловете на Варна, в Шумен 
екранът ще е с размери 10 м/4 м. Всяка седмица от петък до петък ще идват новите заглавия за 
прожекции в Младежкия дом.  
Иван Христов и Пламена Гочева от „Латона синема” представиха новото 3D кино в Шумен. 
Снимка Тошко ЙОРДАНОВ  
Пламена Гочева – програмист на фирмата, представи филмите, които стартират в 3D киното на 
6 юни. Това са „Господарката на злото” с Анджелина Джоли – адаптация по приказката 
„Спящата красавица”; „На ръба на утрешния ден” – научна фантастика с Том Круз, извънземна 
раса, която напада Земята; „Възходът на една империя”; „Камбанката и феята пират”, „Ной” и 
др. Цените на билетите са от 5 до 8 лева според часовете на прожекциите, като са два пъти по-
евтини от билетите за 3D кино в София и Варна. Предвиждат се организирани посещения от 
детски градини и училища. Всеки зрител ще си купи очила на стойност 2 лв., които ще бъдат 
лични и ще ги ползва за всяка 3D прожекция в бъдеще. Това е удобство и по отношение на 
хигиената. Очилата са два вида- за деца и за възрастни.  
С трансперанти и афиши ще се осигури реклама за зрителите. В залата за 3D прожекциите в 
Младежкия дом ще се предлагат пуканки и пепси в стила на модерните американски 
киносалони. Инвеститорът обмисля в бъдеще в Шумен да се представят нови български филми 
с гостуване на наши актьори и режисьори.  
Иван Христов обобщи: „Аз добре работя от години с община Шумен. Надявам се, че през 
зимата залата в Младежкия дом ще е топла, за да има 3D прожекции. Румена Андреева ще 
иска ремонт на зрителната зала през следващата бюджетна година от община Шумен. 
Претенции към залата имат и доставчиците на филми. „Латона синема” ще прави реклама и в 
градовете Нови пазар и Велики Преслав, където също има публика за този вид модерно кино.  
И нещо любопитно! Филмите за 3D прожекция пристигат по индивидуална заявка за всеки час 
от афиша за деня. След това се унищожават, така че никой да не може да пиратства 
оригиналната лента. Затова и прожекционната машина е толкова скъпа и ненадмината като 
изобретение. По тази технология на сървъра се отчитат продажбите на един филм в целия 
свят. А за да разберат зрителите какво да очакват от новата кинопридобивка, ще обясним какво 
е 3D филм. При него образите са в три измерения. При тази прожекция всяко око вижда само 
този образ, който е предназначен за него. Затова се изисква специална техника, специален 
екран, специален киносалон и задължителните очила за 3D. Вместо стандартните 48 кадъра в 
секунда, 3D дигиталното кино ще ви прожектира 144 кадъра в секунда. Очите ви възприемат 
много повече информация за единица време, мозъкът ви няма нужда да се напряга, за да 

http://grada.bg/160229/%d0%b4%d0%b8%d0%b3%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be-%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b2%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b2-%d0%bc%d0%bb/#respond
http://grada.bg/160229/%d0%b4%d0%b8%d0%b3%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be-%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b2%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b2-%d0%bc%d0%bb/#respond
http://grada.bg/160229/%d0%b4%d0%b8%d0%b3%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be-%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b2%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b2-%d0%bc%d0%bb/#respond
http://grada.bg/160229/%d0%b4%d0%b8%d0%b3%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be-%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b2%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b2-%d0%bc%d0%bb/#respond
http://grada.bg/160229/%d0%b4%d0%b8%d0%b3%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be-%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b2%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b2-%d0%bc%d0%bb/#respond
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попълни липсите между отделните образи на екрана. 3D дигиталното кино завладя света. На 
пазара е от октомври 2007 г. и досега системата е инсталирана вече в 25 страни.  
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Дата: 04.06.2014  
Източник: www.bnr.bg  
Връзка: http://bnr.bg/shumen/post/100416710/v-mladejkia-dom-v-shumen-shte-ima-3d-kino  
Брой думи: 101  
 
 
Резюме: Румяна Андреева, директор на Младежкия дом в Шумен и Иван Христов, 
представител на частната фирма, направила инвестицията по кино проекта, представиха днес 
условията, при които ще се осъществят филмови прожекции в града. Амбициозният проект е 
частично финансиран от европейска програма „Джереми” и разполага с високо технологично 
обезпечаване.  
 
Заглавие: В Младежкия дом в Шумен ще има 3D кино  
Подзаглавие: С Иван Христов разговаря Антоний Димов  
Автор:  
Текст: Румяна Андреева, директор на Младежкия дом в Шумен и Иван Христов, представител 
на частната фирма, направила инвестицията по кино проекта, представиха днес условията, при 
които ще се осъществят филмови прожекции в града. Амбициозният проект е частично 
финансиран от европейска програма „Джереми” и разполага с високо технологично 
обезпечаване. Така хората в Шумен ще могат да следят новите кинозаглавия, а зрителите ще 
имат шанса да бъдат сред първите, видели някои от хитовите американски, европейски и 
български филми. Още за предстоящите кино прожекции в Концертната зала на Младежкия 
дом в Шумен може да чуете от разговора на Антоний Димов с Иван Христов от организацията 
инвеститор.  
 

http://bnr.bg/shumen/post/100416710/v-mladejkia-dom-v-shumen-shte-ima-3d-kino
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Дата: 04.06.2014  
Източник: www.dartsnews.bg  
Връзка: http://www.dartsnews.bg/News/71899  
Брой думи: 146  
 
 
Резюме: След спрените пари за „Регионално развитие” виждаме как се засилва ефектът на 
"снежната топка". Очакваме следващата програма да е „Конкурентоспособност”, след нея 
Програмата за развитие на селските райони и поетапно спиране изцяло на европейското 
финансиране на България.  
 
Заглавие: Европари ще спират с ефекта на "снежната топка"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: След спрените пари за „Регионално развитие” виждаме как се засилва ефектът на 
"снежната топка". Очакваме следващата програма да е „Конкурентоспособност”, след нея 
Програмата за развитие на селските райони и поетапно спиране изцяло на европейското 
финансиране на България. Това каза на брифинг в парламента народният представител от ПГ 
на ГЕРБ и бивш министър на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, 
цитирана от Фокус. „След спирането на средствата за България по програмата за околна среда, 
за съжаление се оказахме лош пророк, но не за да злорадстваме, а защото виждаме пълната 
липса на управленски капацитет за усвояване на европейските програми, дойде и програмата 
за регионално развитие. Това е програма, която беше от най-добре работещите, с 
изключително високи оценки от одиторите за наличието на добри системи за управление и 
контрол. По нея лично и комисар Хан каза, че имаме изключително добре изградена и 
надеждна система за управление и контрол”, посочи Павлова.  
 

http://www.dartsnews.bg/News/71899
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Дата: 04.06.2014  
Източник: www.b2bnews.bg  
Връзка: http://www.b2bnews.bg/index.php/evropari-modernizirat-kooperaciq-za-mineralna-voda-
1020978.html  
Брой думи: 45  
 
 
Резюме: ТПК "Михалково" приключи успешно втори проект "Технологично обновление за 
разширяване на дейността на ТПК Михалково" по оперативна програма "Развитие на 
конкурентноспособността на българската икономика" 2007 2013 г. Стойността на този проект е 1 
544 184 лв, от които 988 277 лв са безвъзмездната помощ.  
 
Заглавие: Европари модернизират кооперация за минерална вода  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: ТПК "Михалково" приключи успешно втори проект "Технологично обновление за 
разширяване на дейността на ТПК Михалково" по оперативна програма "Развитие на 
конкурентноспособността на българската икономика" 2007 2013 г. Стойността на този 
проект е 1 544 184 лв, от които 988 277 лв са безвъзмездната помощ.  
 

http://www.b2bnews.bg/index.php/evropari-modernizirat-kooperaciq-za-mineralna-voda-1020978.html
http://www.b2bnews.bg/index.php/evropari-modernizirat-kooperaciq-za-mineralna-voda-1020978.html
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Дата: 04.06.2014  
Източник: www.pik.bg  
Връзка: http://pik.bg/герб-не-е-виновен-за-спрените-европари-убедена-павлова-
news187358.html  
Брой думи: 200  
 
 
Резюме: ГЕРБ прогнозира, че след спрените пари по Оперативните програми "Околна среда" и 
"Регионално развитие", Европа ще замрази и плащанията по ОП "Конкурентоспособност", след 
това ОП "Развитие на селските райони" и като за финал ще бъде спряно цялото европейско 
финансиране.  
 
Заглавие: ГЕРБ не е виновен за спрените европари, убедена Павлова  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: ГЕРБ прогнозира, че след спрените пари по Оперативните програми "Околна среда" и 
"Регионално развитие", Европа ще замрази и плащанията по ОП "Конкурентоспособност", 
след това ОП "Развитие на селските райони" и като за финал ще бъде спряно цялото 
европейско финансиране.  
"ГЕРБ не е виновен за това", заяви на брифинг в парламента ексминистърът на регионалното 
развитие и настоящ депутат от ГЕРБ Лиляна Павлова.  
Във вчерашното спиране на парите по ОП "Регионално развитие" опозицията съзрява ефекта 
на снежната топка, която се засилва и води със себе си още замразени европейски пари.  
Основната причина за спирането на европейските фондове, която бившите управляващи 
виждат, е пълната липса на управленски капацитет за усвояване на европейски програми.  
"За периода 2009-та - 2013-та година България нямаше нито едно евро замразено или спряно 
европейско финансиране", се похвали още народният избраник от опозицията и коментира 
едната година управление на правителството на Пламен Орешарски с изречението: "Една 
година се работи по инерция, което предизвика недоверие в европейските ни партньори".  
"Това е наказание за България заради "Южен поток", заради неспазването на законите, заради 
нивото на корупция", предположи още Лиляна Павлова. Не на последно място опозицията 
ГЕРБ иска да намери отговор на въпроса "Правителството желае ли държавата ни да бъде 
член на Европейския съюз?".  
 

http://pik.bg/герб-не-е-виновен-за-спрените-европари-убедена-павлова-news187358.html
http://pik.bg/герб-не-е-виновен-за-спрените-европари-убедена-павлова-news187358.html


 

 

61 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 6

/5
/2

0
1
4

 

Дата: 04.06.2014  
Източник: www.pik.bg  
Връзка: http://pik.bg/герб-не-е-виновен-за-спрените-европари-убедена-е-павлова-
news187358.html  
Брой думи: 199  
 
 
Резюме: ГЕРБ прогнозира, че след спрените пари по Оперативните програми "Околна среда" и 
"Регионално развитие", Европа ще замрази и плащанията по ОП "Конкурентоспособност", след 
това ОП "Развитие на селските райони" и като за финал ще бъде спряно цялото европейско 
финансиране.  
 
Заглавие: ГЕРБ не е виновен за спрените европари, убедена е Павлова  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: ГЕРБ прогнозира, че след спрените пари по Оперативните програми "Околна среда" и 
"Регионално развитие", Европа ще замрази и плащанията по ОП "Конкурентоспособност", 
след това ОП "Развитие на селските райони" и като за финал ще бъде спряно цялото 
европейско финансиране.  
"ГЕРБ не е виновен за това", заяви на брифинг в парламента ексминистърът на регионалното 
развитие и настоящ депутат от ГЕРБ Лиляна Павлова.  
Във вчерашното спиране на парите по ОП "Регионално развитие" опозицията съзрява ефекта 
на снежната топка, която се засилва и води със себе си още замразени европейски пари.  
Основната причина за спирането на европейските фондове, която бившите управляващи 
виждат, е пълната липса на управленски капацитет за усвояване на европейски програми.  
"За периода 2009- 2013 година България нямаше нито едно евро замразено или спряно 
европейско финансиране", се похвали още народният избраник от опозицията и коментира 
едната година управление на правителството на Пламен Орешарски с изречението: "Една 
година се работи по инерция, което предизвика недоверие в европейските ни партньори".  
"Това е наказание за България заради "Южен поток", заради неспазването на законите, заради 
нивото на корупция", предположи още Лиляна Павлова. Не на последно място опозицията 
ГЕРБ иска да намери отговор на въпроса "Правителството желае ли държавата ни да бъде 
член на Европейския съюз?".  
 

http://pik.bg/герб-не-е-виновен-за-спрените-европари-убедена-е-павлова-news187358.html
http://pik.bg/герб-не-е-виновен-за-спрените-европари-убедена-е-павлова-news187358.html
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Дата: 04.06.2014  
Източник: www.news.bgnes.com  
Връзка: http://news.bgnes.com/view/1166780  
Брой думи: 602  
 
 
Резюме: Приканвам всички политици да не политизират с наказателната процедура за "Южен 
поток". Това каза пред журналисти министърът на икономиката и енергетиката Драгомир 
Стойнев, предаде репортер на БГНЕС.  
 
Заглавие: Стойнев: Не политизирайте "Южен поток"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Приканвам всички политици да не политизират с наказателната процедура за "Южен 
поток". Това каза пред журналисти министърът на икономиката и енергетиката Драгомир 
Стойнев, предаде репортер на БГНЕС.  
Енергийният министър добави, че това не е в интерес на държавата ни. Чувам коментари на 
опозицията и на президента, че едва ли не, заради "Южен поток" започват да ни се спират 
оперативни програми, не вярвам в това, подчерта Стойнев и заяви, че ЕК винаги е действала 
по обективен начин. Запитан дали може наказателната процедура да бъде спряна, той 
отговори, че може да бъде спряна, но е важно да има диалог. Когато някой се оплаче в 
Брюксел, е нормално ЕК да започне да иска информация. Може да отговорим и ще отговорим и 
това не ме притеснява, в постоянен диалог съм с комисаря Йотингер, обясни Стойнев и добави, 
че вчера е получил поредно писмо от Йотингер, в което той го уведомява как вървят 
преговорите между ЕК, Русия и Украйна. Все пак ние сме притеснени, каза Стойнев и добави, 
че се надява да не се стигне до газова криза.  
В постоянен диалог сме с ЕК, днес е получено официално писмо от ЕК и смятаме да отговорим 
по най-добрия начин, и да се вземе и най-правилното решение, каза Стойнев след като бе 
попитан дали ще бъде спряна процедурата по изграждането на "Южен поток". На този етап, 
считам, че не е нарушена процедурата, тъй като това не е публично дружество, а е проектна 
компания с 50 % собственост на "Газпром" и 50 % на БЕХ, не се харчат публични средства, 
заяви Стойнев и повтори, че България няма да плати една стотинка за този проект.  
Въпреки това, Стойнев заяви, че като държава-членка на ЕС трябва да се съобразим с 
препоръките на ЕК. Той повтори, че когато е встъпил в длъжност е имало две наказателни 
процедури срещу България и се е било стигнало до съд за частично транспониране на трети 
енергиен пакет. Предприехме нужните действия и двете жалби бяха оттеглени, поясни 
Стойнев.  
На този етап няма информация от Брюксел за конкретни техни намерения. Така Стойнев 
коментира дали има информация от ЕК за спиране на средства по ОП 
"Конкурентоспособност".  
Европейската Сметна палата направи проверка и искат допълнителна информация от нас за 
пет проекта, които са били одобрени през 2010 година, но именно за тези пет проекта ние сме 
изцяло мобилизирани, в постоянен диалог, заяви Стойнев и добави, че за него е важно "да 
бъдем чисти". Стойнев обясни, че трябва да се търси решение на проблем, който е заварен от 
2010 година, но е важен имиджът на страната. Според него, няма значение кое правителство е 
било тогава. Той призова опозицията да спре с политизирането на тези временни проблеми. В 
момента всички проверки, които текат, са по проекти, които са контрактувани по време на 
тяхното управление, добави енергийният министър.  
По време на парламентарната комисия за икономическа политика и туризъм Стойнев заяви, че 
засега имаме летен и зимен туризъм, но желанието е през всички месеци да развиваме 
туризма и българите да почиват повече в България.  
Стойнев подчерта ролята на културно-историческия туризъм и бе категоричен, че страната ни 
трябва да набляга на него, както и да се изгради необходимата инфраструктура до културните 
забележителности. Икономическият министър се похвали, че няма изложение в света, където 
България да не е представена.  
Запитан дали очаква отлив от руски туристи към страната ни, предвид това, че ЕС смята да 
налага все повече санкции към Русия Драгомир Стойнев информира, че на този етап няма 
отменени чартърни полети към България за летния сезон и добави, че правителството прави 
всичко възможно ситуацията в Крим да няма негативно отношение върху туризма през летния 
сезон. Той завърши с това, че няма място за паника. /БГНЕС  

http://news.bgnes.com/view/1166780
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Дата: 04.06.2014  
Източник: www.b2bmedia.bg  
Връзка: http://www.b2bnews.bg/index.php/gerb-predvidi-spirane-na-sredstva-i-po-programite-za-
konkurentosposobnost-i-selskite-raioni-1020959.html  
Брой думи: 68  
 
 
Резюме: Спирането на евросредствата по оперативна програма "Регионално развитие" показва 
ефекта на снежната топка, след като вече бяха спрени парите по "Околна среда". Очакваме 
следващата програма да бъде "Конкурентоспособност", след това – Програмата за развитие на 
селските райони, а след нея и всички останали средства от еврофондовете.Така бившият 
регионален министър, а сега депутат от ГЕРБ Лиляна Павлова коментира пред журналисти в 
парламента съобщението от Европейската комисия, че спира...  
 
Заглавие: ГЕРБ предвиди спиране на средства и по програмите за конкурентоспособност 
и селските райони  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Спирането на евросредствата по оперативна програма "Регионално развитие" показва 
ефекта на снежната топка, след като вече бяха спрени парите по "Околна среда". Очакваме 
следващата програма да бъде "Конкурентоспособност", след това – Програмата за развитие 
на селските райони, а след нея и всички останали средства от еврофондовете.Така бившият 
регионален министър, а сега депутат от ГЕРБ Лиляна Павлова коментира пред журналисти в 
парламента съобщението от Европейската комисия, че спира...  
 

http://www.b2bnews.bg/index.php/gerb-predvidi-spirane-na-sredstva-i-po-programite-za-konkurentosposobnost-i-selskite-raioni-1020959.html
http://www.b2bnews.bg/index.php/gerb-predvidi-spirane-na-sredstva-i-po-programite-za-konkurentosposobnost-i-selskite-raioni-1020959.html
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Дата: 04.06.2014  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=16815752  
Брой думи: 174  
 
 
Резюме: 3D кино тръгва в Шумен този петък. Прожекциите на филмите ще бъдат в 
Концертната зала на Младежкия дом, а цените на билетите са между 5 и 8 лева.  
 
Заглавие: 3D кино стартира в Шумен  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: 3D кино тръгва в Шумен този петък. Прожекциите на филмите ще бъдат в Концертната 
зала на Младежкия дом, а цените на билетите са между 5 и 8 лева.  
„Надяваме се, че киното, което направихме в Шумен, ще бъде според очакванията на шуменци 
със суперкачество, много добра картина и звук“, каза Иван Христов от фирмата, инвестирала в 
начинанието, и допълни, че сумата, вложена в него, е близо 140 хиляди лева без звука. По 
думите му проектът е реализиран с помощта на европрограма „Джеръми“ с идеята да предложи 
на шуменци най-модерната в момента технология при размер на екрана 10 на 4 метра.  
Иван Христов видя в стартирането на новото 3D кино в Шумен и добра алтернатива на 
пътуването до молове във Варна, което е честа практика за шуменци през последните години.  
Първият филм, който ще бъде прожектиран в 10:30 часа на 6 юни (петък), ще бъде 
„Замръзналото кралство“, а вечерта зрителите ще могат да се насладят на „На ръба на 
утрешния ден“ и “X-мен: Дни на отминалото бъдеще“. Очилата ще бъдат на цени от 2 лева.  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=16815752


 

 

65 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 6

/5
/2

0
1
4

 

Дата: 04.06.2014  
Източник: www.dariknews.bg  
Връзка: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1275634  
Брой думи: 173  
 
 
Резюме: 3D кино тръгва в Шумен този петък. Прожекциите на филмите ще бъдат в 
Концертната зала на Младежкия дом, а цените на билетите са между 5 и 8 лева.  
 
Заглавие: 3D кино стартира в Шумен  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: 3D кино тръгва в Шумен този петък. Прожекциите на филмите ще бъдат в Концертната 
зала на Младежкия дом, а цените на билетите са между 5 и 8 лева.  
„Надяваме се, че киното, което направихме в Шумен, ще бъде според очакванията на шуменци 
със суперкачество, много добра картина и звук", каза Иван Христов от фирмата, инвестирала в 
начинанието, и допълни, че сумата, вложена в него, е близо 140 хиляди лева без звука. По 
думите му проектът е реализиран с помощта на европрограма „Джеръми" с идеята да предложи 
на шуменци най-модерната в момента технология при размер на екрана 10 на 4 метра.  
Иван Христов видя в стартирането на новото 3D кино в Шумен и добра алтернатива на 
пътуването до молове във Варна, което е честа практика за шуменци през последните години.  
Първият филм, който ще бъде прожектиран в 10:30 часа на 6 юни (петък), ще бъде 
„Замръзналото кралство", а вечерта зрителите ще могат да се насладят на „На ръба на 
утрешния ден" и "X-мен: Дни на отминалото бъдеще". Очилата ще бъдат на цени от 2 лева.  

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=3D1275634

