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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
6.6.2014 г.  
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 6 

 телевизии 4 

 радиостанции 2 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 34 

 вестници, от които: 1 

 - национални 1 

 - регионални 0 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 33 

Общо за деня 40 
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Телевизии и радиостанции  
 
Дата: 05.06.2014  
Източник: БНР  
Предаване: 12+3  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 6  
Брой думи: 912  
 
 
Резюме: Тема: Коментар след пресконференцията на ДПС  
Гост: Ивайло Калфин – член на АБВ  
 
Текст: Тема: Коментар след пресконференцията на ДПС  
Гост: Ивайло Калфин – член на АБВ  
Водещ: В „12+3“ продължаваме с политическите коментари по изразената от лидера на ДПС 
Лютви Местан позиция, който знаете той се обяви за предсрочни избори, избори още тази есен, 
избори, които да родят формулата на по-стабилно управление. Добър ден казвам на Ивайло 
Калфин, АБВ. Г-н Калфин, как в АБВ коментирате чутото от лидера на ДПС Лютви Местан?  
Ивайло Калфин: Очевидно е, че това е продължение на кафето в Кърджали. Г-н Местан взе 
последните няколко месеца, но особено след изборите политическата инициатива, той даде 
оценка на изборите, той първи заговори за промяна в правителството, сега той първи обяви 
предсрочните избори. Тези избори, ако се проведат до края на годината, означават, че най-
големият губещ ще бъде социалистическата партия, тъй като тя няма да има възможност да 
представи някакви нови идеи след тези избори, нов кабинет, нови приоритети, да се опита да 
възстанови част от доверието на избирателите. Така че от политическа гледна точка това е 
очевидно действие на ДПС, което е в полза на тези, които бяха най-успешни на последните 
избори. Това са самите те, ГЕРБ и "България без цензура".  
Водещ: А всъщност губещите от тези избори БСП нямат ли най-голям интерес от едни 
предсрочни избори?  
Ивайло Калфин: Когато загубиш избори, да отидеш веднага на следващи, означава само да ги 
загубиш отново. А на следващите избори би трябвало да се отиде с много по-голяма 
мобилизация, с поправяне на част от огромните грешки, които бяха постигнати през последната 
година. Очевидно е, че ако сега се обявят избори до края на годината, БСП няма да има 
възможност да реагира адекватно. Това означава, че тя политически няма да има какво повече 
да каже на избирателите.  
Водещ: Едни предсрочни избори обаче ще произведат ли формулата на по-стабилно 
управление, за която говори г-н Местан? Защото, както се видя и на евровота, нито една от 
политическите сили не събира достатъчно подкрепа, за да управлява сама. Т.е. отново ни 
очаква коалиционно управление.  
Ивайло Калфин: Тук не става дума за самостоятелно управление, но става дума въпрос за по-
стабилно управление. Аз си мисля, че още от началото на създаването на това управление 
виждаме, че всеки ден проблем е дали ще заседава парламентът, самите участници трябваше 
да направят две неща – или да сключат коалиционно споразумение, включително с "Атака", 
която да гарантира подкрепата в парламента, или да се отива още тогава на нови избори.  
Водещ: Но това означава "Атака" да подпише смъртната си присъда, нали знаете? Ако 
официално подкрепи управление, в което влиза ДПС.  
Ивайло Калфин: Ами тогава още тогава трябваше да се направят нови избори. Защото се 
видя, че за една година едно правителство, което има изключително нестабилна 
парламентарна подкрепа, не може да бъде ефективно. Така че какъв беше смисълът тогава от 
тази година и от стоенето на инат на власт? И тогава инициативата би била в левицата, която 
особено след тежката загуба на ГЕРБ, които бяха свалени от протести на хората на улиците, 
мисля, че щеше да има много по-добър резултат. Така че още тогава беше проблемът със 
стабилността на правителството, а сега, след следващите избори, вероятно ще се създаде 
коалиция, която ще има при всички случаи над 120 депутати, които ще й дадат добра 
парламентарна подкрепа.  
Водещ: Но какви рискове обаче се очертават пред държавата при едни предсрочни 
парламентарни избори? Г-н Местан посочи рискове с бюджета, защото знаете, че в късната 
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есен се изготвя бюджета, обсъжда се в парламента, приема се. Но само това ли са рисковете 
пред страната ни?  
Ивайло Калфин: Не са само това рисковете. Бюджета, разбира се, е основен проблем, тъй 
като тъкмо това е времето за изработване на новия бюджет, с който ще се работи през 
следващата година. Оттук стоят големите проблеми, които България започва да има с 
Европейската комисия. В предните плащания по големите програми и още две: „Транспорт“ и 
„Конкурентоспособност“ се гледат в момента.  
Водещ: Има индикации, че ще имаме проблеми.  
Ивайло Калфин: С „Южен поток“ имаме един голям проблем, няколко са всъщност, който за 
мен реакцията беше изключително неадекватна на писмото, което вчера ни беше изпратено, 
онзи ден, че нарушаваме европейските правила, защото няма обществена поръчка за 
изпълнител. Това, което трябва да се направи е да се прекрати процедурата и да се обяви 
такава поръчка. Вместо това се чу, че ние няма да обръщаме внимание на Европейската 
комисия. Има много важни неща, които България трябва да направи през следващите месеци, 
включително и за възстановяването на доверието в европейските институции.  
Водещ: АБВ готова ли е за предсрочни избори? Ще успеете ли да прескочите 4 процентовата 
бариера?  
Ивайло Калфин: Ние прескочихме 4 процентовата бариера и при предишния вот и то при едно 
много ниско участие в изборите. Аз съм сигурен, че при по-висока активност, АБВ ще събере 
доста повече от 4-те процента. Ако питате за тесния интерес на АБВ, ние бихме предпочели да 
имаме време да се структурираме и да създадем по-добра организация. Все пак АБВ е на 
няколко месеца, но при всички случаи, ако се обявят избори до края на годината, ние ще 
участваме в тях. Надявам се този път да не бъдем основния противник на БСП. Но тук става 
въпрос, действително да се изработят алтернативи на левицата и ние сме готови на диалог с 
всички.  
Водещ: Виждате ли се като коалец5ионен партньор в едно следващо управление?  
Ивайло Калфин: Не, на този етап не, защото не е ясно какъв ще е резултатът от изборите, в 
каква посока ще тръгнат.  
Водещ: Нямате такива амбиции? Нима?  
Ивайло Калфин: Ние не търсим на всяка цена участие във властта на този етап.  
Водещ: Благодаря ви. Ивайло Калфин, АБВ.  
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Дата: 05.06.2014  
Източник: БНР  
Предаване: 12+3  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 4  
Брой думи: 625  
 
 
Резюме: Тема: Защо ЕК започна поетапно спиране на еврофондовете?  
Гост: Огнян Златев – ръководител на представителството на ЕК в България  
 
Водещ: Защо ЕК започна поетапно спиране на еврофондовете, къде да търсим причините? 
Знаете, след „Околна среда”, Брюксел ни спря временно и 90 млн. евро по ОП „Регионално 
развитие”. В ход е и процедура по спиране на парите по ОП „Конкурентоспособност”, както и по 
Програма за развитие на селските райони, твърди една от информационните агенции, като се 
позовава на свои източници от ЕК. Според тях всичко зависи от поведението на кабинета през 
следващите дни. Президентът Росен Плевнелиев пък директно свърза спирането на 
европейските средства за България с отказа на правителството да спазва европейските 
правила заради стратегическия руски проект „Южен поток”.  
Добър ден казвам на Огнян Златев, ръководител на представителството на ЕК в България. 
Здравейте, г-н Златев.  
Огнян Златев: Здравейте.  
 
Текст: Тема: Защо ЕК започна поетапно спиране на еврофондовете?  
Гост: Огнян Златев – ръководител на представителството на ЕК в България  
 
Водещ: Защо ЕК започна поетапно спиране на еврофондовете, къде да търсим причините? 
Знаете, след „Околна среда”, Брюксел ни спря временно и 90 млн. евро по ОП „Регионално 
развитие”. В ход е и процедура по спиране на парите по ОП „Конкурентоспособност”, както и 
по Програма за развитие на селските райони, твърди една от информационните агенции, като 
се позовава на свои източници от ЕК. Според тях всичко зависи от поведението на кабинета 
през следващите дни. Президентът Росен Плевнелиев пък директно свърза спирането на 
европейските средства за България с отказа на правителството да спазва европейските 
правила заради стратегическия руски проект „Южен поток”.  
Добър ден казвам на Огнян Златев, ръководител на представителството на ЕК в България. 
Здравейте, г-н Златев.  
Огнян Златев: Здравейте.  
Водещ: Защо след програма „Околна среда” ЕК ни спира и част от плащанията по ОП 
„Регионално развитие”? Къде да търсим причините и трябва ли да търсим някаква връзка с 
проекта „Южен поток”?  
Огнян Златев: Нека да почнем с това, че не би следвало да се търси връзка между проекта 
„Южен поток” и временното прекратяване на плащанията по оперативните програми, които вие 
споменахте. Защо са се случили тези временни спирания на плащанията – те са именно поради 
това, че са намерени несъответствия между правилата на ЕК и начина, по който тези средства 
биват изразходвани в България. Точно заради това е стартирана тази процедура, която изисква 
българските власти да предоставят някакъв план, съобразно който да стане ясно как те 
възнамеряват да се справят с тези несъответствия.  
Водещ: И ако тези несъответствия бъдат отстранени, ЕК ще ни възобнови отново плащанията, 
така ли да разбирам?  
Огнян Златев: Точно така, да.  
Водещ: Ще потвърдите ли информацията, че е в ход и процедура по спиране на парите по ОП 
„Конкурентоспособност”, както и по Програмата за селските райони?  
Огнян Златев: Нямам такава информация, така че не мога да потвърдя.  
Водещ: Нямате информация за тях. А под въпрос ли е бъдещето на ОП „Транспорт”? Знаем, че 
в момента и там се извършва одит. Възможно ли е и по ОП „Транспорт” да ни бъдат спрени 
средства?  
Огнян Златев: Нека да видим резултатите от одита. Нека не забравяме, че всички тези 
проверки и одити, които се извършват, при всички тях ЕК и представителите на съответната 
българска администрация работят съвместно, така че преди да е завършила, не можем да 
излезем с някакви конкретни становища.  
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Водещ: Какво бихте казали на критиците, които твърдят, че средства по оперативните 
програми спират заради кабинета „Орешарски” и търсят някакви политически мотиви?  
Огнян Златев: ЕК не може да коментира политически изявления, каквото несъмнено е това. 
Това, което ние можем да направим, е просто да преценим доколко средствата, които България 
получава се изразходват по правилния начин. Недейте да забравяте, че една от ролите на ЕК е 
именно да следи за правилното разходване на парите на европейските данъкоплатци. Не е 
работа на ЕК да казва кой е виновен, да посочва с пръст и т.н. За нея е важно да се спазват 
правилата.  
Водещ: Дали са получавани сигнали и предупреждения за това, че да речем по ОП 
„Регионално развитие” има нередности, които трябва да бъдат отстранени?  
Огнян Златев: Не ви разбирам въпроса. При положение, че има одит, който се извършва - той 
е регулярен – при извършването на одита част от процедурата по усвояване на средствата по 
дадена оперативна програма. И в момента, когато при одит се забелязват такива нередности 
или някои грешки, несъответствия и т.н., именно това предизвиква стартиране на процедурата.  
Водещ: А при този одит проектите са проверявани на случаен принцип, така ли?  
Огнян Златев: Точно така.  
Водещ: Не търсим някакъв умисъл, целенасочени действия.  
Огнян Златев: Не, не. Няма такова нещо.  
Водещ: Благодаря ви за това участие. Чухте Огнян Златев, ръководител на 
представителството на ЕК в България.  
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Дата: 04.06.2014  
Източник: БНТ  
Предаване: Новини  
Място на материала: 20.00 часа  
Продължителност в мин.: 3  
Брой думи: 435 
 
 
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. 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.  
 
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.  
Лиляна 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 да 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 възлагането 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: 05.06.2014  
Източник: БТВ  
Предаване: Тази сутрин  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 16  
Брой думи: 2548  
 
 
Резюме: Тема: Спрените европари; Вот на недоверие  
Гост: Лиляна Павлова – депутат от ГЕРБ  
 
Водещ: Дали обаче ни очаква горещо политическо лято? Какво всъщност да очакваме от 
нашите политици ще разберем от Лиляна Павлова, която е вече в студиото ни. Пети вот на 
недоверие към правителството на ГЕРБ и още много други неща...  
Водеща: Спрени европейски пари...  
Водещ: Очакваме Лютви Местан днес да се изкаже и да разкаже много интересни неща. Дали 
подозират какво ще се случи. Добро утро, г-жо Павлова.  
Лиляна Павлова: Добро утро.  
Водещ: И не на последно място спрените европари по оперативните програми за регионално 
развитие.  
Водеща: И околна среда.  
 
Текст: Тема: Спрените европари; Вот на недоверие  
Гост: Лиляна Павлова – депутат от ГЕРБ  
 
Водещ: Дали обаче ни очаква горещо политическо лято? Какво всъщност да очакваме от 
нашите политици ще разберем от Лиляна Павлова, която е вече в студиото ни. Пети вот на 
недоверие към правителството на ГЕРБ и още много други неща...  
Водеща: Спрени европейски пари...  
Водещ: Очакваме Лютви Местан днес да се изкаже и да разкаже много интересни неща. Дали 
подозират какво ще се случи. Добро утро, г-жо Павлова.  
Лиляна Павлова: Добро утро.  
Водещ: И не на последно място спрените европари по оперативните програми за регионално 
развитие.  
Водеща: И околна среда.  
Лиляна Павлова: Сега в скоро и в другите градове и в скоро и останалите програми.  
Водеща: За кои прогнозирате, тъй като изтече информация за конкурентоспособност, селски 
райони, къде още се чакат проблеми?  
Лиляна Павлова: Както започна поредицата с околна среда, регионално развитие индикацията 
сочи към конкурентоспособност и особено към последно обявените схеми за технологична 
модернизация и останалите. Програма за развитие на селските райони за съжаление и там 
нещата са критични.  
Водещ: За колко пари става въпрос?  
Лиляна Павлова: Ами тя сумата нараства и набъбва ежедневно както виждам, защото да, 
спрени са в момента само 90 милиона не са възстановени по регионално развитие, но 
всъщност самата индикация и написаното в писмото, в което се казва по приоритет на ос 1 и 3 
въобще не ни искайте пари, а това са двете най-големи оси. Програмата е за 3 милиарда, двете 
оси представляват около 50%, което означава милиард и половина още за сметка на 
държавния бюджет в допълнение на този милиард, който вече имаме блокиран по Околна 
среда сумата нараства и ако добавим и Конкурентоспособност и Развитие на селските 
райони бюджетът със сигурност няма да издържи, такъв буфер няма.  
Водеща: Колко, колко показва вашата сметка грубо ще трябва да изкараме от бюджета, за да 
можем да си ги позволим тези плащания по проектите?  
Лиляна Павлова: Като минимум над половин милиард, даже 600 милиона трябва 
задължително да се платят по Регионално развитие, защото това е целта за тази година, за да 
не ги загубим безвъзвратно. Около 1 милиард ще е сумата, която трябва да се достигне и до 
Околна среда извън това, което вече е платено и е за сметка на бюджета. 
Конкурентоспособност по същия начин и в земеделието не сертифицират, не плащат, не 
възстановяват пари. Натрупването е много голямо.  
Водеща: Милиарди ли са колко?  
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Лиляна Павлова: Да, аз не случайно вчера казах, че всъщност сумата може да достигне до 3 
милиарда.  
Водещ: 3 милиарда колкото пък ще е новият заем, който ще вземе сега правителството.  
Лиляна Павлова: Да. Нов заем, който вчера имаше скандално, според мен, заседание на 
комисията по бюджет. Аз не съм член на тази комисия, ходя от време на време. Вчера отидох, 
за да чуя, надявайки се да чуя от министъра на финансите за какво ще ги похарчи, как ще ги 
похарчи. Като взимаме 3 милиарда какво ще правим с тях и как ще осигурим прозрачност. 
Отговорът беше „Ми 50% ще рефинансираме старите заеми”. ОК, нормално. „С останалите 50% 
ще покриваме дефицита”. Ама този дефицит, който те ще покриват той вече надхвърля 
наличните средства. Не случайно и във вота на недоверие един от основните ни мотиви 
бюджетът няма да издържи.  
Водещ: За петия вот на недоверие след малко обаче, тъй като...  
Водеща: Да довършим темата.  
Водещ: Все пак темата еврофондовете, поканихме представители от БСП, те не се отзоваха на 
нашата покана, за да все пак, за да ви контрират, защото информациите, които се появиха от 
министерството на...  
Лиляна Павлова: ГЕРБ са виновни, те нямат вина, те са бели и добри.  
Водещ: Не, не, не.  
Водеща: Има развитие и хронология на събитията затова става въпрос.  
Водещ: Точно така, но от регионалното министерство казаха, че установените нарушения, 
заради които са спрени тези пари са между 2010 и 2013 година, а вие тогава като представител 
на ГЕРБ сте били в управлението.  
Лиляна Павлова: Вижте сега нека да направим анализ на ситуацията. Така както се случи с 
Околна среда, така и в Регионално развитие. Винаги и всички проекти трябва да бъдат 
одитирани, преглеждани, за да се види дали обществените поръчки са проведени правилно и 
т.н. Аз и преди съм казвала, винаги има нередности. Нередности има във всеки един проект, 
във всяка една държава и оперативна програма. Не случайно има сложено ниво до каква 
степен тези нередности могат да не надвишават нивото на грешка така че да не стане системна 
грешка.  
Водеща: И все пак да кажем...  
Лиляна Павлова: И към лятото на 2013, когато е правен одит именно на системите, които сме 
изградили и работата, която сме вършили и за 2010 и за 2011, и за 2012 година аз лично имам 
одитни доклади, те са и на сайта на Министерство на финансите, те не са тайни, в които пише 
„Системите работят изключително добре. Оценка 1 и 2”, това са най-високите оценки, „нещата 
са под контрол”. За една година загубата на доверие в управляващите, очевидното неспазване 
на правила и прецедентът, който имаме вече с втора оперативна програма. Европа ни спира 
парите преди дори одитния доклад, предварителния одитен доклад, който да е изпратен за 
коментари, да е дошъл, да е при нас, да е в България.  
Водещ: Е лъжат ли сега като пишат от Регионалното министерство, че тези нарушения се 
реализирани от 2010-2013?  
Лиляна Павлова: Не, това са проекти, които са започнали 2012...  
Водещ: Думата е нарушения затова...  
Лиляна Павлова: Да, те нарушенията са в обществени поръчки. Няма, спор няма. Вижте сега, 
аз имах аналогично писмо през 2011 година, където ЕК тогава отговорен за оперативната 
програма каза „И виждаме, че има проблеми. Направете пълен анализ на проектите 2007-2009, 
вижте къде има нередности, нанесете финансови корекции, увеличете контролите”. След което 
дойде, одитира и ми издаде одитно мнение „Да, оправили сте системата и тя функционира 
добре”. Каква е разликата със сега? (..) понеже имахме диалог и прозрачност и предвидимост 
във взаимоотношенията и споделено (..) ми казаха „вижте, има проблем”, на тях директно им ги 
спират парите, тях дори не ги предупреждават. Нас ни предупредиха и затова не ни спряха нито 
един лев.  
Водеща: Да уточним нещо, по думите на премиера Пламен Орешарски става въпрос, че става 
ясно по-скоро за това, че нарушенията са от административен характер, а не толкова 
нарушения, които са извършени от самите бенефициенти, да кажем от кметовете на населени 
места. Ако това е така това означава чиновнически проблем и проблем в администрацията, 
която оперира с тези проекти.  
Лиляна Павлова: Това означава, че тези технически проблеми, аз съм убедена, защото аз 
прочетох предварителните констатации, защото все още няма детайлен (..) доклад, голяма част 
от тях могат да бъдат оборени и голяма част са технически грешки, че не е спазен 10 дневния 
срок, а е намален на 5 дни примерно срокът за подаване на оферти. Това не е драма, това не 
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означава, че системата за еврофондове не работи. Това не означава, че системата за 
еврофондове не работи, това обаче означава, че когато за такива дребни технически грешки 
спират еврофондовете сигналът е по-голям. Нямаме доверие на правителството, "Южен поток" 
не спазва европейските правила, по европейските програми виждаме, че, и по другите 
договори, които държавата сключва май се опитвате да заобикаляте закона.  
Водещ: И там ли ще търпим санкции г-жо Павлова, по "Южен поток"?  
Лиляна Павлова: Така изглежда.  
Водещ: Нали държавата каза, че няма да ни санкционира, към този момент няма проблеми.  
Лиляна Павлова: Вчера има позиция на ЕК, която е категорична и тя е спрете "Южен поток", 
защото ще ви санкционираме. Най-бързият начин да ни санкционират, както виждаме, е да 
спрат еврофондовете.  
Водеща: Не е ли малко спекулативна тази връзка между "Южен поток" и еврофондовете?  
Лиляна Павлова: Те така или иначе ще ни санкционират и за "Южен поток", ако не се 
преустанови тази практика. За пет дни между Коледа и Нова година да проведеш уж търг, то не 
е търг.  
Водещ: Колко пари трябва да излязат от бюджета в такъв случай при тези спрени пари, при 
тези пари, които към този момент са вложени в различни проекти колко пари трябва да извади 
държавата, за да се разплати?  
Лиляна Павлова: Аз ви казах поне 2 милиарда.  
Водещ: 2 милиарда?  
Лиляна Павлова: От държавния бюджет вместо да дойдат свежи пари от Брюксел 
безвъзмездна помощ, европейска солидарност, ние ще трябва и тях да извадим от бюджета.  
Водещ: Което означава ли нови заеми?  
Лиляна Павлова: Естествено. Което означава нова актуализация на бюджета, нови заеми, 
защото – ето, може би стигнахме и до мотивите за вота – приходи няма, имаше обещание за 
високи приходи, икономическа активност, щяха да борят контрабандата, 1,4 млрд. щяха да 
влизат от овладяна контрабанда. Нищо не влиза в бюджета, данъците също ги няма, приходи 
няма, разходи – колкото искате. Един път раздадоха 500 млн. лева по програмата за регионите 
от държавния бюджет, за полянки и спортни площадки по села и паланки, знаем на какъв 
партиен принцип, без да има покритие и без да има откъде тия пари. 500 млн. допълнително 
към тях раздадоха от началото на годината, с постановление на МС на всяко заседание. И в 
същия момент приходи няма, а нови и нови заеми. Сега обаче няма и да стигнат за покриване 
на дупката и на спрените европейски фондове.  
Водеща: БСП определиха поведението ви като истерично. Финансовият министър Петър 
Чобанов каза много ясно, че според него няма никакъв проблем и няма място за притеснение.  
Водещ: И държавата няма да фалира.  
Лиляна Павлова: Ама ако им четем отчета за едната година, държава цъфти.  
Водещ: Може ли да прочета отчета, за да кажете какво мислите по този въпрос? Една година 
от кабинета – по-високи доходи, по-ниска безработица, финансова и икономическа стабилност.  
Лиляна Павлова: Това е в техните мечти. Ето това искаме всички в България, но фактите са 
различни. 2 лева увеличение на пенсиите и може би 5 на заплатите, 40 000 нови безработни, 
които предстоят да се увеличават всеки месец – това е реалността. А иначе в мечтите и 
желанията ни на всичките, е именно това, което казват.  
Водещ: Докога ще продължавате с тези вотове на недоверие?  
Лиляна Павлова: Докато не падне правителството.  
Водещ: А защо смятате, че ще падне, след като четвърти вот не мина?  
Лиляна Павлова: Успехът на един вот е в самия дебат, в това, което казваме, в това, което 
трябва да чуят всички български граждани. Второ – все пак ние разчитаме, че и в БСП, и в ДПС 
има разумни здравомислещи хора.  
Водещ: Ключът г-н Местан ли е, г-жо Павлова?  
Лиляна Павлова: Ключът е във всеки един разумен човек, всеки един трезвомислещ човек, да 
осъзнае, че така не може да продължи. Държавата е в състояние, което не може и не трябва да 
позволяваме да се случва. Колкото и красиви неща да изпишат, колкото по-зле става, толкова 
отчетите им са по- че цъфтим и връзваме. Няма как да стане, трябва да бъдем реалисти.  
Водеща: Обаче има един въпрос, който вълнува всички. Какво следва оттам нататък, ако вотът 
мине?  
Лиляна Павлова: Това, което трябва да се случи, има определени 10, максимум 15 мерки, 
които трябва да се случат за стабилизиране на държавата. Първо – за връщане на доверието в 
европейските институции, което го градихме трудно, но вярвам, че го изградихме.  
Водещ: Искате фалирала държава, няма проблем, ще я управлявате.  
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Лиляна Павлова: Вижте, някой трябва да спаси положението. Аз не казвам, че на всяка цена 
искаме властта. Но искаме държавата да е стабилна, а не да се срине.  
Водещ: Бихте ли преговаряли с някого от депутатите от това НС, за да ви подкрепят?  
Лиляна Павлова: Те ще чуят дебатите по вота, аз искам да чуя и тях. Мисля, че те сами могат 
да преценят какво се случва в държавата. Там има здравомислещи хора, това се видя вчера.  
Водещ: Какво токова интересно очакваме да каже г-н Местан днес, че всички пак там са 
вперили поглед?  
Лиляна Павлова: Не знам. Нека да видим, аз не мога да предвиждам той какво ще каже. За 
мен обаче е по-важно това, което ще се каже на вота на недоверие, да бъде осъзнато от 
хората, защото тази катастрофа, към която вървим, е много страшна. Очакваме на България да 
се понижи кредитният рейтинг. Това ще доведе до увеличаване на лихвите, неминуемо ще 
доведе. Дори заемите и дълговете, които се взимат, няма лошо да се рефинансират...  
Водещ: Така де, БСП не са тук сега, но ако бяха, щяха да кажат, че тези 3 млрд. са заложени и 
са гласувани още декември месец. И пак, че ще се вдига, както каза Биляна преди малко, 
цитира министъра, че...  
Лиляна Павлова: Въпросът е, като се взимат заеми, да има откъде да ги плащаме. Всеки иска 
от нас да харчим повече, и аз искам да се строи, да се работи, да има работеща икономика. Но 
когато ти нямаш приходи, а взимаш и заеми и няма с какво да ги покриеш, как да инвестираш в 
икономиката? Вижте, инвеститорите не инвестират, инвестиционният процес е спрял, 
строителството е спряло, всички големи инфраструктурни проекти са замразени – не само 
защото са ни спрени еврофондовете, а защото ние виждаме, че те просто не могат да се 
случат, има закъснение, има блокиране, къде заради отчуждение, къде заради други проблеми.  
Водеща: Опозицията много пъти обаче е казвала, че при вашето управление по времето на 
Симеон Дянков бизнесът беше съсипан.  
Лиляна Павлова: А сега мисля, че го довършиха.  
Водеща: Приходи затова няма...  
Лиляна Павлова: Каквото имаше като бизнес, то приключи.  
Водещ: Кой съсипа бизнеса в България?  
Лиляна Павлова: Това управление. Не знам кой го съсипа, може би с натрупване има със 
сигурност проблеми в бизнеса, но бизнесът има проблем, когато икономиката не работи, когато 
има нестабилна среда, когато правителството през една година казва „Ще вдигаме данъци – 
няма да вдигаме”, когато правителството една година казва „Ще национализираме частните 
предприятия и инвестиции.” Кой инвеститор ще дойде? Първият въпрос е „Ще запазите ли най-
ниските данъчни нива и стабилност? Вярно ли ще ни национализирате, ако вземем да 
инвестираме в някой завод?” При положение, че ние излъчваме такива ужасяващи сигнали към 
инвеститорите, после чакаме те да дойдат. После се чудим защо не го приемат премиера в 
нормалните европейски държави.  
Водещ: Като казахте премиера, как гледате на слуховете, по-скоро на интригите в БСП и 
политическото пространство, че Сергей Станишев отново иска да седне на премиерското 
място?  
Лиляна Павлова: Не знам, питайте го него дали иска или не иска. Те спечелиха своята 
подкрепа, ако въобще можем да говорим за печалба на нещо, промотирайки г-н Орешарски за 
премиер. Ако е искал да бъде премиер, да се беше промотирал себе си. При онези 
изключително манипулирани избори, които се проведоха и които трябваше да бъдат касирани 
тогава заради костинбродската лъжа, която си спретнаха участниците в нея...  
Водещ: Много кратък въпрос на финала. Предстоят рокади в правителството. Чуват се 
слухове, че и министърът на регионалното развитие ще бъде сменен. Как виждате тази 
ситуация, това ще спаси ли правителството?  
Лиляна Павлова: Не. Какво като сменят 2, 3, 5 министри? С какво това ще помогне на цялата 
ситуация? Ситуацията е държавата – нестабилна, правителството... всъщност управляващо 
мнозинство няма, има управляващо малцинство, крепящо се на доброто настроение, воля и 
още нещо, може би, на „Атака”. И всъщност няма възможност нито да се взимат правилните 
решения, нито да се направят някакви стъпки и реформи. Вижте последния доклад. От 
бюджетна гледна точка положението е – надхвърляме всички възможности с дефицита, 
пенсионната реформа, заради това, че беше изцяло спряна, вече 50% от пенсиите не се 
плащат от НОИ. И НОИ е пред фалит, енергетиката е пред фалит...  
Водещ: Добре. Според ГЕРБ отново държавата е пред фалит, поредна тези от страна на ГЕРБ, 
че държавата фалира. Благодаря ви, г-жа Павлова беше наш гост.  
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Дата: 05.06.2014  
Източник: БТВ  
Предаване: Новини  
Място на материала: 12.00 часа  
Продължителност в мин.: 1  
Брой думи: 60  
 
 
Резюме: 2.Новина  
Има риск между 1,5 и 3 млрд. евро по европрограми да бъдат спрени. Това заяви пред bTV 
депутатът от ГЕРБ и бивш министър на регионалното развитие Лиляна Павлова. Тя предрече, 
че следващата програма, след ОП „Регионално развитие”, следващата, която Брюксел ще е 
атакува, може да е „Конкурентоспособност”. Според Павлова бюджетът няма да издържи и ще 
се отвори още по-голяма дупка.  
 
Текст: 2.Новина  
Има риск между 1,5 и 3 млрд. евро по европрограми да бъдат спрени. Това заяви пред bTV 
депутатът от ГЕРБ и бивш министър на регионалното развитие Лиляна Павлова. Тя предрече, 
че следващата програма, след ОП „Регионално развитие”, следващата, която Брюксел ще е 
атакува, може да е „Конкурентоспособност”. Според Павлова бюджетът няма да издържи и 
ще се отвори още по-голяма дупка.  
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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.  
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.  
 
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 процедура не трябва да се политизира. Призовавам всички политици да не 
политизират, тъй като това не в интерес на нашата държава.  
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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: 06.06.2014  
Източник: в. Сега  
Страница: 5  
Брой думи: 341  
 
 
Резюме: Дни след като Брюксел спря парите по ОП "Регионално развитие" и започна проверка 
на проекти по "Конкурентоспособност", регионалното министерство се похвали, че 
Европейската комисия е одобрила проекта за Северната скоростна тангента. От ведомството 
посочват, че одобрената финансова помощ е в размер на 120.1 млн. евро. От тях 85% са 
европейски, а останалите са от националния бюджет. Проектът се финансира по единствената 
ос по програмата, която не е спряна - втора.  
 
Заглавие: ЕК одобри Северното скоростно шосе на София  
Подзаглавие:  
Автор: Мария КОЙЧЕВА  
Текст: Дни след като Брюксел спря парите по ОП "Регионално развитие" и започна проверка на 
проекти по "Конкурентоспособност", регионалното министерство се похвали, че Европейската 
комисия е одобрила проекта за Северната скоростна тангента. От ведомството посочват, че 
одобрената финансова помощ е в размер на 120.1 млн. евро. От тях 85% са европейски, а 
останалите са от националния бюджет. Проектът се финансира по единствената ос по 
програмата, която не е спряна - втора.  
Агенция "Пътна инфраструктура" има избран изпълнител - консорциум "ХПВС-ССТ", за 
изграждане на обекта, но заради обжалвания на собствениците на отчуждените имоти 
строителството е блокирано и поставя под риск усвояването на парите. Над 260 собственици се 
жалват в съда заради оценените за "жълти стотинки" парцели. За трасето трябва да се 
отчуждят около 3000 имота. Пътната агенция обаче трябва да изчака да минат всички 
обжалвания в съда. Това постанови Конституционният съд, който отмени правото на държавата 
да започва строителство, ако има нерешени обжалвания. Въпреки малката вероятност 
съдебните процедури да се проведат скоростно и да се отпуши строителството, от АПИ са 
оптимисти. Преди няколко месеца шефът на пътната агенция Стефан Чайков обясни, че има и 
резервен вариант собствениците да пуснат строителите да започнат работа, докато вървят 
съдебните процедури. Протестиращите обаче категорично отхвърлиха това да се случи и 
настояват за нови оценки на имотите. Сега те са оценени между 65 и 80 ст. на кв. м. 
Строителството трябва да започне най-късно през юли, за да завърши до октомври другата 
година.  
ТРАСЕ  
Северната скоростна тангента е алтернатива на Околовръстния път на София и ще свързва 
магистралите "Хемус", "Люлин", "София-Калотина" и "Тракия" и ще осигури удобна връзка 
между крайните северозападни и югоизточни квартали на София. В момента по Околовръстния 
път по данни на АПИ минават по 15 хил. коли на денонощие, а според прогнозата през 2030 г. 
ще минават по 25 хил. коли. Новото трасе ще облекчи трафика. Строител е консорциум "ХПВС-
ССТ", в който влизат "Хидрострой", "Пътни строежи Велико Търново" "Пътинженерингстрой", 
"Пътстрой Бургас" и "Водстрой 98". Пътят ще е като магистрала - с по три ленти в посока. Ще 
има 19 големи съоръжения и 5 пътни възела.  
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Регионални печатни медии 
 
Няма намерена информация. 
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Периодични печатни издания 
 
Няма намерена информация. 
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Интернет издания и блогове  
 
Дата: 05.06.2014  
Източник: www.dnes.bg  
Връзка: http://www.dnes.bg/business/2014/06/05/zamrazenite-evroprogrami-moje-da-stanat-
chetiri.227912  
Брой думи: 236  
 
 
Резюме: След замразяването на средствата по оперативните програми „Околна среда“ и 
„Регионално развитие“ заради сериозни нарушения при обществените поръчки имаме критична 
ситуация при „Конкурентоспособност” и Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). 
Това каза депутатът от ГЕРБ и бивш министър на регионалното развитие Лиляна Павлова пред 
bTV.  
 
Заглавие: Замразените европрограми може да станат четири  
Подзаглавие: Павлова: Има риск да бъдат спрени около 3 млрд. евро  
Автор:  
Текст: След замразяването на средствата по оперативните програми „Околна среда“ и 
„Регионално развитие“ заради сериозни нарушения при обществените поръчки имаме критична 
ситуация при „Конкурентоспособност” и Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). 
Това каза депутатът от ГЕРБ и бивш министър на регионалното развитие Лиляна Павлова пред 
bTV.  
Лиляна Павлова изчисли, че рискът е да бъдат спрени общо между 1,5 и 3 млрд. евро. Според 
нея тази сума е точно колкото новия заем, който правителството се кани да вземе. Депутатът 
обаче смята, че „бюджетът няма да издържи“.  
„Вчера отидох в комисията по бюджет, надявайки се финансовият министър да каже как ще ги 
похарчим тези пари”, заяви Павлова и подчерта, че не е останала доволна от отговора.Тя не 
скри, че нередности има във всеки един проект, във всяка една държава и всяка програма. 
Нередности имало и по време на нейното управление като министър.  
„На мен ми казаха: Вижте, има проблем. На тях директно им спират парите”, заяви Павлова.  
Тя увери, че опозицията ще атакува кабинета, докато той не подаде оставка. „Не искаме 
властта на всяка цена, но държавата е напът да се срине”, заяви Лиляна Павлова.  
Средствата за „Околна среда“ са блокирани от ноември 2013 г., а за „Регионално развитие“ - от 
няколко дни.  
Според екоминистъра Искра Михайлова санкциите за общините с екопроекти ще са близо 95 
млн. лв. Засега по „Регионално развитие“ са блокирани около 90 млн. евро.  
Още икономически новини вижте в Investor.bg  
По публикацията работи: Надежда Бочева  
 

http://www.dnes.bg/business/2014/06/05/zamrazenite-evroprogrami-moje-da-stanat-chetiri.227912
http://www.dnes.bg/business/2014/06/05/zamrazenite-evroprogrami-moje-da-stanat-chetiri.227912
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Дата: 05.06.2014  
Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/./news/2014/06/05/1928205/lilyana-pavlova-vmesto-
bezvazmezdna-pomosht-ot-bryuksel-nie-shte-tryabva-da-izvadim-2-miliarda-evro-ot-darzhavniya-
byudzhet.html  
Брой думи: 148  
 
 
Резюме: София. Вместо безвъзмездна помощ от Брюксел, ние ще трябва да извадим 2 
милиарда евро, което означава нова актуализация на бюджета, нови заеми. Това каза 
депутатът от ГЕРБ Лиляна Павлова в предаването „Тази сутрин” на бТВ, по повод спирането от 
страна на Еврокомисията на средствата по ОП „Регионално развитие“.  
 
Заглавие: Лиляна Павлова: Вместо безвъзмездна помощ от Брюксел, ние ще трябва да 
извадим 2 милиарда евро от държавния бюджет  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: София. Вместо безвъзмездна помощ от Брюксел, ние ще трябва да извадим 2 милиарда 
евро, което означава нова актуализация на бюджета, нови заеми. Това каза депутатът от ГЕРБ 
Лиляна Павлова в предаването „Тази сутрин” на бТВ, по повод спирането от страна на 
Еврокомисията на средствата по ОП „Регионално развитие“.  
Тя обясни, че към момента невъзстановените по програмата средства са около 90 милиона 
евро, но Европейската комисия е заявила, че няма да отпуска никакви средства по Приоритетни 
оси 1 и 3, което означава още 1,5 милиарда евро за сметка на държавния бюджет. Тя бе 
категорична, че ще има спрени средства и по другите оперативни програми, като следващите 
най-вероятно ще бъдат схемите за технологична модернизация по ОП 
„Конкурентоспособност“ и Програмата за развитие на селските райони.  
Според бившият министър на регионалното развитие бюджетът няма да издържи, защото 
сумата, която трябва да бъде компенсирана заради спирането на еврофондовете, може да 
достигне 3 милиарда евро.  
 

http://www.focus-news.net/news/2014/06/05/1928205/lilyana-pavlova-vmesto-bezvazmezdna-pomosht-ot-bryuksel-nie-shte-tryabva-da-izvadim-2-miliarda-evro-ot-darzhavniya-byudzhet.html
http://www.focus-news.net/news/2014/06/05/1928205/lilyana-pavlova-vmesto-bezvazmezdna-pomosht-ot-bryuksel-nie-shte-tryabva-da-izvadim-2-miliarda-evro-ot-darzhavniya-byudzhet.html
http://www.focus-news.net/news/2014/06/05/1928205/lilyana-pavlova-vmesto-bezvazmezdna-pomosht-ot-bryuksel-nie-shte-tryabva-da-izvadim-2-miliarda-evro-ot-darzhavniya-byudzhet.html
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Дата: 05.06.2014  
Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/./news/2014/06/05/1928048/dragomir-stoynev-nakazatelnata-
protsedura-za-yuzhen-potok-mozhe-da-bade-spryana-obzor.html  
Брой думи: 421  
 
 
Резюме: Наказателната процедура за „Южен поток” може да бъде спряна. Това заяви 
министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев пред журналисти след 
изслушване в Комисия по икономическа политика и туризъм, предаде репортер на Агенция 
„Фокус”.  
 
Заглавие: Драгомир Стойнев: Наказателната процедура за „Южен поток” може да бъде 
спряна  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Наказателната процедура за „Южен поток” може да бъде спряна. Това заяви министърът 
на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев пред журналисти след изслушване в Комисия 
по икономическа политика и туризъм, предаде репортер на Агенция „Фокус”. Стойнев заяви, че 
е важно да има диалог и че когато някой се оплаче в Брюксел е нормално ЕК да започне да 
иска информация и обясни, че не е притеснен. По отношение на наказателната процедура той 
обясни, че не е нарушена процедурата, тъй като дружеството е публично и 50% от него е 
собственост на „Газпром” и 50% на БЕХ. Министър Стойнев припомни, че когато е стъпил в 
длъжност е имало две наказателни процедури срещу България, които са били стигнали до съд 
за частично транспониране на трети енергиен пакет, но след предприетите действия, двете 
жалби са били оттеглени. Стойнев призова да не се политизира „Южен поток” и даде за пример 
коментарите от страна на опозицията и на президента Росен Плевнелиев, че заради „Южен 
поток” започват да ни спират оперативните програми. „Не вярвам в това”, подчерта Стойнев и 
заяви, че ЕК винаги е действала по обективен начин. Той обясни, че е в постоянен диалог с 
комисар Йотингер 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. По отношение на ОП 
„Конкурентоспособност” Стойне посочи, че Европейската сметна палата иска допълнителна 
информация за 5 проекта, които са били одобрени през 2010 година, изтъквайки, че за него е 
важно да бъдем чисти, тъй като няма значение кое правителство е било и призова опозицията 
да спре с политизирането на временните проблеми. По време на изслушването в Комисия по 
икономическа политика и туризъм Стойнев заяви, че няма отменени чартърни полети за летния 
сезон предвид ситуацията в Крим. Той обясни, 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. По отношение на ОП „Конкурентоспособност” 
Стойне посочи, че Европейската сметна палата иска допълнителна информация за 5 проекта, 
които са били одобрени през 2010 година, изтъквайки, че за него е важно да бъдем чисти, тъй 
като няма значение кое правителство е било и призова опозицията да спре с политизирането 
на временните проблеми.  
 

http://www.focus-news.net/news/2014/06/05/1928048/dragomir-stoynev-nakazatelnata-protsedura-za-yuzhen-potok-mozhe-da-bade-spryana-obzor.html
http://www.focus-news.net/news/2014/06/05/1928048/dragomir-stoynev-nakazatelnata-protsedura-za-yuzhen-potok-mozhe-da-bade-spryana-obzor.html
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Дата: 05.06.2014  
Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/./news/2014/06/05/1928330/pp-republika-bg-neglizhiraneto-na-
signalite-ot-organite-na-evropeyskiya-sayuz-e-opasno-za-obshtestvoto.html  
Брой думи: 742  
 
 
Резюме: София. Неглижирането на сигналите от органите на Европейския съюз е опасно за 
обществото. Това се посочва в позицията на ПП „Република БГ” във връзка с проблема с 
усвояването на европейските фондове. „През последните няколко месеца Европейската 
комисия периодично изпраща уведомления и предупреждения до България за нередности и 
пропуски при усвояване на средствата от европейските фондове и за спиране на предстоящи и 
следващи плащания по различни оперативни програми.  
 
Заглавие: ПП „Република БГ“: Неглижирането на сигналите от органите на Европейския 
съюз е опасно за обществото  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: София. Неглижирането на сигналите от органите на Европейския съюз е опасно за 
обществото. Това се посочва в позицията на ПП „Република БГ” във връзка с проблема с 
усвояването на европейските фондове. „През последните няколко месеца Европейската 
комисия периодично изпраща уведомления и предупреждения до България за нередности и 
пропуски при усвояване на средствата от европейските фондове и за спиране на предстоящи и 
следващи плащания по различни оперативни програми. Тези сигнали са притеснителни за нас, 
но не единствено поради опасността нашата страна да загуби възможности, което 
европейското финансиране дава. За нас по-лошото е, че българската икономика е поставена в 
зависимост от европейските фондове и че управляващи и опозиция са се вкопчили в тях, а не в 
намирането на държавнически решения за напредък чрез развитие на участниците в 
българския стопански живот. Неглижирането обаче на сигналите от органите на Европейския 
съюз е опасно за обществото.  
Наскоро Брюксел отправи недвусмислено предупреждение за нередности по Програмата за 
развитие на селските райони и Оперативна програма „Околна среда”. Вчера излезе 
информация и за Оперативна програма ”Регионално развитие”. В момента се провеждат 
регулярните одити и по Оперативна програма „Транспорт”, и Оперативна програма 
"Конкурентоспособност", след които се очаква да последват поредните предупреждения за 
временно спиране на плащания по тези програми.  
Ние, от „Република БГ”, настойчиво питаме: защо вече седем години България не се научи да 
спазва установените правила по европейските програми и да усвоява европейските средства 
без нарушения и проблеми?  
От 2007 г. досега, независимо кой е на власт, се повтарят непрекъснато едни и същи грешки, а 
именно: всички управляващи партии подхождат партизански към управлението на 
европрограмите и се грижат предимно за собствените си интереси и интересите на 
приближените групировки, а не за националните интереси”, посочва се в позицията на 
партията.  
Според „Република БГ” липсва качествена политика по избора на подготвени кадри за 
експертните позиции и по тяхното кариерно развитие, а се шири шуробаджанащина и се 
назначават неподготвени хора само заради партийната им принадлежност, роднински 
взаимоотношения и натиск от икономически групировки. Не се решава и проблемът със 
съществени недостатъци и грешки в макроикономическата и социална политика, които 
доведоха до силна социално-икономическа поляризация на обществото, при която 
преобладаващата част от активите и благата се концентрираха в една малка и сравнително 
мощна прослойка, а огромната част от обществото живее под или на ръба на минималния 
стандарт на живот, без да има реални съществени възможности за икономически инициативи и 
развитие. Като същевременно липсва добре развита средна класа с нейната характерна 
инициативност, борбеност и потенциал за икономически растеж.  
„Липсват обективно изготвени и последователно прилагани национални приоритети за развитие 
на републиката и демократичните институции. Липсват или са напълно некачествени и 
недалновидни всички изработени досега национални стратегии на различни нива и в различни 
области. Има съществени недостатъци, грешки, празноти и противоречия в действащото 
национално законодателство, което в преобладаващата си част се прави на парче и в интерес 

http://www.focus-news.net/news/2014/06/05/1928330/pp-republika-bg-neglizhiraneto-na-signalite-ot-organite-na-evropeyskiya-sayuz-e-opasno-za-obshtestvoto.html
http://www.focus-news.net/news/2014/06/05/1928330/pp-republika-bg-neglizhiraneto-na-signalite-ot-organite-na-evropeyskiya-sayuz-e-opasno-za-obshtestvoto.html
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на определени корпоративни и групови интереси. Липсва или е напълно погрешна 
националната политика в областта на държавната и местна администрация, в това число и 
администрацията за управление на средствата от фондовете на ЕС. Липсват достатъчно 
достъпни източници за финансиране на малките и средни предприятия под формата заемен и 
дялов капитал. Практически липсват реализуеми и ефикасни облекчения и стимули за 
подпомагане и поощряване на малките и средни предприятия.  
Изключително ниско е качеството на изготвяните национални програми за усвояване на 
средствата от фондовете на ЕС и последващите нормативни актове за тяхното практическо 
прилагане. Това налага често да се правят изменения и допълнения, предизвикващи трусове и 
проблеми при кандидатстването, оценката и одобрението на проектните предложения, 
управлението на одобрените проекти и получаването на вече договореното финансово 
подпомагане.  
Неефективна е работата на българския еврокомисар за защита на националните интереси на 
страната ни, когато същите се засягат от актове и действия на Европейската комисия.  
Тези систематично повтарящи се грешки водят до нежелано за българската държава, 
българските общини, българския бизнес и българските граждани, спиране на необходимите 
европейски средства, особено в период на продължаваща икономическа и финансова криза. 
Още по-пагубно обаче е, че тези грешки са пречката за формиране и провеждане на 
държавническа политика за икономическо развитие на България като независима и свободна 
страна. На България е необходима собствена силна икономика”, обясняват от партията.  
„Залегналите в програмните документи на “Република БГ” основни идеи, цели и задачи ни 
дават самочувствието да заявим честно и открито, че имаме уменията, решителността и 
компетентността да се справим с тези проблеми и да изведем страната си до челните редици в 
Европа по усвояване на европейските средства. Ние сме тихите професионалисти, от които 
републиката ни се нуждае”, посочват още от ПП „Република БГ” в позицията си.  
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Дата: 05.06.2014  
Източник: www.investor.bg  
Връзка: http://investor.bg/evroproekti/264/a/zamrazenite-evroprogrami-moje-da-stanat-
chetiri,173698/  
Брой думи: 245  
 
 
Резюме: Има риск да бъдат спрени около 3 млрд. евро, колкото е планиран от правителството 
заем, заяви Лиляна Павлова  
След замразяването на средствата по оперативните програми „Околна среда“ и „Регионално 
развитие“ заради сериозни нарушения при обществените поръчки, имаме критична ситуация 
при „Конкурентоспособност” и Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).  
 
Заглавие: Замразените европрограми може да станат четири  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Има риск да бъдат спрени около 3 млрд. евро, колкото е планиран от правителството 
заем, заяви Лиляна Павлова  
След замразяването на средствата по оперативните програми „Околна среда“ и „Регионално 
развитие“ заради сериозни нарушения при обществените поръчки, имаме критична ситуация 
при „Конкурентоспособност” и Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Това каза 
депутатът от ГЕРБ и бивш министър на регионалното развитие Лиляна Павлова пред bTV.  
Лиляна Павлова изчисли, че рискът е да бъдат спрени общо между 1,5 и 3 млрд. евро. Според 
нея тази сума е точно колкото новия заем, който правителството се кани да вземе. Депутатът 
обаче смята, че „бюджетът няма да издържи“.  
„Вчера отидох в комисията по бюджет, надявайки се финансовият министър да каже как ще ги 
похарчим тези пари”, заяви Павлова и подчерта, че не е останала доволна от отговора.  
Тя не скри, че нередности има във всеки един проект, във всяка една държава и всяка 
програма. Нередности имало и по време на нейното управление като министър.  
„На мен ми казаха: Вижте, има проблем. На тях директно им спират парите”, заяви Павлова.  
Тя увери, че опозицията ще атакува кабинета, докато той не подаде оставка. „Не искаме 
властта на всяка цена, но държавата е на път да се срине”, заяви Лиляна Павлова.  
Средствата за „Околна среда“ са блокирани от ноември 2013 г., а за „Регионално развитие“ - от 
няколко дни. Според екоминистъра Искра Михайлова санкциите за общините с екопроекти ще 
са близо 95 млн. лв. Засега по „Регионално развитие“ са блокирани около 90 млн. евро.  
 

http://investor.bg/evroproekti/264/a/zamrazenite-evroprogrami-moje-da-stanat-chetiri,173698/
http://investor.bg/evroproekti/264/a/zamrazenite-evroprogrami-moje-da-stanat-chetiri,173698/
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Дата: 05.06.2014  
Източник: www.mediapool.bg  
Връзка: http://www.mediapool.bg/gerb-ek-mozhe-do-spre-do-3-mlrd-evro-za-bulgaria-
news221115.html  
Брой думи: 178  
 
 
Резюме: Има риск между 1.5 и 3 млрд. евро по европрограми да бъдат спрени. Това заяви пред 
bTV депутатът от ГЕРБ и бивш министър на регионалното развитие Лиляна Павлова.  
 
Заглавие: ГЕРБ: ЕК може до спре до 3 млрд. евро за България  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Има риск между 1.5 и 3 млрд. евро по европрограми да бъдат спрени. Това заяви пред 
bTV депутатът от ГЕРБ и бивш министър на регионалното развитие Лиляна Павлова.  
Тя прогнозира, че следващата програма, след ОП "Регионално развитие”, която ЕК ще е 
атакува, е ”Конкурентоспособност”. По думите й и при селските райони ситуацията е 
критична.  
Според Павлова бюджетът няма да издържи, а сумата може да достигне до 3 млрд., колкото е и 
новият заем, който правителството се кани да вземе.  
”Вчера отидох в комисията по бюджет, надявайки се, финансовият министър да каже как ще ги 
похарчим тези пари”, заяви Павлова и добави, че не е останала доволна от отговора.  
Тя не скри, че нередности има във всеки един проект, във всяка една държава и всяка 
програма. Нередности имало и по време на нейното управление като министър.  
”На мен ми казаха: Вижте, има проблем. На тях директно им спират парите”, заяви Павлова.  
Тя увери, че опозицията ще атакува кабинета, докато той не подаде оставка.  
”Не искаме властта на всяка цена, но държавата е на път да се срине”, заяви Лиляна Павлова.  
 

http://www.mediapool.bg/gerb-ek-mozhe-do-spre-do-3-mlrd-evro-za-bulgaria-news221115.html
http://www.mediapool.bg/gerb-ek-mozhe-do-spre-do-3-mlrd-evro-za-bulgaria-news221115.html
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Дата: 05.06.2014  
Източник: www.darikfinance.bg  
Връзка: 
http://www.darikfinance.bg/novini/107307/%CB%E8%EB%FF%ED%E0+%CF%E0%E2%EB%EE%E2
%E0%3A+%D9%E5+%F2%F0%FF%E1%E2%E0+%E4%E0+%E8%E7%E2%E0%E4%E8%EC+2+%
EC%E8%EB%E8%E0%F0%E4%E0+%E5%E2%F0%EE  
Брой думи: 139  
 
 
Резюме: Вместо безвъзмездна помощ от Брюксел, ние ще трябва да извадим 2 милиарда евро, 
което означава нова актуализация на бюджета, нови заеми, заяви депутатът от ГЕРБ Лиляна 
Павлова пред bTV, по повод спирането от страна на Еврокомисията на средствата по ОП 
„Регионално развитие“.  
 
Заглавие: Лиляна Павлова: Ще трябва да извадим 2 милиарда евро  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Вместо безвъзмездна помощ от Брюксел, ние ще трябва да извадим 2 милиарда евро, 
което означава нова актуализация на бюджета, нови заеми, заяви депутатът от ГЕРБ Лиляна 
Павлова пред bTV, по повод спирането от страна на Еврокомисията на средствата по ОП 
„Регионално развитие“.  
Тя обясни, че към момента невъзстановените по програмата средства са около 90 милиона 
евро, но Европейската комисия е заявила, че няма да отпуска никакви средства по Приоритетни 
оси 1 и 3, което означава още 1.5 милиарда евро за сметка на държавния бюджет.  
Според Павлова ще има спрени средства и по другите оперативни програми, като следващите 
най-вероятно ще бъдат схемите за технологична модернизация по ОП 
„Конкурентоспособност“ и Програмата за развитие на селските райони.  
Ето защо, счита Павлова, бюджетът няма да издържи, тъй като сумата, която трябва да бъде 
компенсирана заради спирането на еврофондовете, може да достигне 3 милиарда евро.  
 

http://www.darikfinance.bg/novini/107307/%CB%E8%EB%FF%ED%E0+%CF%E0%E2%EB%EE%E2%E0%3A+%D9%E5+%F2%F0%FF%E1%E2%E0+%E4%E0+%E8%E7%E2%E0%E4%E8%EC+2+%EC%E8%EB%E8%E0%F0%E4%E0+%E5%E2%F0%EE
http://www.darikfinance.bg/novini/107307/%CB%E8%EB%FF%ED%E0+%CF%E0%E2%EB%EE%E2%E0%3A+%D9%E5+%F2%F0%FF%E1%E2%E0+%E4%E0+%E8%E7%E2%E0%E4%E8%EC+2+%EC%E8%EB%E8%E0%F0%E4%E0+%E5%E2%F0%EE
http://www.darikfinance.bg/novini/107307/%CB%E8%EB%FF%ED%E0+%CF%E0%E2%EB%EE%E2%E0%3A+%D9%E5+%F2%F0%FF%E1%E2%E0+%E4%E0+%E8%E7%E2%E0%E4%E8%EC+2+%EC%E8%EB%E8%E0%F0%E4%E0+%E5%E2%F0%EE
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Дата: 05.06.2014  
Източник: www.frognews.bg  
Връзка: http://www.frognews.bg/news_71119/Pavlova_Votove_dokato_Oresharski_ne_si_otide!/  
Брой думи: 199  
 
 
Резюме: Индикациите сочат, че и оперативните програми за Конкурентоспособност и за 
селските райони са заплашени от спиране, сумите постоянно нарастват, заяви по БТВ Лиляна 
Павлова от ГЕРБ.  
 
Заглавие: Павлова: Вотове, докато Орешарски не си отиде!  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Индикациите сочат, че и оперативните програми за Конкурентоспособност и за 
селските райони са заплашени от спиране, сумите постоянно нарастват, заяви по БТВ Лиляна 
Павлова от ГЕРБ.  
С това, което предстои да не бъде разплащано с европейски средства по ОП „Околна среда" и 
другите програми, тези средства могат да нараснат до 2,5 млрд., даже и 3 млрд., които 
предстои да бъдат спрени и които ще трябва да бъдат извадени от държавния бюджет.  
Нередности има във всеки един проект, във всяка една държава, но важното е подобни грешки 
да не се превръщат в системни. Вотовете срещу правителството на Пламен Орешарски ще 
продължат докато то не си отиде. Ключът към оставка на правителството е в съвестта и 
мислите на всеки един разумен човек, който трябва да осъзнае, че повече така не може да се 
работи, обясни Павлова.  
Ние не искаме на всяка цена властта, ние искаме просто държавата да се стабилизира, а това 
не може да се случи в настоящия парламент, уточни тя. Въпросът при взимането на едни заеми 
е да се знае откъде те ще бъдат връщани, откъде ще бъде взет финансов ресурс, а такъв 
ресурс ние не виждаме в икономиката, която според нас от една година е просто спряла, 
заключи Павлова.  
 

http://www.frognews.bg/news_71119/Pavlova_Votove_dokato_Oresharski_ne_si_otide!/
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Дата: 05.06.2014  
Източник: www.standartnews.com  
Връзка: http://www.standartnews.com/biznes-
finansi/pavlova_ima_risk_oshte_do_3_mlrd_lv_evropari_da_badat_spreni-240806.html  
Брой думи: 212  
 
 
Резюме: София. Има риск между 1,5 и 3 млрд. лева по европрограми да бъдат спрени, съобщи 
пред bTV депутатът от ГЕРБ и бивш регионален министър Лиляна Павлова. Тя твърди, че 
следващата програма програма със спрени средства след Оперативна програма „Регионално 
развитие" ще бъде „Конкурентоспособност". По думте й и при селските райони ситуацията също 
е критична.  
 
Заглавие: Павлова: Има риск още до 3 млрд. лв европари да бъдат спрени  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: София. Има риск между 1,5 и 3 млрд. лева по европрограми да бъдат спрени, съобщи 
пред bTV депутатът от ГЕРБ и бивш регионален министър Лиляна Павлова. Тя твърди, че 
следващата програма програма със спрени средства след Оперативна програма „Регионално 
развитие" ще бъде „Конкурентоспособност". По думте й и при селските райони ситуацията 
също е критична.  
"След спрените пари за регионално развитие ефектът на снежната топка го виждаме, след това 
Конкурентоспособност , след нея ОП "Развитие на селските райони", а след това и 
поетапното спиране изцяло на европейското развитие на страната", каза Павлова.  
Според Павлова в такъв случай бюджетът няма да издържи. Тя разкритикува и планирания нов 
дълг в размер на 3 млрд. лева.  
„Вчера отидох в комисията по бюджет, надявайки се, финансовият министър да каже как ще ги 
похарчим тези пари", коментира Павлова и добави, че не е останала доволна от отговора.  
По думите й проблеми по принцип има при всяка програма, включително и в другите държави. 
Такива е имало и по нейно време, но сега ситуацията е различна.  
„На мен ми казаха: Вижте, има проблем. На тях директно им спират парите", заяви Павлова.  
Тя увери, че опозицията ще атакува кабинета, докато той не подаде оставка.  
„Не искаме властта на всяка цена, но държавата е на път да се срине", каза още Лиляна 
Павлова.  
 

http://www.standartnews.com/biznes-finansi/pavlova_ima_risk_oshte_do_3_mlrd_lv_evropari_da_badat_spreni-240806.html
http://www.standartnews.com/biznes-finansi/pavlova_ima_risk_oshte_do_3_mlrd_lv_evropari_da_badat_spreni-240806.html
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Дата: 05.06.2014  
Източник: www.standartnews.com  
Връзка: http://www.standartnews.com/mneniya-analizi/bryuksel_ni_kachi_na_gazova_parzalka-
240755.html  
Брой думи: 662  
 
 
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:  
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.  

http://www.standartnews.com/mneniya-analizi/bryuksel_ni_kachi_na_gazova_parzalka-240755.html
http://www.standartnews.com/mneniya-analizi/bryuksel_ni_kachi_na_gazova_parzalka-240755.html


 

 

32 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 6

/6
/2

0
1
4

 

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 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: www.standartnews.com  
Връзка: http://www.economynews.bg/барозуслед-българия-ще-накажем-и-други-news55213.html  
Брой думи: 326  
 
 
Резюме: Председателят на Европейската комисия Жозе Барозу заяви, че ЕК е открила 
наказателна процедура срещу България заради "Южен поток" и ще направи същото и срещу 
други държави от ЕС, ако не спазват правилата в Общността.  
Повишаването на сигурността на енергийните доставки за ЕС е наша основна цел от години.  
 
Заглавие: Барозу:След България ще накажем и други  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Председателят на Европейската комисия Жозе Барозу заяви, че ЕК е открила 
наказателна процедура срещу България заради "Южен поток" и ще направи същото и срещу 
други държави от ЕС, ако не спазват правилата в Общността.  
Повишаването на сигурността на енергийните доставки за ЕС е наша основна цел от години. 
Миналата седмица ЕК предложи амбициозна стратегия за европейската енергийна сигурност, 
която очакваме да бъде обсъдена и приета до края на месеца от държавните и 
правителствените ръководители на ЕС, отбеляза той. ЕК ще направи така, че всички енергийни 
инфраструктурни проекти в ЕС, като "Южен поток", да отговорят напълно на законодателството 
на Общността в областта на енергетиката, конкуренцията, обществените поръчки. Току-що 
открихме наказателна процедура срещу България, което показва твърдата ни решимост. Ще 
бъдат предприети процедури и срещу други държави,  
ако не успеят да отстранят препятствията пред прилагането на европейското законодателство 
в областта на вътрешния пазар, допълни Барозу. ЕС трябва да говори и действа като един, 
включително с доставчиците. Да се оставим да бъдем разделени е против интересите на 
собствените ни държави и вреди на вътрешния пазар, заяви председателят на ЕК.  
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. 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.  
Източник:БТА  
 

http://www.economynews.bg/барозуслед-българия-ще-накажем-и-други-news55213.html
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Дата: 05.06.2014  
Източник: www.burgasnews.com  
Връзка: http://burgasnews.com/novini-stranata/73478-pavlova-ek-mozhe-da-ni-spre-3-mlrd-evro  
Брой думи: 179  
 
 
Резюме: Има риск между 1,5 и 3 млрд. евро по европрограми да бъдат спрени. Това заяви пред 
bTV депутатът от ГЕРБ и бивш министър на регионалното развитие Лиляна Павлова. Тя 
предрече, че следващата програма, след ОП „Регионално развитие”, която ЕК ще е атакува, е 
„Конкурентоспособност”.  
 
Заглавие: Павлова: ЕК може да ни спре 3 млрд. евро  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Има риск между 1,5 и 3 млрд. евро по европрограми да бъдат спрени. Това заяви пред 
bTV депутатът от ГЕРБ и бивш министър на регионалното развитие Лиляна Павлова. Тя 
предрече, че следващата програма, след ОП „Регионално развитие”, която ЕК ще е атакува, е 
„Конкурентоспособност”. По думте й и при селските райони ситуацията е критична.  
Според Павлова бюджетът няма да издържи, а сумата може да достигне до 3 млрд., колкото е и 
новият заем, който правителството се кани да вземе. „Вчера отидох в комисията по бюджет, 
надявайки се, финансовият министър да каже как ще ги похарчим тези пари”, заяви Павлова и 
подчерта, че не е останала доволна от отговора.  
Тя не скри, че нередности има във всеки един проект, във всяка една държава и всяка 
програма. Нередности имало и по време на нейното управление като министър. „На мен ми 
казаха: Вижте, има проблем. На тях директно им спират парите”, заяви Павлова. Тя увери, че 
опозицията ще атакува кабинета, докато той не подаде оставка. „Не искаме властта на всяка 
цена, но държавата е на път да се срине”, заяви Лиляна Павлова.  
btv.bg  
 

http://burgasnews.com/novini-stranata/73478-pavlova-ek-mozhe-da-ni-spre-3-mlrd-evro
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Дата: 05.06.2014  
Източник: www.news.data.bg  
Връзка: 
http://news.data.bg/2/bulgaria/589997/%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d1%84%d0%b8%d0%bd-
%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%80%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b8%d1%82%d
0%b5-%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b8-%d1%81%d0%b0-
%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%8a%d0%bb%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-
%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d1%84%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%b2-
%d0%ba%d1%8a%d1%80%d0%b4%d0%b6%d0%b0%d0%bb%d0%b8  
Брой думи: 262  
 
 
Резюме: БСП ще загуби най-много от предсрочни избори до края на годината - коментира пред 
БНР Ивайло Калфин от "АБВ".  
"Очевидно е, че това е продължение на кафето в Кърджали – господин Местан взе в 
последните няколко месеца политическата инициатива.  
 
Заглавие: Калфин: Предсрочните избори са продължение на кафето в Кърджали  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: БСП ще загуби най-много от предсрочни избори до края на годината - коментира пред 
БНР Ивайло Калфин от "АБВ".  
"Очевидно е, че това е продължение на кафето в Кърджали – господин Местан взе в 
последните няколко месеца политическата инициатива. Тази избори, ако се проведат до края 
на годината, означава, че най-големият губещ ще бъде Социалистическата партия – тъй като тя 
няма да има възможност да представи някакви нови идеи след тези избори, нови приоритети, 
нов кабинет, да се опита да възстанови част от доверието на избирателите. Така че от 
политическа гледна точка това е очевидно действие на ДПС, което е в полза на тези, които 
бяха най-успешни на последните избори. Това са самите те, ГЕРБ и ББЦ. Аз си мисля, че още 
от началото на създаването на това управление самите участници трябваше да сключат 
коалиционно споразумение, включително с "Атака". Но ако това не беше изгодно за "Атака", 
още тогава трябваше да се направят нови избори, защото се видя, че едно управление, което 
има едно изключително нестабилна парламентарна подкрепа, не може да бъде ефективно. И 
тогава инициативата би била в левицата. А сега след следващи избори, вероятно ще се 
създаде коалиция, която ще има при всички случаи над 120 депутати, които ще й дадат добра 
парламентарна подкрепа", коментира той.  
Освен рисковете, свързани с бюджета, Ивайло Калфин посочи и други проблеми, които ще 
стоят пред страната при предсрочни избори: "Тук стоят и големите проблеми, които България 
има с Европейската комисия – спрените плащания по две от големите програми, а още две - 
"Транспорт" и "Конкурентоспособност" също се гледат. С "Южен поток" имаме един голям 
проблем".  
 

http://news.data.bg/2/bulgaria/589997/%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d1%84%d0%b8%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%80%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b8-%d1%81%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%8a%d0%bb%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d1%84%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%b2-%d0%ba%d1%8a%d1%80%d0%b4%d0%b6%d0%b0%d0%bb%d0%b8
http://news.data.bg/2/bulgaria/589997/%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d1%84%d0%b8%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%80%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b8-%d1%81%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%8a%d0%bb%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d1%84%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%b2-%d0%ba%d1%8a%d1%80%d0%b4%d0%b6%d0%b0%d0%bb%d0%b8
http://news.data.bg/2/bulgaria/589997/%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d1%84%d0%b8%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%80%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b8-%d1%81%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%8a%d0%bb%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d1%84%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%b2-%d0%ba%d1%8a%d1%80%d0%b4%d0%b6%d0%b0%d0%bb%d0%b8
http://news.data.bg/2/bulgaria/589997/%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d1%84%d0%b8%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%80%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b8-%d1%81%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%8a%d0%bb%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d1%84%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%b2-%d0%ba%d1%8a%d1%80%d0%b4%d0%b6%d0%b0%d0%bb%d0%b8
http://news.data.bg/2/bulgaria/589997/%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d1%84%d0%b8%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%80%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b8-%d1%81%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%8a%d0%bb%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d1%84%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%b2-%d0%ba%d1%8a%d1%80%d0%b4%d0%b6%d0%b0%d0%bb%d0%b8
http://news.data.bg/2/bulgaria/589997/%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d1%84%d0%b8%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%80%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b8-%d1%81%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%8a%d0%bb%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d1%84%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%b2-%d0%ba%d1%8a%d1%80%d0%b4%d0%b6%d0%b0%d0%bb%d0%b8
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Дата: 05.06.2014  
Източник: www.klassa.bg  
Връзка: 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/242289_%D0%A9%D0%B5+%D1%81%D0%B5+%D1%81%
D1%8A%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC+%D1%81+%D0%95%D0
%9A+%D0%B7%D0%B0+%E2%80%9C%D0%AE%D0%B6%D0%B5%D0%BD+%D0%BF%D0%BE
%D1%82%D0%BE%D0%BA%E2%80%9D  
Брой думи: 356  
 
 
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: Ще се съобразим с ЕК за “Южен поток”  
Подзаглавие:  
Автор:  
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.  
 

http://www.klassa.bg/news/Read/article/242289_%D0%A9%D0%B5+%D1%81%D0%B5+%D1%81%D1%8A%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC+%D1%81+%D0%95%D0%9A+%D0%B7%D0%B0+%E2%80%9C%D0%AE%D0%B6%D0%B5%D0%BD+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%E2%80%9D
http://www.klassa.bg/news/Read/article/242289_%D0%A9%D0%B5+%D1%81%D0%B5+%D1%81%D1%8A%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC+%D1%81+%D0%95%D0%9A+%D0%B7%D0%B0+%E2%80%9C%D0%AE%D0%B6%D0%B5%D0%BD+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%E2%80%9D
http://www.klassa.bg/news/Read/article/242289_%D0%A9%D0%B5+%D1%81%D0%B5+%D1%81%D1%8A%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC+%D1%81+%D0%95%D0%9A+%D0%B7%D0%B0+%E2%80%9C%D0%AE%D0%B6%D0%B5%D0%BD+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%E2%80%9D
http://www.klassa.bg/news/Read/article/242289_%D0%A9%D0%B5+%D1%81%D0%B5+%D1%81%D1%8A%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC+%D1%81+%D0%95%D0%9A+%D0%B7%D0%B0+%E2%80%9C%D0%AE%D0%B6%D0%B5%D0%BD+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%E2%80%9D
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Дата: 05.06.2014  
Източник: www.bnr.bg  
Връзка: http://bnr.bg/post/100418764/ivailo-kalfin-bsp-gubi-nai-mnogo-ot-predsrochnite-izbori  
Брой думи: 259  
 
 
Резюме: БСП ще загуби най-много от предсрочни избори до края на годината - коментира пред 
"Хоризонт" Ивайло Калфин от "АБВ":  
 
Заглавие: Ивайло Калфин: БСП губи най-много от предсрочните избори  
Подзаглавие: Интервю на Даниела Големинова с Ивайло Калфин  
Автор:  
Текст: БСП ще загуби най-много от предсрочни избори до края на годината - коментира пред 
"Хоризонт" Ивайло Калфин от "АБВ":  
Очевидно е, че това е продължение на кафето в Кърджали – господин Местан взе в последните 
няколко месеца политическата инициатива. Тази избори, ако се проведат до края на годината, 
означава, че най-големият губещ ще бъде Социалистическата партия – тъй като тя няма да има 
възможност да представи някакви нови идеи след тези избори, нови приоритети, нов кабинет, 
да се опита да възстанови част от доверието на избирателите. Така че от политическа гледна 
точка това е очевидно действие на ДПС, което е в полза на тези, които бяха най-успешни на 
последните избори. Това са самите те, ГЕРБ и ББЦ.  
Аз си мисля, че още от началото на създаването на това управление самите участници 
трябваше да сключат коалиционно споразумение, включително с "Атака". Но ако това не беше 
изгодно за "Атака", още тогава трябваше да се направят нови избори, защото се видя, че едно 
управление, което има едно изключително нестабилна парламентарна подкрепа, не може да 
бъде ефективно. И тогава инициативата би била в левицата. А сега след следващи избори, 
вероятно ще се създаде коалиция, която ще има при всички случаи над 120 депутати, които ще 
й дадат добра парламентарна подкрепа.  
Освен рисковете, свързани с бюджета, Ивайло Калфин посочи и други проблеми, които ще 
стоят пред страната при предсрочни избори:  
Тук стоят и големите проблеми, които България има с Европейската комисия – спрените 
плащания по две от големите програми, а още две - "Транспорт" и "Конкурентоспособност" 
също се гледат. С "Южен поток" имаме един голям проблем.  
 

http://bnr.bg/post/100418764/ivailo-kalfin-bsp-gubi-nai-mnogo-ot-predsrochnite-izbori
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Дата: 05.06.2014  
Източник: www.dartsnews.bg  
Връзка: http://www.dartsnews.bg/News/71976  
Брой думи: 178  
 
 
Резюме: Има риск между 1,5 и 3 млрд. лева по европрограми да бъдат спрени. Това заяви 
депутатът от ГЕРБ и бивш министър на регионалното развитие Лиляна Павлова по бТВ. Тя 
предрече, че следващата програма, след ОП „Регионално развитие”, която ЕК ще е атакува, е 
„Конкурентоспособност”. По думте й и при селските райони ситуацията е критична.  
 
Заглавие: Има риск за 3 млрд. от Брюксел  
Подзаглавие: Заплаха и за „Конкурентоспособност”  
Автор:  
Текст: Има риск между 1,5 и 3 млрд. лева по европрограми да бъдат спрени. Това заяви 
депутатът от ГЕРБ и бивш министър на регионалното развитие Лиляна Павлова по бТВ. Тя 
предрече, че следващата програма, след ОП „Регионално развитие”, която ЕК ще е атакува, е 
„Конкурентоспособност”. По думите й и при селските райони ситуацията е критична.  
Според Павлова бюджетът няма да издържи, а сумата може да достигне до 3 млрд., колкото е и 
новият заем, който правителството се кани да вземе.  
„Вчера отидох в комисията по бюджет, надявайки се, финансовият министър да каже как ще ги 
похарчим тези пари”, заяви Павлова и подчерта, че не е останала доволна от отговора. Тя не 
скри, че нередности има във всеки един проект, във всяка една държава и всяка програма. 
Нередности имало и по време на нейното управление като министър. „На мен ми казаха: Вижте, 
има проблем. На тях директно им спират парите”, заяви Павлова.  
Тя увери, че опозицията ще атакува кабинета, докато той не подаде оставка. „Не искаме 
властта на всяка цена, но държавата е на път да се срине”, заяви Лиляна Павлова.  
 

http://www.dartsnews.bg/News/71976
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Дата: 05.06.2014  
Източник: www.b2bnews.bg  
Връзка: http://www.b2bnews.bg/index.php/op-inovacii-i-konkurentosposobnost-e-vnesena-ot-mie-v-
evropeiskata-komisiq-za-okonchatelno-odobrenie-1021451.html  
Брой думи: 340  
 
 
Резюме: На 21 май проектът на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 
(ОПИК) за програмен период 2014-2020 г. беше приет от Министерски съвет и вече е внесен в 
Европейската комисия за окончателно одобрение. Тя бе една от първите програми, които са 
одобрени и изпратени в Брюксел за последни коментари от ЕК. Това каза в отговор на 
депутатски въпрос за напредъка по новата ОП, министърът на икономиката и енергетиката 
Драгомир Стойнев на блиц контрол в Комисия по икономическата политика и туризъм.  
 
Заглавие: ОП „Иновации и конкурентоспособност” е внесена от МИЕ в Европейската 
комисия за окончателно одобрение  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: На 21 май проектът на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 
(ОПИК) за програмен период 2014-2020 г. беше приет от Министерски съвет и вече е внесен в 
Европейската комисия за окончателно одобрение. Тя бе една от първите програми, които са 
одобрени и изпратени в Брюксел за последни коментари от ЕК. Това каза в отговор на 
депутатски въпрос за напредъка по новата ОП, министърът на икономиката и енергетиката 
Драгомир Стойнев на блиц контрол в Комисия по икономическата политика и туризъм. Той 
допълни, че документът е разработен при спазване принципа на партньорство, като е одобрен 
от бизнеса и научните среди.  
Целта на новата оперативна програма е постигане на баланс между мерките, които имат бърз и 
непосредствен ефект върху бизнеса (напр. технологично обновление, въвеждане на 
международни стандарти и сертификация, интернационализация), и такива, които изискват по-
дълъг период за постигане на определен резултат и по-големи инвестиции (инфраструктура за 
иновации и изследвания, развитие и внедряване на иновации). През месец септември e 
напълно възможно стартирането на първата мярка по програмата, а именно технологична 
модернизация. И ще го направим веднага, след като защитим ОПИК пред Европейската 
комисия, защото има голям интерес от страна на бизнеса, каза министър Стойнев.  
На въпрос за проверка на някои от мерките по оперативната програма, министър Драгомир 
Стойнев отговори: „За мен най-важното е образът на България да бъде чист и да няма никакви 
спекулации по отношение на Оперативна програма „Конкурентоспособност“ (ОПК) и 
мярката, отнасяща се към иновациите. В момента съдействаме напълно с информация на 
Европейската сметна палата, която прави проверка на около 6 проекта, които са от 2010 г., а 
някои от 2011 г. През декември миналата година започна проверка на контрола, начина на 
изпълнение и усвояване на средства по тези договорени конкретни проекти, по които 
Европейската сметна палата иска да получи повече информация. Независимо, че това 
правителство няма никакво отношение към тези проекти, аз съм се срещнал с представители 
на Европейската сметна палата, за да съдействам максимално на европейския проверяващ 
орган. Ние, като правителство, наследихме насоките и препоръките, по мярката за иновации на 
Оперативна програма „Конкурентоспособност“, която обаче не е сред проверяваните“.  
b2b Media |  
 

http://www.b2bnews.bg/index.php/op-inovacii-i-konkurentosposobnost-e-vnesena-ot-mie-v-evropeiskata-komisiq-za-okonchatelno-odobrenie-1021451.html
http://www.b2bnews.bg/index.php/op-inovacii-i-konkurentosposobnost-e-vnesena-ot-mie-v-evropeiskata-komisiq-za-okonchatelno-odobrenie-1021451.html
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Дата: 05.06.2014  
Източник: www.monitor.bg  
Връзка: http://www.monitor.bg/article?id=431112  
Брой думи: 356  
 
 
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.  
 

http://www.monitor.bg/article?id=431112
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Дата: 05.06.2014  
Източник: www.borbabg.com  
Връзка: http://www.borbabg.com/./?action=news&news=34736  
Брой думи: 336  
 
 
Резюме: ВЕЛИКОТЪРНОВСКАТА КОМПАНИЯ „МЕГАПОРТ” ОТВОРИ НОВ ЗАВОД ЗА 
ПРЕРАБОТКА НА НАЙЛОНОВИ ОТПАДЪЦИ, а инвестицията е за повече от 3, 6 млн. лв. За 
предприятието в момента се набират и над 30 работници, които ще получават средно около 600 
лв., информира съсобственикът на дружеството Мирослав Ангелов. Те ще обслужват и най-
модерната машина у нас за рециклиране.  
 
Заглавие: „Мегапорт” пусна нов завод за 3,6 млн. лв., търси над 30 работници  
Подзаглавие: Внасяме от Германия отпадък, връщаме го като торбички  
Автор: Стилян НАЙДЕНОВ  
Текст: ВЕЛИКОТЪРНОВСКАТА КОМПАНИЯ „МЕГАПОРТ” ОТВОРИ НОВ ЗАВОД ЗА 
ПРЕРАБОТКА НА НАЙЛОНОВИ ОТПАДЪЦИ, а инвестицията е за повече от 3, 6 млн. лв. За 
предприятието в момента се набират и над 30 работници, които ще получават средно около 600 
лв., информира съсобственикът на дружеството Мирослав Ангелов. Те ще обслужват и най-
модерната машина у нас за рециклиране. Само това съоръжение струва 1, 5 млн. евро и е без 
аналог в България. Машината може да поеме 1800 кг отпадък за час и да го превърне в 1200 кг 
гранули, които могат да се оползотворяват наново. Суровината се набавя основно от заводите 
за преработка на отпадъци във Варна и София. Преди да се преработи, тя се измива 
старателно и се раздробява. Това става в специална машина за почистване, която също е 
закупена със средства по европроект.  
ВЧЕРА НА ПОСЕЩЕНИЕ В „МЕГАПОРТ” БЕ ДЕЛЕГАЦИЯ ОТ ГЕРМАНИЯ, ВКЛЮЧВАЩА 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ на най-мощната немска организация за оползотворяване на отпадъци. 
„Договорихме да внасяме отпадък от там, за да го преработваме тук и да им го връщаме под 
формата на найлонови опаковки. Отпадъкът ще пристига с тирове. Говорим за стотици хиляди 
тона на месец”, обясни още Ангелов.  
Новият завод на „Мегапорт” се намира в близост до основната им база в Западната 
промишлена зона на Велико Търново. Реализирана е по Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика”, мярка „Инвестиции в зелена 
индустрия”. Финансовото участие на местната фирма надхвърля 50%. Отскоро дружеството 
успя да защити и два специализирани стандарта, което му помогна да пробие на европейските 
пазари. ISO 14001:2005 е стандарт за управление на околната среда, а BS OHSAS 18001:2007 –
за здравословни и безопасни условия на труд.  
Фирмата е склонна да осигури транспорт от Велико Търново, Горна Оряховица, Дебелец, 
Лясковец и др. Компанията е и един от водещите местни работодатели, като дава хляб на 
повече от 400 човека.  
Благодарение на реализираните инвестиционни програми и закупените високопроизводителни 
машини, въпреки трудната икономическа обстановка, доста се увеличиха поръчките. Налага се 
да разкрием още смени и работни места, за да успеем да обслужим новите клиенти от пазарите 
в Западна Европа, коментираха от „Мегапорт”.  
 

http://www.borbabg.com/?action=news&news=34736
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Дата: 05.06.2014  
Източник: www.novini.bg  
Връзка: http://www.novini.bg/news/207701-калфин-предсрочните-избори-са-продължение-на-
кафето-в-кърджали.html  
Брой думи: 262  
 
 
Резюме: "Очевидно е, че това е продължение на кафето в Кърджали – господин Местан взе в 
последните няколко месеца политическата инициатива. Тази избори, ако се проведат до края 
на годината, означава, че най-големият губещ ще бъде Социалистическата партия – тъй като тя 
няма да има възможност да представи някакви нови идеи след тези избори, нови приоритети, 
нов кабинет, да се опита да възстанови част от доверието на избирателите.  
 
Заглавие: Калфин: Предсрочните избори са продължение на кафето в Кърджали  
Подзаглавие: БСП ще загуби най-много от предсрочни избори до края на годината, заяви 
Калфин  
Автор:  
Текст: БСП ще загуби най-много от предсрочни избори до края на годината - коментира пред 
БНР  
Ивайло Калфин от "АБВ".  
"Очевидно е, че това е продължение на кафето в Кърджали – господин Местан взе в 
последните няколко месеца политическата инициатива. Тази избори, ако се проведат до края 
на годината, означава, че най-големият губещ ще бъде Социалистическата партия – тъй като тя 
няма да има възможност да представи някакви нови идеи след тези избори, нови приоритети, 
нов кабинет, да се опита да възстанови част от доверието на избирателите. Така че от 
политическа гледна точка това е очевидно действие на ДПС, което е в полза на тези, които 
бяха най-успешни на последните избори. Това са самите те, ГЕРБ и ББЦ. Аз си мисля, че още 
от началото на създаването на това управление самите участници трябваше да сключат 
коалиционно споразумение, включително с "Атака". Но ако това не беше изгодно за "Атака", 
още тогава трябваше да се направят нови избори, защото се видя, че едно управление, което 
има едно изключително нестабилна парламентарна подкрепа, не може да бъде ефективно. И 
тогава инициативата би била в левицата. А сега след следващи избори, вероятно ще се 
създаде коалиция, която ще има при всички случаи над 120 депутати, които ще й дадат добра 
парламентарна подкрепа", коментира той.  
Освен рисковете, свързани с бюджета, Ивайло Калфин посочи и други проблеми, които ще 
стоят пред страната при предсрочни избори: "Тук стоят и големите проблеми, които България 
има с Европейската комисия – спрените плащания по две от големите програми, а още две - 
"Транспорт" и "Конкурентоспособност" също се гледат. С "Южен поток" имаме един голям 
проблем".  
 

http://www.novini.bg/news/207701-калфин-предсрочните-избори-са-продължение-на-кафето-в-кърджали.html
http://www.novini.bg/news/207701-калфин-предсрочните-избори-са-продължение-на-кафето-в-кърджали.html
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Дата: 05.06.2014  
Източник: www.vnews.bg  
Връзка: http://vnews.bg/news/93301  
Брой думи: 444  
 
 
Резюме: 94,7 млн. лв. е сумата на окончателните санкции по европейски екопроекти, които 
трябва да платят основно общини от собствените си бюджети. Санкциите са една от мерките, с 
които министерството на околната среда се надява да убеди Европейската комисия да 
размрази плащанията по програма “Околна среда”.  
 
Заглавие: Режат 95 милиона на общините за екология  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: 94,7 млн. лв. е сумата на окончателните санкции по европейски екопроекти, които 
трябва да платят основно общини от собствените си бюджети. Санкциите са една от мерките, с 
които министерството на околната среда се надява да убеди Европейската комисия да 
размрази плащанията по програма “Околна среда”.  
Това каза за “Труд” екоминистърът и бъдещ евродепутат Искра Михайлова.  
Първоначално беше обявено, че глобите ще са за 180 млн. лв., но след възражения на 
общините част от тях са отпаднали. Дори и ревизирани, санкциите може да са непосилни за 
някои местни власти.  
Общинските бюджети ще бъдат допълнително затруднени и след като ЕК замрази парите по 
друга програма – “Регионално развитие”. Така някои от местните власти с глоби по “Околна 
среда”, от която не получават пари за проекти, временно ще останат без финансиране и по 
“Регионално развитие”. Тепърва ще се разбере дали и за нея ще получат глоби.  
От спирането на плащания по регионалната програма ще пострадат 130 общини с проекти за 
интегрирано развитие и туризъм, съобщи за “Труд” шефката на сдружението на общините 
Гинка Чавдарова.  
“Те са сключили над 300 договора за общо около 500 млн. лв., които се изпълняват. Заради 
спирането на средствата кметовете са в свирепо настроение. Съзнаваме, че бюджетът едва ли 
ще плати тези пари”, каза Чавдарова. Финансовият министър Петър Чобанов каза пред “Труд”, 
че тепърва ще разговаря с регионалния министър Десислава Терзиева дали бюджетът може да 
поеме временно плащанията. Решението зависело от срока, в който Брюксел не възстановява 
средства. Обикновено той е 6 месеца.  
От МРР казаха, че започват проверка на обществените поръчки и ще променят процедурите си 
за контрол.  
“Проблемът със спрените средства по двете програми е много сериозен”, каза зам.-кметът на 
София Дончо Барбалов. До края на 2014 г. трябва да бъдат усвоени около 210 млн. лв. по тях. 
“Бюджетът на София няма възможност да поеме този удар, държавата трябва да поеме своя 
ангажимент”, заяви Барбалов. Застрашени са проектите за завода за отпадъците, доставка на 
нови тролеи, изграждане на канализация.  
Бургас вече има санкция от 5 млн. лв. за проекти по “Околна среда”, която обжалва в съда. 
Отделно проектът за градски транспорт е сред проблемните по “Регионално развитие”. Санкция 
за близо милион по “Околна среда” заплашва Казанлък. “При приходи от 16 млн. лв., сумата е 
непосилна. Общината няма да плати и пречиствателната станция ще остане недовършена”, 
каза председателят на общинския съвет Николай Златанов.  
ГЕРБ: Още програми отиват във фризера  
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.  
Споделете текущата публикация:  
 

http://vnews.bg/news/93301
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Дата: 05.06.2014  
Източник: www.fakti.bg  
Връзка: http://fakti.bg/bulgaria/97258-pavlova-ima-risk-ek-da-ni-spre-do-3-mlrd-evro  
Брой думи: 181  
 
 
Резюме: Има риск между 1,5 и 3 млрд. евро по европрограми да бъдат спрени. Това заяви пред 
bTV депутатът от ГЕРБ и бивш министър на регионалното развитие Лиляна Павлова.  
 
Заглавие: Павлова: Има риск ЕК да ни спре до 3 млрд. евро  
Подзаглавие: Следващата програма под обстрел е „Конкурентоспособност”, заяви тя  
Автор:  
Текст: Има риск между 1,5 и 3 млрд. евро по европрограми да бъдат спрени. Това заяви пред 
bTV депутатът от ГЕРБ и бивш министър на регионалното развитие Лиляна Павлова.  
Тя предрече, че следващата програма, след ОП „Регионално развитие”, която ЕК ще е атакува, 
е „Конкурентоспособност”. По думте й и при селските райони ситуацията е критична.  
Според Павлова бюджетът няма да издържи, а сумата може да достигне до 3 млрд., колкото е и 
новият заем, който правителството се кани да вземе.  
„Вчера отидох в комисията по бюджет, надявайки се, финансовият министър да каже как ще ги 
похарчим тези пари”, заяви Павлова и подчерта, че не е останала доволна от отговора.  
Тя не скри, че нередности има във всеки един проект, във всяка една държава и всяка 
програма. Нередности имало и по време на нейното управление като министър.  
„На мен ми казаха: Вижте, има проблем. На тях директно им спират парите”, заяви Павлова.  
Тя увери, че опозицията ще атакува кабинета, докато той не подаде оставка.  
„Не искаме властта на всяка цена, но държавата е на път да се срине”, заяви Лиляна Павлова.  
София / България  
 

http://fakti.bg/bulgaria/97258-pavlova-ima-risk-ek-da-ni-spre-do-3-mlrd-evro
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Дата: 05.06.2014  
Източник: www.fakti.bg  
Връзка: http://fakti.bg/bulgaria/97309-kalfin-bsp-gubi-nai-mnogo-ot-predsrochnite-izbori  
Брой думи: 260  
 
 
Резюме: БСП ще загуби най-много от предсрочни избори до края на годината. Това коментира 
пред БНР Ивайло Калфин от "АБВ":  
 
Заглавие: Калфин: БСП губи най-много от предсрочните избори  
Подзаглавие: През последните няколко месеца и особено след изборите, ДПС пое 
политическата инициатива в управлението на страната  
Автор:  
Текст: БСП ще загуби най-много от предсрочни избори до края на годината. Това коментира 
пред БНР Ивайло Калфин от "АБВ":  
Очевидно е, че това е продължение на кафето в Кърджали – господин Местан взе в последните 
няколко месеца политическата инициатива. Тази избори, ако се проведат до края на годината, 
означава, че най-големият губещ ще бъде Социалистическата партия – тъй като тя няма да има 
възможност да представи някакви нови идеи след тези избори, нови приоритети, нов кабинет, 
да се опита да възстанови част от доверието на избирателите. Така че от политическа гледна 
точка това е очевидно действие на ДПС, което е в полза на тези, които бяха най-успешни на 
последните избори. Това са самите те, ГЕРБ и ББЦ.  
Аз си мисля, че още от началото на създаването на това управление самите участници 
трябваше да сключат коалиционно споразумение, включително с "Атака". Но ако това не беше 
изгодно за "Атака", още тогава трябваше да се направят нови избори, защото се видя, че едно 
управление, което има една изключително нестабилна парламентарна подкрепа, не може да 
бъде ефективно. И тогава инициативата би била в левицата. А сега след следващи избори, 
вероятно ще се създаде коалиция, която ще има при всички случаи над 120 депутати, които ще 
й дадат добра парламентарна подкрепа.  
Освен рисковете, свързани с бюджета, Ивайло Калфин посочи и други проблеми, които ще 
стоят пред страната при предсрочни избори:  
Тук стоят и големите проблеми, които България има с Европейската комисия – спрените 
плащания по две от големите програми, а още две - "Транспорт" и "Конкурентоспособност" 
също се гледат. С "Южен поток" имаме един голям проблем.  
 

http://fakti.bg/bulgaria/97309-kalfin-bsp-gubi-nai-mnogo-ot-predsrochnite-izbori
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Дата: 05.06.2014  
Източник: www.e-79.com  
Връзка: http://www.e-79.com/news-74794.html  
Брой думи: 180  
 
 
Резюме: Има риск между 1,5 и 3 млрд. евро по европрограми да бъдат спрени. Това заяви пред 
bTV депутатът от ГЕРБ и бивш министър на регионалното развитие Лиляна Павлова.  
 
Заглавие: Павлова: Има риск ЕК да ни спре до 3 млрд. евро  
Подзаглавие: Следващата програма под обстрел е „Конкурентоспособност”  
Автор:  
Текст: Има риск между 1,5 и 3 млрд. евро по европрограми да бъдат спрени. Това заяви пред 
bTV депутатът от ГЕРБ и бивш министър на регионалното развитие Лиляна Павлова. Тя 
предрече, че следващата програма, след ОП „Регионално развитие”, която ЕК ще е атакува, е 
„Конкурентоспособност”. По думите й и при селските райони ситуацията е критична.  
Според Павлова бюджетът няма да издържи, а сумата може да достигне до 3 млрд., колкото е и 
новият заем, който правителството се кани да вземе.  
„Вчера отидох в комисията по бюджет, надявайки се, финансовият министър да каже как ще ги 
похарчим тези пари”, заяви Павлова и подчерта, че не е останала доволна от отговора.  
Тя не скри, че нередности има във всеки един проект, във всяка една държава и всяка 
програма. Нередности имало и по време на нейното управление като министър. „На мен ми 
казаха: Вижте, има проблем. На тях директно им спират парите”, заяви Павлова.  
Тя увери, че опозицията ще атакува кабинета, докато той не подаде оставка. „Не искаме 
властта на всяка цена, но държавата е на път да се срине”, заяви Лиляна Павлова.  
E79 News  
 

http://www.e-79.com/news-74794.html


 

 

47 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 6

/6
/2

0
1
4

 

Дата: 05.06.2014  
Източник: www.projectmedia.bg  
Връзка: http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=60192  
Брой думи: 258  
 
 
Резюме: Проектът на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) за 
програмен период 2014-2020 г. е внесен в Европейската комисия (ЕК) за окончателно 
одобрение. Това е и една от първите програми, които са одобрени и изпратени в Брюксел за 
одобрение, каза министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев.  
 
Заглавие: Проектът на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ е внесен за одобрение в 
ЕК  
Подзаглавие: Целта на новата оперативна програма е постигане на баланс между мерките, 
които имат бърз и непосредствен ефект върху бизнеса  
Автор:  
Текст: Проектът на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) за 
програмен период 2014-2020 г. е внесен в Европейската комисия (ЕК) за окончателно 
одобрение. Това е и една от първите програми, които са одобрени и изпратени в Брюксел за 
одобрение, каза министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев. Той допълни, 
че документът е разработен при спазване принципа на партньорство, като е одобрен от 
бизнеса и научните среди.  
Целта на новата оперативна програма е постигане на баланс между мерките, които имат бърз и 
непосредствен ефект върху бизнеса (като технологично обновление, сертификация) и такива, 
които изискват по-дълъг период за постигане на определен резултат и по-големи инвестиции 
(напр. инфраструктура за иновации).  
През месец септември e напълно възможно стартирането на първата мярка по програмата, а 
именно технологична модернизация. Това ще стане веднага, след като защитим ОПИК пред 
Европейската комисия, защото има голям интерес от страна на бизнеса, обясни Стойнев.  
Относно проверката на някои от мерките по ОПИК, министърът коментира, че в момента 
съдействаме напълно с информация на Европейската сметна палата, която прави проверка на 
около 6 проекта, които са от 2010 и 2011 г. Стойнев допълни, че през декември миналата 
година е започнала проверка на контрола, начина на изпълнение и усвояване на средства по 
тези проекти, по които евроинституцията иска да получи повече информация.  
„Независимо, че това правителство няма никакво отношение към тези проекти, аз съм се 
срещнал с представители на Европейската сметна палата, за да съдействам максимално на 
европейския проверяващ орган. Ние, като правителство, наследихме насоките и препоръките, 
по мярката за иновации на Оперативна програма „Конкурентоспособност“, която обаче не е 
сред проверяваните“, каза министърът.  
 

http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=60192


 

 

48 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 6

/6
/2

0
1
4

 

Дата: 05.06.2014  
Източник: www.paper.standartnews.com  
Връзка: http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2014-06-05&article=494262  
Брой думи: 662  
 
 
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: "Южен поток" бе вкаран в пъзела на украинската криза  
Подзаглавие: Брюксел ни качи на газова пързалка  
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.  

http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=3D2014-06-05&article=494262
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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 
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: www.paper.standartnews.com  
Връзка: http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2014-06-05&article=494271  
Брой думи: 186  
 
 
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. 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.  
 
Заглавие: Не сме виновни, отговори Лили Павлова  
Подзаглавие: Парите били замразявани и при ГЕРБ  
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.  
 

http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=3D2014-06-05&article=494271
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Дата: 05.06.2014  
Източник: www.novinite.bg  
Връзка: http://www.novinite.bg/articles/71522/Ikonomist-Mogat-da-ni-sprat-chetiri-evroprogrami  
Брой думи: 79  
 
 
Резюме: След замразяването на средствата по оперативните програми „Околна среда“ и 
„Регионално развитие“ заради сериозни нарушения при обществените поръчки, имаме критична 
ситуация и при „Конкурентоспособност” и при Програмата за развитие на селските райони 
(ПРСР), смята икономистът Румен Гълъбинов.  
 
Заглавие: Икономист: Могат да ни спрат четири европрограми  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: След замразяването на средствата по оперативните програми „Околна среда“ и 
„Регионално развитие“ заради сериозни нарушения при обществените поръчки, имаме критична 
ситуация и при „Конкурентоспособност” и при Програмата за развитие на селските райони 
(ПРСР), смята икономистът Румен Гълъбинов.  
Той припомни, че средствата за „Околна среда“ са спрени от ноември 2013г., а за „Регионално 
развитие“ - едва от няколко дни. Става ясно, че санкциите за екопроектите ще са близо 95 млн. 
лв., а по „Регионално развитие“ са блокирани около 90 млн. евро.  
 

http://www.novinite.bg/articles/71522/Ikonomist-Mogat-da-ni-sprat-chetiri-evroprogrami
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Дата: 05.06.2014  
Източник: www.kmeta.bg  
Връзка: http://www.kmeta.bg/lilqna-pavlova-3-mlrd-evro-shte-bydat-spreni-ot-ek-28706.html  
Брой думи: 131  
 
 
Резюме: Депутатът от ГЕРБ и бивш министър на регионалното развитие Лиляна Павлова 
изрази опасение за спирането на още средства от ЕК по европейски програми. "Има риск между 
1.5 и 3 млрд. евро по европрограми да бъдат спрени", заяви Павлова, цитирана от bTV.  
 
Заглавие: Лиляна Павлова: 3 млрд. евро ще бъдат спрени от ЕК  
Подзаглавие: Според бившия министър следващата програма, по която ще бъдат спрени 
средства е "Конкурентоспособност"  
Автор:  
Текст: Депутатът от ГЕРБ и бивш министър на регионалното развитие Лиляна Павлова изрази 
опасение за спирането на още средства от ЕК по европейски програми. "Има риск между 1.5 и 3 
млрд. евро по европрограми да бъдат спрени", заяви Павлова, цитирана от bTV.  
Тя предвижда, че следващата програма след ОП "Регионално развитие", по която ще бъдат 
спрени евро парите, е програмата "Конкурентоспособност". По думите й и при селските 
райони ситуацията е се влошава и скоро ще стане критична.  
Според Павлова бюджетът няма да издържи, а сумата може да достигне до 3 млрд. лева, 
колкото е и размерът на новият заем, който правителството възнамерява да вземе.  
"Вчера отидох в комисията по бюджет, надявайки се, финансовият министър да каже как ще ги 
похарчим тези пари", допълни Павлова като подчерта, че не е останала доволна от отговора.  
 

http://www.kmeta.bg/lilqna-pavlova-3-mlrd-evro-shte-bydat-spreni-ot-ek-28706.html
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Дата: 05.06.2014  
Източник: www.pik.bg  
Връзка: http://pik.bg/лили-павлова-вместо-безвъзмездна-помощ-от-брюксел-ние-ще-извадим-2-
млрд-евро-от-държавния--news187785.html  
Брой думи: 147  
 
 
Резюме: Вместо безвъзмездна помощ от Брюксел, ние ще трябва да извадим 2 милиарда евро, 
което означава нова актуализация на бюджета, нови заеми. Това каза депутатът от ГЕРБ 
Лиляна Павлова в предаването „Тази сутрин” на бТВ, по повод спирането от страна на 
Еврокомисията на средствата по ОП „Регионално развитие“.  
 
Заглавие: Лили Павлова: Вместо безвъзмездна помощ от Брюксел, ние ще извадим 2 
млрд. евро от държавния бюджет  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Вместо безвъзмездна помощ от Брюксел, ние ще трябва да извадим 2 милиарда евро, 
което означава нова актуализация на бюджета, нови заеми. Това каза депутатът от ГЕРБ 
Лиляна Павлова в предаването „Тази сутрин” на бТВ, по повод спирането от страна на 
Еврокомисията на средствата по ОП „Регионално развитие“.  
Тя обясни, че към момента невъзстановените по програмата средства са около 90 милиона 
евро, но Европейската комисия е заявила, че няма да отпуска никакви средства по Приоритетни 
оси 1 и 3, което означава още 1,5 милиарда евро за сметка на държавния бюджет. Тя бе 
категорична, че ще има спрени средства и по другите оперативни програми, като следващите 
най-вероятно ще бъдат схемите за технологична модернизация по ОП 
„Конкурентоспособност“ и Програмата за развитие на селските райони.  
Според бившият министър на регионалното развитие бюджетът няма да издържи, защото 
сумата, която трябва да бъде компенсирана заради спирането на еврофондовете, може да 
достигне 3 милиарда евро.  
 

http://pik.bg/лили-павлова-вместо-безвъзмездна-помощ-от-брюксел-ние-ще-извадим-2-млрд-евро-от-държавния--news187785.html
http://pik.bg/лили-павлова-вместо-безвъзмездна-помощ-от-брюксел-ние-ще-извадим-2-млрд-евро-от-държавния--news187785.html
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Дата: 05.06.2014  
Източник: www.economic.bg  
Връзка: http://economic.bg/news/31256/1/1/Lilyana-Pavlova-3-mlrd-evro-ste-budat-spreni-ot-EK.html  
Брой думи: 137  
 
 
Резюме: Депутатът от ГЕРБ и бивш министър на регионалното развитие Лиляна Павлова 
изрази опасение за спирането на още средства от ЕК по европейски програми. "Има риск между 
1.5 и 3 млрд. евро по европрограми да бъдат спрени", заяви Павлова, цитирана от bTV.  
 
Заглавие: Лиляна Павлова: 3 млрд. евро ще бъдат спрени от ЕК  
Подзаглавие: "Конкурентоспособност" е следващата програма, по която ще бъдат спрени евро 
парите, смята бившият регионален министър  
Автор:  
Текст: Депутатът от ГЕРБ и бивш министър на регионалното развитие Лиляна Павлова изрази 
опасение за спирането на още средства от ЕК по европейски програми. "Има риск между 1.5 и 3 
млрд. евро по европрограми да бъдат спрени", заяви Павлова, цитирана от bTV.  
Тя предвижда, че следващата програма след ОП "Регионално развитие", по която ще бъдат 
спрени евро парите, е програмата "Конкурентоспособност". По думите й и при селските 
райони ситуацията е се влошава и скоро ще стане критична.  
Според Павлова бюджетът няма да издържи, а сумата може да достигне до 3 млрд. лева, 
колкото е и размерът на новият заем, който правителството възнамерява да вземе.  
"Вчера отидох в комисията по бюджет, надявайки се, финансовият министър да каже как ще ги 
похарчим тези пари", допълни Павлова като подчерта, че не е останала доволна от отговора.  
Още новини от Kmeta.bg четете тук  
 

http://economic.bg/news/31256/1/1/Lilyana-Pavlova-3-mlrd-evro-ste-budat-spreni-ot-EK.html
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Дата: 05.06.2014  
Източник: www.cross.bg  
Връзка: http://www.cross.bg/pavlova-iskame-gerb-1414081.html  
Брой думи: 211  
 
 
Резюме: /КРОСС/ "Индикациите сочат, че и оперативните програми за Конкурентоспособност и 
за селските райони са заплашени от спиране. Сумите постоянно нарастват. С това, което 
предстои да не бъде разплащано с европейски средства по ОП „Околна среда" и другите 
програми, тези средства могат да нараснат до 2,5 млрд., даже и 3 млрд., които предстои да 
бъдат спрени и които ще трябва да бъдат извадени от държавния бюджет." Това каза в 
сутрешния блок на БТВ „Тази сутрин" Лиляна Павлова, депутат от ГЕРБ.  
 
Заглавие: Павлова: Ние не искаме на всяка цена властта, искаме просто стабилна 
държава  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: /КРОСС/ "Индикациите сочат, че и оперативните програми за Конкурентоспособност и 
за селските райони са заплашени от спиране. Сумите постоянно нарастват. С това, което 
предстои да не бъде разплащано с европейски средства по ОП „Околна среда" и другите 
програми, тези средства могат да нараснат до 2,5 млрд., даже и 3 млрд., които предстои да 
бъдат спрени и които ще трябва да бъдат извадени от държавния бюджет." Това каза в 
сутрешния блок на БТВ „Тази сутрин" Лиляна Павлова, депутат от ГЕРБ.  
"Нередности има във всеки един проект, във всяка една държава, но важното е подобни грешки 
да не се превръщат в системни. Вотовете срещу правителството на Пламен Орешарски ще 
продължат докато то не си отиде. Ключът към оставка на правителството е в съвестта и 
мислите на всеки един разумен човек, който трябва да осъзнае, че повече така не може да се 
работи", смята депутатът от ГЕРБ.  
"Ние не искаме на всяка цена властта, ние искаме просто държавата да се стабилизира, а това 
не може да се случи в настоящия парламент", заяви Павлова.  
"Въпросът при взимането на едни заеми е да се знае откъде те ще бъдат връщани, откъде ще 
бъде взет финансов ресурс, а такъв ресурс ние не виждаме в икономиката, която според нас от 
една година е просто спряла", каза още Лиляна Павлова.  
 

http://www.cross.bg/pavlova-iskame-gerb-1414081.html
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Дата: 05.06.2014  
Източник: www.b2bmedia.bg  
Връзка: http://www.b2bnews.bg/index.php/proektut-na-op-inovacii-i-konkurentosposobnost-e-vnesen-
za-odobrenie-v-ek-1021599.html  
Брой думи: 278 
 
 
Резюме: Целта на новата оперативна програма е постигане на баланс между мерките, които 
имат бърз и непосредствен ефект върху бизнеса  
 
Заглавие: Проектът на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ е внесен за одобрение в 
ЕК  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Целта на новата оперативна програма е постигане на баланс между мерките, които имат 
бърз и непосредствен ефект върху бизнеса  
Проектът на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) за програмен 
период 2014-2020 г. е внесен в Европейската комисия (ЕК) за окончателно одобрение. Това е и 
една от първите програми, които са одобрени и изпратени в Брюксел за одобрение, каза 
министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев. Той допълни, че документът е 
разработен при спазване принципа на партньорство, като е одобрен от бизнеса и научните 
среди. 
Целта на новата оперативна програма е постигане на баланс между мерките, които имат бърз и 
непосредствен ефект върху бизнеса (като технологично обновление, сертификация) и такива, 
които изискват по-дълъг период за постигане на определен резултат и по-големи инвестиции 
(напр. инфраструктура за иновации). 
През месец септември e напълно възможно стартирането на първата мярка по програмата, а 
именно технологична модернизация. Това ще стане веднага, след като защитим ОПИК пред 
Европейската комисия, защото има голям интерес от страна на бизнеса, обясни Стойнев. 
Относно проверката на някои от мерките по ОПИК, министърът коментира, че в момента 
съдействаме напълно с информация на Европейската сметна палата, която прави проверка на 
около 6 проекта, които са от 2010 и 2011 г. Стойнев допълни, че през декември миналата 
година е започнала проверка на контрола, начина на изпълнение и усвояване на средства по 
тези проекти, по които евроинституцията иска да получи повече информация. 
„Независимо, че това правителство няма никакво отношение към тези проекти, аз съм се 
срещнал с представители на Европейската сметна палата, за да съдействам максимално на 
европейския проверяващ орган. Ние, като правителство, наследихме насоките и препоръките, 
по мярката за иновации на Оперативна програма „Конкурентоспособност“, която обаче не е 
сред проверяваните“, каза министърът.    

  
 

  

http://www.b2bnews.bg/index.php/proektut-na-op-inovacii-i-konkurentosposobnost-e-vnesen-za-odobrenie-v-ek-1021599.html
http://www.b2bnews.bg/index.php/proektut-na-op-inovacii-i-konkurentosposobnost-e-vnesen-za-odobrenie-v-ek-1021599.html

