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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
07.06.2014 г.  
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 2 

 телевизии 0 

 радиостанции 2 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 10 

 вестници, от които: 5 

 - национални 5 

 - регионални 0 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 5 

Общо за деня 12 
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Телевизии и радиостанции  
 
Дата: 06.06.2014  
Източник: Радио Фокус  
Предаване: Пари за вашия бизнес  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 10  
Брой думи: 1062  
 
 
Резюме: Водещ: Добър ден! Вие сте на честотите на радио „Фокус”. Започва предаването 
„Пари за вашия бизнес”, аз съм Радина Христова. В предаването всеки петък Ви представяме 
успешни бенефициенти по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика”, които разказват за своите фирми и за това как им е помогнала 
Оперативната програма в начинанията да станат още по-успешни и разбира се, 
конкурентоспособни. Така ще направим и днес. Останете на честотите ни!  
 
Текст: Водещ: Добър ден! Вие сте на честотите на радио „Фокус”. Започва предаването „Пари 
за вашия бизнес”, аз съм Радина Христова. В предаването всеки петък Ви представяме 
успешни бенефициенти по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика”, които разказват за своите фирми и за това как им е помогнала 
оперативната програма в начинанията да станат още по-успешни и разбира се, 
конкурентоспособни. Така ще направим и днес. Останете на честотите ни!  
Фирмата, която ще Ви представим в предаването днес, се намира в Нова Загора и е един от 
многото успешни бенефициенти по Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика”. Тя произвежда млекоанализатори и 
предлага серия анализатори, които могат да се използват за измерване на масленост, сухо 
обезмаслено остатъчно вещество, белтък, лактоза и наличие на вода в проценти, температура, 
плътност и киселинност с една и съща проба в производството, при покупка и преработка на 
мляко. Новото поколение ултразвукови млекоанализатори на фирмата са революция при 
изкупуването на мляко. Анализите му се преместват от лабораторията в пунктовете за 
изкупуване на мляко, фермите и мандрите. С помощта на адаптер анализът на мляко може да 
се извършва и в цистерните, събиращи млякото. С модернизацията на производствените 
технологии във фирмата е постигнато затваряне на производствения цикъл на предприятието, 
затваряне на цикъла за проектиране и прототипиране на нови изделия. Въведени са нови 
продукти, внедряват се нови технологии за лазерно заваряване. Как фирмата стига до тази си 
форма с помощта на оперативната програма ще научим от управителя й Диньо Динев.  
Диньо Динев: Ами, нашата фирма разработва и произвежда аналитично оборудване за 
млечната промишленост ... Кандидатстваме още от първите проекти на ФАР, преди може би 
десет години вече и до сега имаме спечелени шест – седем гранта. Най-полезните проекти за 
нас са тези по иновационната схема на „Конкурентоспособност”. По тази схема разработихме 
и въведохме в производство автоматизиран флуорисцентен брояч на суматични клетки в 
мляко. Той се използва за ранно откриване на мастити при крави, овце, кози и в медицината 
при кърмещи жени. А последната иновационна схема, която работим, закупуваме техника за 
въвеждане на нов иновационен продукт имунофлуорисцентен анализатор на антибиотици в 
мляко. Оборудването, което купуваме, е многообразно и включва например реактор за синтез 
на магнитни наночастици, биологично оборудване за производство на антитела за 
аналитичните анализатори и други.  
Водещ: Докато сте работили по тези проекти, споменахте, че имате спечелени конкурси по 
шест или седем гранта. Имате ли трудности, докато работехте? Беше ли Ви необходима 
помощта на консултанти при изработването на проектите? Също така и колегите от 
управляващия орган помагаха ли Ви?  
Диньо Динев: Сега, отначало, преди... първите проекти наистина беше голям хаос. Нито... но 
това става въпрос преди десетина години, когато беше още ФАР програмата. Се учиха... 
взаимно се учихме Министерството и ние, но сега, в последно време вече нямаме никакви 
трудности с кандидатстването по проекти, защото си изградихме собствен екип за подготовка 
на проекти. Почти не ползваме консултанти. А срещаме и много, така, добра подкрепа от 
самото министерство и най-вече от регионалните центрове, защото работим с центровете в 
Стара Загора и в Сливен. Така че нямаме вече никакви оплаквания от синхрона с тези органи 
по „Конкурентоспособност”.  
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Водещ: Какво се промени във вашата фирма с изпълнените проекти от гледна точка на 
наемане на нови, по-квалифицирани работници? Също така дали сте успели да разширите 
пазарната ниша, която заемате? И всъщност, какво влияние оказаха тези проекти върху 
фирмата Ви?  
Диньо Динев: Да, фирмата ни вече е наситена с най-съвременното оборудване за разработка 
и производство на високотехнологично аналитично оборудване, като използваме и най, така, 
авангардните технологии, свързани с биотехнологиите и нанотехнологиите. Повишихме 
качеството на основния ни продукт, който е ултразвуков млекоанализатор. Най-важното е, че 
успяхме да диверсифицираме продуктите си с въвеждане вече на три нови анализатора, нови 
типове анализатори. Затвърдихме си позициите на пазарите в тези стотина страни, в които 
продаваме анализаторите си, по целия свят. Навлизаме и в необятната ниша на медицинските 
анализатори на кръв и урина. А квалификацията... Естествено, че с усложняване на 
продукцията трябва да повишаваме квалификацията на вече наетите работници, но и наемаме 
нови работници, висококвалифицирани, основно програмисти и оператори на цифрови ... 
машини. И освен това, успяхме чрез един от проектите, който беше за разработка на 
иновативен продукт и имахме партньор, Българската академия на науките, успяхме да си 
създадем тесни контакти с тях и от време на време наемаме екипи от БАН, за да разработят 
определени възли и процеси за тези анализатори и за производството им.  
Водещ: Г-н Динев, името на програмата е „Конкурентоспособност”. Успяхте ли с нейна 
помощ да станете по-конкурентоспособни и като цяло, да кажете, че фирмата Ви сега работи 
по-добре отколкото преди програмите?  
Диньо Динев: Естествено. Основната цел на самата програма е да се повиши 
конкурентоспособността, а тя се повишава по две направления: с оборудване, закупуване на 
ново оборудване и то най-съвременно. Нали, целта е чрез това оборудване и повишаване също 
и на квалификацията на персонала, защото участваме и в такива проекти, да намалим 
себестойността на продукцията чрез повишаване на качеството. По тоя начин ставаме много 
конкурентни – ниска цена и с високо качество – няма нищо по-добро от това.  
Водещ: Г-н Динев, имате богат опит. Казахте шест или седем проекта изпълнени до момента. 
Предстои отварянето на новия програмен период 2014 – 2020 г. с всички детайли и новите 
схеми по оперативната програма. Подготвяте ли се за новия програмен период и ще 
кандидатствате ли отново?  
Диньо Динев: Да, разбира се, защото имаме подготвени вече няколко нови иновационни 
продукта и основно, доколкото разбрахме, в новия програмен период ще се отделя особено 
внимание на иновационните продукти с висока добавена стойност, тъй че няма да пропуснем и 
тази възможност.  
Водещ: Да разбирам, че давате положителна оценка на оперативната програма, като цяло?  
Диньо Динев: Ами, разбира се. Не знам какво щяхме да правим и на какво ниво щяхме да сме 
без тези програми, но сега смятаме, че конкурираме най-добрите примери в световен мащаб за 
фирми, които произвеждат подобно оборудване.  
Водещ: Пожелавам Ви да продължавате в същия дух, да растете и все нагоре да вървите! И 
дано да се срещаме отново в новия програмен период с още от вашите успехи! Благодаря Ви 
много, че отделихте време за нас и предаването „Пари за вашия бизнес”!  
Диньо Динев: Да. Благодаря и на Вас!  
Водещ: Благодаря Ви, г-н Динев! Всичко добро! Разговаряхме с Диньо Динев, управител на 
фирма бенефициент по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика”. Чухте от г-н Динев, след шест изпълнени проекта той продължава да 
мисли и за следващия програмен период. А Вие останете с нас на честотите на радио „Фокус”!  
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Дата: 06.06.2014  
Източник: Радио Фокус  
Предаване: Пари за вашия бизнес  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 1  
Брой думи: 149  
 
 
Резюме: Водещ: Преди да се разделим за днес едно съобщение от управляващия орган по 
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”. 
Управляващият и договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г. публикува списък на 
сключени договори по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ в подкрепа за инициативи на фондове за първоначално финансиране по Оперативна 
програма „Конкурентоспособност” за периода 2007 – 2013 г.  
 
Текст: Водещ: Преди да се разделим за днес едно съобщение от управляващия орган по 
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”. 
Управляващият и договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г. публикува списък на 
сключени договори по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ в подкрепа за инициативи на фондове за първоначално финансиране по Оперативна 
програма „Конкурентоспособност” за периода 2007 – 2013 г. Списъкът е публикуван 
едновременно и на интернет страницата на единния информационен портал за обща 
информация за управлението на структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския 
съюз www.eufunds.bg. Още актуална информация от управляващия орган можете да видите на 
сайта www.opcompetitiveness.bg. Така завършва предаването „Пари за вашия бизнес” за днес, 6 
юни. Вие останете на честотите на радио „Фокус”. В програмата ни следват новините в 10:30. За 
вашите въпроси очакваме Ви на телефон 0882 802 802 или на и-мейл адрес radiofocus@focus-
news.net.  
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Национални печатни медии  
 
Дата: 07.06.2014  
Източник: в. Банкер  
Страница: 29  
Брой думи: 1294  
 
 
Резюме: Сами ли се прецакахме, или ни прецакаха от Брюксел? Заради политическото 
празнословие около спрените плащания по оперативната програма "Регионално развитие" този 
съществен въпрос въобще не беше поставен. А всъщност е повече от належащо да му се 
намери отговорът.  
От цялата суматоха и множеството нападки между бивши и настоящи управници се разбра, че 
има установени нарушения при реализацията на четири проекта по "Регионално развитие" за 
около 150 млн. лева. 
 
Заглавие: Прецакване с еврофондовете  
Подзаглавие:  
Автор: Ивайло СТАНЧЕВ  
Текст: Сами ли се прецакахме, или ни прецакаха от Брюксел? Заради политическото 
празнословие около спрените плащания по оперативната програма "Регионално развитие" този 
съществен въпрос въобще не беше поставен. А всъщност е повече от належащо да му се 
намери отговорът.  
От цялата суматоха и множеството нападки между бивши и настоящи управници се разбра, че 
има установени нарушения при реализацията на четири проекта по "Регионално развитие" за 
около 150 млн. лева. Те са на Университета за архитектура, строителство и геодезия за 
енергийна ефективност и обновяване на библиотечния център, на Асеновградската община, 
наречен - "Асеновград - свещената порта на Родопите", за интегрирания градски транспорт на 
Бургас и за доставката на 42 пожарни автомобила за шестте най-големи града. Договорите за 
тях са възлагани и изпълнявани в периода 2010-2013-а при управлението на ГЕРБ. Изключение 
прави само проектът на Бургас, по който все още не са приключили всички процедури.  
Накратко, това са фактите. Нито нарочените за виновни бенефициенти, нито Министерството 
на регионалното развитие имат по-подробна информация за конкретните нарушения. 
Ресорното ведомство е получило единствено обобщени данни от одита на Европейската 
комисия, извършен през април 2014-а. И точно това е най-учудващото. Досега, когато са били 
откривани нарушения, винаги е имало продължителен диалог с Европейската комисия, 
поставяни са срокове за предприемането на съответните мерки, разменяли са се писма, имало 
е повторни проверки и т.н. Така беше и при последното спиране на пари по оперативната 
програма "Околна среда", предшествано от дълги преговори между Брюксел и София. Така се 
процедираше и през 2009-а, когато пак имаше опасност от спиране на еврофондовете. Ето 
защо сегашните крайни действия на европейските ни партньори - веднага след одитната мисия 
и още преди да е готов окончателният доклад да спрат плащанията, изглеждат доста странно.  
Вместо обаче да попита "Защо?", президентът Росен Плевнелиев също "скочи" в политическата 
кочина и гръмко обяви, че спирането на парите било заради амбициите на управляващите да 
строят "Южен поток", напук на критиките от Еврокомисията. "Заради липсата на доверие и на 
експертност да бъде направен един проект по правилата - отбеляза той - България е пред 
опасност от спиране на средства от европейските фондове."  
Думите на държавния ни глава бързо бяха опровергани от говорителя на европейския комисар 
по регионалната политика Йоханес Хан - Ширин Уилър. "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 подготвя спиране на средства, тъй като този проект не е свързан с 
европейските фондове. Но трябва да се има предвид, че основен приоритет за Европейската 
комисия е спазването на законите и ако има установени нарушения по които и да е проект, ние 
сме длъжни да вземем мерки", каза Уилър.  
Интересното е, че и бившият регионален министър, а сега депутат от ГЕРБ, Лиляна Павлова 
загърби експертността си и като потомствен политик констатира: "Спирането на евросредствата 
по оперативната програма "Регионално развитие" показва ефекта на снежната топка, след като 
вече бяха спрени парите по "Околна среда". Очакваме следващата програма да бъде 



 

 
8 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 6

/7
/2

0
1
4

 

"Конкурентоспособност", след това Програмата за развитие на селските райони, а след нея и 
всички останали средства от евро-фондовете". Според Павлова правителството една година е 
работило в областта на еврофондовете "без компетентност, без прозрачност, без 
прогнозируемост" и така бил постигнат срив в доверието към България. Затова средствата се 
спирали без предварителен одитен доклад, каквато е практиката. Бившата министърка заяви 
също така, че "Регионално развитие" до неотдавна е била една от най-добре работещите 
програми - нещо, което е потвърждавано лично от еврокомисаря Йоханес Хаан. Поради тази 
причина не били верни "опорните точки" на управляващите, че вината за спирането на 
средствата е в ГЕРБ и нередностите са регистрирани при управлението на тази партия. "По 
наше време имаше писмо и ние си свършихме работата без много шум", отсече Павлова. По-
късно и одитът показал, че резултатите от работата на ГЕРБ били отлични.  
Междувременно е не по-малко странно, че Министерският съвет предпочете да запази пълно 
мълчание. Отговорният за еврофондовете вицепремиер и министър на правосъдието Зинаида 
Златанова, както и министърът по регионалното развитие Десислава Терзиева така и не 
направиха официално изказване по случая. Вместо тях говори Деница Караджова, която е 
председател на парламентарната Комисия за контрол на еврофондовете. "Всяко едно 
нарушение, което се констатира, е неприятно за държавата членка, защото това води до 
временно спиране на плащанията. По-същественото е, че отново се идентифицират проблеми 
с обществените поръчки. Те се оказват препъникамъкът за всички бенефициенти и 
управляващи органи. Ако допреди 2013 г. те предварително са информирали с писмо, че е 
възможно спиране на средства, сега Европейската комисия, още преди да изпрати одитния 
доклад, изпраща писмо за временно прекратяване на средствата. Това писмо означава, че 
управляващите органи трябва да одитират отново проектите", изтъкна Караджова.  
Все пак след въпрос по време на блицконтрола в парламента през седмицата премиерът 
Пламен Орешарски коментира, че: "Грешки и нередности се откриват във всяка година от 
програмния период и те като че ли са съсредоточени най-много в периода от 2010-а до края на 
миналата година по обясними причини". "Предстоят още одити. Имам притеснения. Не можем 
да направим нищо за миналото, но можем и се опитваме да укрепим системите за финансово 
управление и контрол", призна Орешарски. Неговото становище е, че не кметовете са 
допуснали нередности, а администрацията и затова, ако е необходимо, щели да се правят 
вътрешни корекции.  
Чак след това дойде и съобщението от регионалното министерство, че Управляващият орган 
на спряната оперативна програма започва подготовката за повторна проверка на процедурите 
за обществени поръчки. Разработвали се и допълнителни инструкции към бенефициентите за 
най-срещаните нарушения при подготовката и провеждането на търговете. Щяло да има и 
актуализация на процедурите за предварителен, текущ и последващ контрол на обществените 
поръчки...  
Всичко хубаво, но явно пак ще следваме поговорката "След дъжд - качулка". Къде бяха досега 
всички тези системи за контрол? Защо не хванаха нарушенията и се стигна дотук? И отново 
стигаме до основния въпрос ние ли сме си виновни, или от Брюксел ни имат за втора ръка хора 
и ни порязват, както си искат?  
Да вземем например най-големия проблемен проект - за интегрирания градски транспорт на 
Бургас. Той е за над 134 млн. лв. и беше първият от този род за страната. Точно затова в 
подготовката му и попълването на документацията за обществените поръчки основна роля 
имаха експертите от еврозвеното JASPERS, а не някои местни недоучени чиновници. На всичко 
отгоре цялата информация за поръчките се изпращаше редовно за одобрение и на 
Европейската банка за развитие, която съфинансира начинанието. Не е за пропускане и че 
всеки договор за над 25 млн. евро (включително и този) изрично се одобрява от Европейската 
комисия. Българската Агенция за обществени поръчки също има ангажимент детайлно да 
проверява всички по-големи европроекти и да дава становище по тях. Без него съответната 
процедура просто не може да бъде открита.  
"Макар да не сме получили подробен доклад за пропуските в процедурите, които са причина за 
временно спиране на финансирането, съм категоричен, че нямаме вина за спрените плащания. 
Проведените обществени поръчки са абсолютно синхронизирани с българското 
законодателство и принципите на прозрачност и равнопоставеност. Все пак проектът е мега 
голям. Ако други проверявани институции или общини са откривали по две или три обществени 
поръчки, то ние само по него сме обявили 24. Той беше нов не само за България, но и за 
страните от Балканския полуостров и затова се наложи екипна работа между община, държава 
и европейски експерти. Сигурен съм, че пропуските, които са установили от Европейската 
комисия, са или технически, или произтичат от непълната синхронизация между европейското и 
българското законодателство", твърди кметът на Бургас Димитър Николов. Той се надява 
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съвместно с Министерството на регионалното развитие да се аргументират и защитят по всеки 
пункт от констатациите на еврокомисарите.  
Текст под снимка  
Бившият регионален министър, а сега депутат от ГЕРБ Лиляна Павлова, говори за спрените 
пари така, сякаш никога не е ръководила Министерството на регионалното развитие.  
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Резюме: Ако не друго, правителството на Пламен Орешарски изпълни отколешна мечта на 
българските политици - за тях се говори буквално навсякъде. Освен в статии в Германия, САЩ, 
Великобритания, Полша, то успя да вкара България и на масата на най-развитите държави. Е, 
не като член, а като пример за назидание. "Току-що започнахме наказателна процедура срещу 
България, която демонстрира, че не се шегуваме", каза председателят на Европейската 
комисия Жозе Мануел Барозу преди началото на срещата на седемте най-развити 
индустриални държави в сряда. Поводът беше проектът за "Южен поток".  
 
Заглавие: Троянското магаре  
Подзаглавие: Как България се превърна в нарицателно за провалена европейска държава и 
колко точно струва това  
Автор: Илин СТАНЕВ, Огнян ГЕОРГИЕВ  
Текст: Ако не друго, правителството на Пламен Орешарски изпълни отколешна мечта на 
българските политици - за тях се говори буквално навсякъде. Освен в статии в Германия, САЩ, 
Великобритания, Полша, то успя да вкара България и на масата на най-развитите държави. Е, 
не като член, а като пример за назидание. "Току-що започнахме наказателна процедура срещу 
България, която демонстрира, че не се шегуваме", каза председателят на Европейската 
комисия Жозе Мануел Барозу преди началото на срещата на седемте най-развити 
индустриални държави в сряда. Поводът беше проектът за "Южен поток".  
Наказателната процедура беше придружена със спиране на средствата по "Регионално 
развитие", което последва спирането по "Околна среда" (и евентуално 
"Конкурентоспособност")... Поредицата от шамари може и да не са свързани помежду си, но 
звукът от тях е оглушителен. Толкова силен удар България не е получавала от Брюксел не 
само от влизането си в Европейския съюз, но дори в годините преди присъединяването. 
Трезвият поглед показва, че провалите бяха заложени в последните години. Но докато 
правителството на ГЕРБ получи първоначален кредит на доверие през 2009 г., който след това 
харчеше безразборно, то БСП и ДПС, които започнаха мандата си с откровено недоверие, явно 
решиха, че след Бойко Борисов и Цветан Цветанов всичко може да мине. Това се оказа голяма 
грешка, последиците от която ще се носят от цялата държава дори след края на кабинета 
"Орешарски".  
И това трябва да се помни много добре, тъй като във вече очертаващите се предсрочни избори 
отново ще слушаме кухо мерене на успехите. А фактите говорят, че местният политически 
пазарлък всъщност е от друго измерение - мрачно и затънтено. Постиженията на България в 
последните седем години в ЕС са, меко казано, скромни - Румъния, която от края на 90-те 
години на миналия век винаги е била на косъм зад нас, сега уверено ни изпреварва. С 
останалите нови членки на съюза пък вече въобще не сме в една лига. Нито съдебната 
система се подобри, нито корупцията спадна кой знае колко, дори напротив - борбата за 
превземане на държавата от един бизнес клан стана брутално очебийна, нещо, което 
членството в ЕС уж трябваше да предотврати. Малките анклави на нормалност в България, 
вместо да се разширяват, биват потискани и мачкани.  
И което е по-лошо, София, водена от политическата си класа (в неразривна симбиоза с 
местната бизнес класа, която живее основно заради връзките си с държавата), сега работи 
срещу малкото, което страната успя да изгради. На България й трябваха години, за да може 
някой да започне да приема насериозно нейните институции и интереси, а сега всички те биват 
подложени на унищожителна критика, която ще лепне още години наред.  
Колко е лошо да бъдеш новина  
Предупрежденията за това, че България ще се превърне в троянското магаре на ЕС, на което 
всички смятат за особено поучително да дръпнат ухото, нарастват от близо два месеца. И 
наистина, погледнато отстрани (без политически или бизнес емоции), в момент, в който се 
обсъждат санкции срещу Русия заради ставащото в Украйна, активната подкрепа на проект 
като "Южен поток" (дори от него България да има полза) е не само въпрос на лош вкус, но и на 
никакъв усет за дипломация.  
Rzeczpospolita, Financial Times, Deutsche Welle , Wall Street Journal, Spiegel, Washington Post са 
само най-популярните медийни брандове, които в последно време се върнаха към любимото 
клише за България, подвластна на руските интереси. Дори трезвият "Ди цайт" се запита дали 
България не попада все повече под руското влияние. Голяма част от тези коментари са доста 



 

 
11 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 6

/7
/2

0
1
4

 

пресилени, резултат на още неизбледнелия спомен за 16-ата република на СССР. Но за 
средностатистическия западен читател и политик България се възприема точно така, което 
вече насажда стабилна негативна представа за София. В коридорите на европейските 
институции вече упорито се говори, че колебливата политика на страната не се дължи на 
стремежа да се угоди на русофилски настроените избиратели (каквито последните евроизбори 
доказаха, че няма - "Атака" не влезе, а по-възрастните избиратели на БСП си гласуваха както 
винаги), а на директни инструкции, които правителството получава от Москва.  
Български дипломати признават анонимно, че отношението към страната се е променило и 
коментарите във водещи западни вестници отговарят доста точно на настроенията към 
България.  
За това естествено помага и активното използване на руски опорни точки - при промените на 
Закона за енергетика, които целяха да помогнат на "Южен поток", депутатите от БСП сякаш 
преписваха от правните анализи на "Газпром". По-късно се оказа, че компанията "Южен поток - 
Транспорт" е помагала при писането на поправките, които целяха да изключат газопроводите в 
икономическата зона, териториалните води и два километра от сушата на България от 
действието на европейското законодателство.  
Колекция от стаявани шамари  
Охлаждането към България обаче не е резултат само от проруската реторика на настоящото 
правителство. Предупрежденията към страната не са от вчера. Все пак трябва да се помни, че 
София и Букурещ влязоха под условие и с наблюдение в ЕС. Още от 2009 г. е ясно, че страната 
няма да стане част от шенгенското пространство, докато не покаже драматичен напредък в 
реформите на правоохранителните си органи, т.е. те да започнат да се грижат за гражданите 
вместо за силните на деня. Това беше очебиен провал на ГЕРБ.  
По същото време Европейската централна банка предупреди България в конфиденциални 
писма, че без българската икономика да започне да работи прозрачно, предвидимо и при 
спазване на правилата и без да се спре процесът на олигархизация на страната, София няма 
смисъл да дава публични анонси за влизане в еврозоната. Вместо да се стреми да изчисти 
икономиката, ГЕРБ направи обратното - отказа се и от еврозоната. Към средата на 2010 г. 
еврозоната не само престана да бъде приоритет (финансовият министър Симеон Дянков в края 
на 2011 г. вече дори оценяваше шансовете й да оцелее като ниски), но олигархията започна да 
концентрира още повече пари и медии в обятията си.  
Всъщност икономическите интереси на някои кръгове, маскирани като политика, са това, което 
трайно преобърна отношението към България. Бизнес кръгът, който подпира последните три 
правителства, няма идеологически или географски предпочитания (няма проблем да работи и с 
американски компании), но руските контакти осигуряват далеч по-лесен достъп на облаги. 
Навлизането на руската ВТБ и партньорството й с българската Корпоративна търговска банка в 
няколко проекта у нас, както и активното участие в проекта за "Южен поток" на фирми, 
финансирани от банката, показаха, че Русия вече окончателно е предпочитаният партньор на 
този кръг, който дискретно управлява страната.  
Естествено подобни процеси има и на други места - Кипър, Люксембург или Австрия, но никъде 
това сливане на политика, икономика и частни интереси няма толкова мащабен и прояждащ 
ефект. В Германия руският капитал навлиза, но се стреми да спазва правилата. В България той 
се опитва да пише законите. Комбинацията между институционално счупена държава, алчни 
олигарси и руски интереси е просто взривоопасна. За съжаление на този кръг кризата в 
Украйна изведнъж извади темата "Русия" на европейската маса с неочаквана острота. И на 
този фон България внезапно изпъкна неудобно. Което доведе дотам в списание Spiegel да 
започват да се появяват материали на германското разузнаване за руското влияние в София, а 
Washington Post да коментира, че не може от нас да зависи американската политика към Русия.  
Виновникът не е един  
На геополитическия фон на "Южен поток" спирането на европрограмите изглежда по-дребен 
проблем, но всъщност е по-важен вътрешно, защото от тези пари зависят много общини и 
фирми (които пък имат политически връзки). Освен това да те критикуват в американски 
вестник не е кой знае колко болезнено политически, но да ти спрат парите е плесник през 
ръцете. Затова този шамар боли повече. Но истината е, че и за него вина за тях носят поне три 
правителства.  
След решенията тази седмица за спиране на плащанията по оперативна програма "Регионално 
развитие" (по която имаме да получаваме 550 млн. лв. само тази година) и официалното 
заявление на Европейската комисия за началото на процедура за нарушение на европейското 
законодателство при изграждането на "Южен поток", в България заваляха обвинения и 
контраобвинения. "При ГЕРБ няма нито една спряна програма, докато сега падат цели 
програми", моментално коментира бившият премиер Бойко Борисов. Премиерът Пламен 
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Орешарски му отвърна, че грешки се откриват във всяка година от програмния период, като 
най-много са между 2010 и 2013 г. Трагикомичното е, че и двамата са прави.  
Проблемите в европрограмите са заложени още при тройната коалиция (в "Околна среда" още 
от 2008 г.) И това е естествено, защото няма страна, която да не прави грешки, особено нова и 
административно неопитна като България. Повечето обаче се стараят да оправят грешките си. 
ГЕРБ получиха кредит на доверие, че ще изчистят системата, но въпреки частичния успех 
обществените поръчки останаха дълбоко проблемни и често корумпирани. И когато загубихме 
този кредит, тези проблеми изведнъж станаха непреодолими (виж текста).  
В случая с "Южен поток" се разиграва почти идентичен сценарий. Борисов продължава ехидно 
да обяснява, че по негово време проектът за "Южен поток" е вървял добре, а настоящото 
правителство го е съсипало. Проблемите с правната база на газопровода, която основно се 
критикува от Европейската комисия, обаче са известни още от 2010 г., но правителството на 
ГЕРБ не положи усилия да ги оправи. Така проектът следваше естествения си ход, събирайки 
подпис след подпис, докато кабинетът на Пламен Орешарски не положи логичния последен 
параф. И изтегли късата клечка. Орешарски дори обясняваше в Брюксел на президента на 
комисията Жозе Мануел Барозу, че ще спазваме правилата, докато в София обявяваха 
фирмите, които ще строят тръбата.  
Какви ще са последиците  
Тъй като ни предстои отново период на несигурност и колебания, няма изгледи за драстично 
подобрение на ситуацията скоро. Това значи, че траекторията ще продължава да сочи надолу в 
близко бъдеще. Това правителство не се отличава с особена способност да взима трудни 
решения (освен, изненада, "Южен поток"). То избяга от важни дебати, скри се от идващи кризи, 
предпочете други да говорят и действат вместо него и така успя да блокира администрацията 
дългосрочно. При европрограмите това означава, че ако забележките не бъдат изпълнени 
скоростно и кадърно, милиарди ще бъдат заложени на карта. По "Околна среда" вече висим с 
1.5 млрд. лв., които при евентуално замразяване ще доведат до катастрофа на изпълнители и 
на цялата програма. При "Регионално развитие" ситуацията не е толкова драматична все още, 
но изгледите не са добри. Ако спекулациите са верни и бъдат спрени още поне две програми, 
всички сметки за дупка в бюджета ще се окажат опасно близо до истината. В енергетиката 
дълговете между фирмите се увеличават лавинообразно, фискалните дефицити растат, 
здравеопазването охка и пъшка.  
Комбинацията е много неприятна. Точно когато в различни сектори на икономиката растат 
проблемите, най-големият външен кредитор на страната - ЕС, може да се оттегли. Но дори и 
това да не се случи, оттук насетне поне няколко години напред Брюксел ще дебне България 
под лупа. Дали това ще промени нещо е отделен проблем.  
Историята досега също е показателна. Въпреки проблемите си България между 1992 и 1994 г. 
не се отличаваше кой знае колко много от другите източноевропейски страни и беше много по-
напред от прибалтийските държави. България, Румъния, Чехия и Словакия подписаха 
споразуменията си за асоцииране към ЕС през 1995 г. (Полша и Унгария година по-рано), но 
София влезе в евросъюза последна заедно с Букурещ. Финансовата безотговорност в периода 
1995-1996 г. пък доведе до това, че България дълги години се оказа изолирана от 
международните валутни пазари с всички негативни последици от това- високи лихви в 
страната, забавен икономически растеж и статута на икономически парий. Едва през 2002 г. 
страната се появи отново на световните парични пазари.  
Сега ефектът, да се надяваме, няма да е толкова тежък. Но героичната поза, с която 
представители на БСП се опълчват на козните на Брюксел и Вашингтон, очевидно трябва да се 
прекрати.  
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Резюме: Важността на парите идва от това, че са връзка между настоящето и бъдещето, 
твърди икономистът Мейнърд Кейнс. В този ред на мисли тази седмица настоящето на 
България изгуби още една връзка с възможното си близко бъдеще. Европейските одитори 
решиха изненадващо и бързо да спрат плащанията по две от най-големите оси на програма 
"Регионално развитие", с което я превърнаха във втората блокирана от общо седем програми. 
"Околна среда" сподели същата съдба още преди половин година.  
 
Заглавие: Като вятър в кула от карти  
Подзаглавие: Защо катастрофират европрограмите  
Автор: Огнян ГЕОРГИЕВ  
Текст: Важността на парите идва от това, че са връзка между настоящето и бъдещето, твърди 
икономистът Мейнърд Кейнс. В този ред на мисли тази седмица настоящето на България 
изгуби още една връзка с възможното си близко бъдеще. Европейските одитори решиха 
изненадващо и бързо да спрат плащанията по две от най-големите оси на програма 
"Регионално развитие", с което я превърнаха във втората блокирана от общо седем програми. 
"Околна среда" сподели същата съдба още преди половин година.  
Решението стана толкова бързо, че изненада и самото Министерство на регионалното 
развитие, което се чудеше какво да отговори на журналистическите въпроси и накрая се 
принуди да признае, че не знае конкретните мотиви за спирането, тъй като е получило само 
обобщена извадка от одита. Спирането позволи на опозицията от ГЕРБ да влезе в познатата 
мантра "на тях им ги спират, на нас ни ги пускат", а на правителството - да сочи с пръст 
предшествениците си и да казва, че проблемните проекти са по тяхно време. Но извън тези 
прости схеми, има ли по-голям план за ударите по европрограмите в България? Или с други 
думи, наказват ли ни за нещо.  
Автобуси, пожарни, катастрофи  
От списъка с проблемните проекти, който "Капитал" прегледа, става ясно, че единият е на 
Университета за архитектура, строителство и геодезия и е за енергийна ефективност и 
обновяване на библиотечния център. Вторият е по прословутата мярка за туристически 
атракции и е на община Асеновград - "Асеновград - свещената порта на Родопите". Третият и 
най-скъп е за интегриран градски транспорт на Бургас - за 134 млн. лева. Четвъртият е за 
доставката на 42 пожарни автомобила за 6-те най-големи града - Пловдив, Варна, Бургас, 
Плевен, Русе и Стара Загора, а бенефициент е МВР. Извадката е случайна и е направена на 
база изпратените последни искания за плащане в Брюксел, от които одиторите са си избрали 
няколко. Това обяснява защо различни по време проекти са попаднали в един одит.  
Проектите са възлагани и изпълнявани в периода 2010 - 2013 г., без проекта за градски 
транспорт на Бургас, по който все още текат процедури за избор на изпълнители по отделните 
компоненти. От МРР, както вече стана ясно, нямат много подробности за констатираните 
нарушения, а от самата ЕК бяха лаконични. "Има доказателства за съществени недостатъци в 
системите за контрол и управление", каза говорителката на регионалния комисар Ширийн 
Уилър. Зад това съкращение могат да се крият доста неща, както показа ситуацията в "Околна 
среда" (ОПОС). В случая с "Регионално развитие" е по-интересно.  
В Бургас например са проверени 4 от общо 24 обществени поръчки по големия проект. Някои от 
въпросите на одиторите са били за съкратени срокове, както и за липса на цена при 
предварително обявление. "И двете обаче са позволени от българския Закон за обществени 
поръчки - съкратените срокове са възможни за по-малки поръчки, като тези за консултант, а ако 
не знаем цената при предварителното обявление, ни се позволява да не я дадем", коментира 
източник от общината, пожелал анонимност, заради текущите проверки. При ОПОС одиторите 
заключиха, че при разминавания между българското и европейското законодателство трябва да 
се спазва европейското, но това е системен проблем на всички програми за годините до 2010-
2011 г. и не е трудно да се отгатне, че той присъства отдавна и навсякъде.  
Друга от критиките е свързана с факта, че Бургас е поискал при кандидатстване за снабдител 
на автобуси той да има сервиз в града или да ползва услугите на "Бургасбус". Одиторите 
виждат това като ограничително условие, но от общината смятат да поискат консултации с 
партньора си Европейска банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и да докажат, че това е 
практика по такива конкурси. ЕБВР всъщност е и съфинансираща организация за този проект и 
е давала мнението си по обществените поръчки.  
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Веднъж стомна за вода...  
Без да е ясно какви са критиките по всички проверени проекти и какво точно седи зад 
решението на одиторите, е трудно да се прави заключение, но поне на пръв поглед това не 
изглеждат нарушения, които могат толкова бързо да спрат програмни оси за над милиард евро. 
Обикновено процедурата включва изпращането на доклада до българските власти, искането на 
мнение, въпроси и отговори, после срок, в който да се предложат мерки, и едва накрая 
прекъсване на плащанията, докато не се изпълнят мерките. Така беше например през 2011 г., 
когато регионалната дирекция на ЕК изпрати именно такова писмо и в резултат управляващият 
орган сам спря плащанията и си наложи корекция от 17 млн. лв., за да не допусне спиране на 
програмата. Сега всичко това бе прескочено и се отиде директно на последната стъпка. Когато 
"Капитал" разговаря с Ширийн Уилър, тя самата бе изненадана от бързината на случващото се 
и призна, че е нямала идея, че ще се стигне дотам.  
Това говори за превантивни действия, които издават едно - липса на доверие. За да си ги 
обясним, да погледнем какво се случи в другата спряна програма - "Околна среда". Тя бе 
спряна през ноември отново заради проблеми с обществените поръчки с няколко препоръки 
към управляващия орган и ясно набелязани стъпки, които да се предприемат. В резултат в 
програмата настъпи хаос. След като няколко месеца изучаваха ситуацията, управляващите 
програмата внезапно наложиха финансови корекции на десетки общини, които изпълняват или 
са изпълнили проекти. Това доведе до яростен отпор от местните власти, както и политически 
натиск, което на свой ред доведе до това да се състави нов списък с отпаднали общини, с 
намалени корекции и т.н. Българският одитен орган - "Одит на средствата от ЕС", направи 
задължителния преглед и установи огромен процент грешки на управляващия орган, сред които 
елементарни такива, като повторение на договори и безглаголни изречения, с които се налагат 
финансови наказания. Бил е установен "незадоволителен контрол на второ и трето ниво".  
Когато "Капитал" попита тази седмица ЕК за решението за "Околна среда", което трябваше да 
стане ясно тези дни (срокът от шест месеца изтече на 27 май), оттам съобщиха, че още не са 
получили цялата необходима информация от българските власти. Информацията все пак е 
пристигнала в края на тази седмица, но доста след крайния срок, който властите имаха. Става 
дума за шест месеца, в които органите тук имат за задача да решат какво да направят, да 
представят решение и да го защитят. Това е процедура, в която всички държави членки са 
изпадали и изпадат и не е кой знае каква висша математика. Фактът, че ръководството на 
МОСВ не успява да се справи с това, вероятно не е пропуснат в Брюксел. Същата европейска 
дирекция ръководи и "Регионално развитие" - т.е. впечатлението от начина, по който 
функционира българската администрация, надали е помогнало.  
Слуховете говорят, че и третата програма, координирана от същата европейска дирекция - 
"Конкурентоспособност", ще бъде прекратена, но това са само спекулации засега. Там 
наистина текат одити, както и в другите програми, но проблемите там не са толкова свързани с 
обществени поръчки - има няколко случая, които са разглеждани от ОЛАФ. По-вероятно 
изглежда да пострада програмата за развитие на селските райони, където има много 
обществени поръчки на малки общини и там ударът ще бъде помитащ, тъй като става дума за 
много пари и много общини. Слуховете за смени на висшето ръководство на фонд "Земеделие" 
по политическа поръчка само ще потвърдят това, което в Брюксел отдавна е ясно - чистотата 
на паричните канали е последното, за което управляващите тук ги е грижа в момента.  
Говори с тях  
Но причината за по-рязкото отношение на комисията не е само една. Първо, идва краят на 
програмния период, когато всички одитори са доста по-стриктни и внимателни, защото сумите 
стават все по-големи. Второ, в регионалната дирекция на ЕК вече има нов шеф, който отговаря 
за България, и всеки сантимент, който може да е бил изграден през последните години към 
страната, вече е изчезнал - останало е само строгото съблюдаване на критерии, които 
България (колкото и напредък да има в последните години) невинаги покрива. Дори в много по-
развити страни няма съвършени обществени поръчки, а тук това ще бъде слабост още години 
наред.  
Редица политици, включително президентът Росен Плевнелиев, тази седмица обвързаха 
спирането на еврофондовете с проекта "Южен поток", който доказвал, че България не може да 
прави правилно големи и сложни проекти. Това, разбира се, не е вярно. Директна връзка между 
спирането на плащанията по европрограми и газовия проект няма, нито може да има. 
Еврокомисията не спира фондове по политически причини, ще ви каже всеки администратор в 
Брюксел. Истината е, че не й се налага - има хиляди други причини, поради които да го прави. 
България например е изключително лесна мишена - обществените поръчки тук са все още на 
такова ниво, че да се говори за честна конкуренция на много места е просто смешно. "В много 
общини доста от поръчките все още са нагласени, особено си личи при оценката. Свалят се 
инструкции кой трябва да победи и комисията решава, признава висш експерт, който отдавна 
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работи в системата. Това е опорочен процес. ЕК, разбира се, знае за него, но има известен 
толеранс, докато вижда стремеж да се изчисти системата и да се въведат правила." С други 
думи, ако въпросът е за наказания "по устав", България е раздърпаният войник с разкопчани 
копчета на края на редицата, когото винаги могат да пратят в карцера.  
За да се минимизират тези ефекти, обикновено политиците прибягват до лични срещи и 
контакти. Служебният министър по еврофондовете Илиана Цанова обясняваше как комуникира 
с "колегите от комисията" ежедневно и по-често дори от колегите си министри. Тя не скри, че 
сложен проект като този за прехвърлянето на Северната скоростна тангента от една програма в 
друга (от "Транспорт" в "Регионално развитие") е бил предложен и направен почти изцяло от 
самата комисия. Тоест, когато си партнираш с хората от другата страна на линията, нещата 
имат склонност да се получават, а когато не се, поне не се чупят бързо и изцяло.  
Това правителство има сложна и трудна комуникация с Брюксел далеч не само по Южен поток. 
А когато някой не ти вярва, той обикновено не ти дава пари.  
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Дата: 07.06.2014  
Източник: в. Строител  
Страница: 40  
Брой думи: 1360  
 
 
Резюме: Парите по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020 г. 
(ОПИК) ще бъдат с 250 млн. евро повече от тези през периода 2007 -2013 г. Това съобщи 
министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев при представянето на 
приоритетите на програмата след заседанието на Министерския съвет миналата седмица.  
Той благодари на частния сектор, който активно участва в изграждането на проекта на ОПИК, 
известна и като "Програмата на бизнеса".  
 
Заглавие: ОП "Иновации и конкурентоспособноа" дава шанс за нов старт  
Подзаглавие: Наука и бизнес ще се развиват заедно  
Автор: Елица ИЛЧЕВА  
Текст: Парите по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020 г. 
(ОПИК) ще бъдат с 250 млн. евро повече от тези през периода 2007 -2013 г. Това съобщи 
министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев при представянето на 
приоритетите на програмата след заседанието на Министерския съвет миналата седмица.  
Той благодари на частния сектор, който активно участва в изграждането на проекта на ОПИК, 
известна и като "Програмата на бизнеса".  
Общият й бюджет е 1,414 млрд. евро. Тя ще има 4 приоритетни оси. Първата е "Технологично 
развитие и иновации" и обхваща 20% от ресурса, или 295 млн. евро. По нея се предвижда 
подкрепа за сътрудничество между предприятията, научните среди и бизнеса в иновационни 
практики.  
Втората ос е "Предприемачество и капацитет за растеж", която обхваща 50,1% от ресурса и ще 
разполага със 721 млн. евро.  
По третата ос - "Енергийна и ресурсна ефективност", са предвидени 25%, или 356 млн. евро. По 
нея се планират инвестиции в енергийно ефективни технологии и възобновяеми източници за 
собствено потребление.  
Четвъртата ос - "Техническа помощ", се очаква да разполага с 40 млн. евро.  
Ето и останалите акценти в програмата, която е сред първите три, влизащи за одобрение в 
Европейската комисия.  
Стимули за изостаналите райони  
Дунавската равнина, планинските райони и като цяло най-бедните части в цяла България, 
където младите хора са на изчезване, ще бъдат стимулирани по ОПИК. Както е известно, 
приоритетното финансиране на тези части е заложено и в изготвената стратегия от 
Министерството на икономиката и енергетиката. Планира се да се построят нови предприятия, 
осигуряващи постоянна заетост, адекватно и подходящо образование спрямо нуждите на 
местния бизнес. Целта е ясна - да се повиши стандартът на живот на населението, което да се 
задържи по родните си места.  
Като допълнение към стратегията в основните цели на ОПИК е записано, че ще се финансират 
проекти, които да подпомагат развитието на иновативни продукти и услуги, предлагани в 
същите западнали райони. Това означава строителство на нови предприятия, които обаче не 
просто ще осигуряват работни места, а устойчиви производства с модерни технологии.  
Над 50 хил. лв. за млади хора с идеи  
На поне 50 хил. лв. помощ ще може да разчита младият българин, решил да развива 
стартиращ или иновативен бизнес. Това е една от мерките за ръст на икономиката, заложени в 
проекта на програмата. За да могат да се възползват от този вид подкрепа по ОПИК, младите 
хора трябва да имат новорегистрирано предприятие и да желаят да реализират бизнес идея на 
стойност над 25 000 евро. Конкретните параметри на помощта, а също и критериите за 
допустимост, ще бъдат подробно разписани след приключване на предварителната оценка за 
изпълнението на финансовите инструменти, разработването на критериите за избор на 
операции и условията за кандидатстване.  
Интересно е, че за реализацията на бизнес идеи кандидатстващите ще могат да създават и 
партньорства, да обединяват усилията си с други фирми. В ОПИК се предвижда възможност и 
за съвместно кандидатстване от няколко предприемачи за един и същи проект.  
Пари и за наука  
Ако имат нужда, бенефициентите ще могат да получат и помощ от научноизследователските 
институти.  
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Например, ако бизнес идеята е да се разработи и да започне да се произвежда нов продукт, 
включително и в областта на строителството и строителните материали, учените ще може да 
окажат помощ. Дейността им може да бъде включена в съответния проект и за нея да се 
получат пари от ОПИК. Така освен развитие на родния бизнес и повишаване на 
конкурентоспособността му спрямо европейските компании ще се развие и нивото на науката в 
България, обясняват авторите на проекта. Научните среди ще могат да помагат на кандидатите 
и в доразвиване на уменията на кадрите във фирмата, повишаване на квалификацията им и 
т.н.  
Това означава, че ОПИК ще допълва Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", в 
която е съсредоточено увеличаване достъпа на младите хора до нови знания и умения, 
повишаване квалификацията на кадрите.  
Основната цел на всичко това е да се повиши предприемаческата активност, включително 
младежката, чрез създаването на нови производства, успешното реализиране на бизнес идеи и 
ускореното развитие на съществуващи фирми, което да доведе до икономическа стабилност и 
растеж.  
720 млн. евро за малките и средните фирми  
Над 720 млн. евро ще получат от ОПИК малките и средните предприятия (МСП) у нас до 2020 г. 
За тях са предвидени 51% от общия ресурс на програмата, което означава, че МСП са 
основната целева група. Към тях ще бъдат насочени над половината от заложените средства, 
или 0,7 млрд. евро. Но проектът предвижда подкрепа и за големи предприятия, както и други 
видове бенефициенти в партньорство с тях, като висши училища, научни институти и 
изследователски организации, офиси за технологичен трансфер, технологични центрове, 
клъстери с потенциал за висока добавена стойност, агенции и ведомства, свързани с 
предоставянето на услуги за бизнеса и подобряване на бизнес средата. В тази група попада и 
"София Тех Парк". Подготовката за изграждането на технологичния парк започна през този 
програмен период, но основното строителство ще се финансира със средства от ОПИК 2014 - 
2020 г. Освен това чрез програмата ще се инвестира не само в сектора на иновациите и 
производството, но също и за бизнес идеи, свързани със селското стопанство, туризма, 
услугите.  
Старт преди старта  
Още преди програмата да получи окончателното си одобрение от Брюксел, може да бъдат 
стартирани процедури за кандидатстване по новата ОП "Иновации и конкурентоспособност", 
съобщават от екипа на Министерството на икономиката и енергетиката, разработвал 
документите. "Все пак обявяването на процедури може да бъде направено едва след 
приемането на окончателните текстове на европейските правила за държавни помощи и след 
сформирането на комитета за наблюдение на ОПИК", обясняват експертите от МИЕ.  
Финалната част от одобрението на оперативната програма трябва да започне най-късно на 4 
юли - 3 месеца след изпращането на Споразумението за партньорство на България до 
Еврокомисията, което е с дата 4 април 2014 г.  
Пари и за нова администрация  
Със средства от ОП "Иновации и конкурентоспособност" ще бъдат създавани звена, които да 
подпомагат развитието на бизнеса и неговата продукция. По-конкретно това ще става в нови 
или съществуващи агенции, организации и ведомства. Задачата им ще бъде да развият 
модерни и иновативни услуги, които да допринесат за повишаване на конкурентоспособността 
на предприятията в страната.  
Налице е и опит за намаляване на броя документи и опростяване на процедурите за 
кандидатстване спрямо предходната ОП "Конкурентоспособност" 2007 - 2013 г. Експертите 
предлагат за новия период да се дават опростени формуляри за кандидатстване и отчитане, 
като фокусът ще бъде изместен от формалното съответствие към реалното постигане на 
резултати. Предвижда се да бъде преустановена практиката да се подават едни и същи 
документи повече от веднъж. Във формулярите ще бъдат заложени по-конкретни изисквания 
към предложенията според размера на финансирането и сложността на проекта. Ще бъде 
разширен и обхватът на електронното подаване на документи и отчети. Процедурите за оценка, 
изпълнение и отчитане на малки проекти с определен праг на съфинансиране също ще бъдат 
опростени. Ще се търсят възможности за преодоляване и на един от най-важните проблеми на 
изпълнението - финансирането на проектите (осигуряването на съфинансиране и мостово 
финансиране), което към момента е и най-честата причина за прекратяване на договори.  
В проекта е записано, че във връзка с процедурите за избор на изпълнители по проектите, 
съфинансирани със средства на ЕС, се планират действия за ограничаване на 
административната тежест. Те касаят създаването на ясно структурирани и стандартизирани 
правила, въвеждащи унифициран подход в изискванията към бенефициентите при избора на 
изпълнител.  



 

 
18 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 6

/7
/2

0
1
4

 

***  
Продължава работата по "София Тех Парк"  
Добра новина в новата ОПИК е, че първата мярка за технологична модернизация може да 
стартира още през тази година, веднага след одобрението на програмата от Брюксел. Това 
ще отвори възможността да продължи работата по единствения конкретизиран в програмата 
голям инфраструктурен проект - "София Тех Парк". Миналата седмица стана ясно, че началото 
на изпълнението, което се очакваше през май или юни, по всяка вероятност ще се забави. 
Причина за това е отмяната от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) на 3 от общо 6 
проведени обществени поръчки за изграждането на инфраструктурата. Ако все пак 
строителството започне навреме, проектът, оценяван на 50 млн. евро, трябва да приключи в 
края на 2015 г. или началото на 2016 г.  
Преди месец бе съобщено, че голяма част от средствата по програма 
"Конкурентоспособност" ще бъдат прехвърлени за следващия програмен период чрез 
разделянето на проекта на етапи за финансиране именно заради опасенията на Управляващия 
орган (УО), че част от 50-те млн. евро могат да бъдат загубени заради забавянето на 
поръчките.  
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Дата: 07.06.2014  
Източник: в. Строител  
Страница: 41  
Брой думи: 918  
 
 
Резюме: Ресурсът на програмата е над 1,3 млрд. лв. 
Петият вариант на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"  
(ОПНОИР) 2014 - 2020 г. беше одобрен от правителството. Така страната ни е готова за 
започване на официални преговори по програмата с Европейската комисия. Становища и 
предложения по програмата можеха да се дават до 28 май. Тя беше публикувана за 
обществено обсъждане и достъпна за всички заинтересовани в портала към Министерския 
съвет www.strategy.bg. 
 
Заглавие: ОПНОИР - свързващото звено между науката и бизнеса  
Подзаглавие:  
Автор: Невена КАРТУЛЕВА  
Текст: Ресурсът на програмата е над 1,3 млрд. лв.  
Петият вариант на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"  
(ОПНОИР) 2014 - 2020 г. беше одобрен от правителството. Така страната ни е готова за 
започване на официални преговори по програмата с Европейската комисия. Становища и 
предложения по програмата можеха да се дават до 28 май. Тя беше публикувана за 
обществено обсъждане и достъпна за всички заинтересовани в портала към Министерския 
съвет www.strategy.bg. ОПНОИР е една от седемте основни оперативни програми, които ще 
изпълняваме през 2014 - 2020 г. За първи път България има отделен инструмент за наука, 
финансиран от еврофондовете. Управляващият орган по него е Министерството на 
образованието и науката  
(МОН).  
"Дълго време преговаряхме с Брюксел, доказвайки необходимостта от структуриране на такава 
програма. Днес тя е факт и е резултат от обединените усилия на научните среди, академичната 
общност и бизнеса. ОПНОИР е фокусирана върху научни изследвания и технологично 
развитие, модернизиране на учебните бази, на лабораториите и оптимизация на висшите 
училища. Ще се финансират мерки, свързани със стимулиране на професионалното 
образоване в областта на инженерно-техническите науки, направления от други приоритетни 
сектори на икономиката, изграждане на партньорски мрежи между учебните заведения и 
работодателите, както и стажовете във фирми. Общият ресурс на  
ОПНОИР е 1 340 917 048 лв. За научни изследвания и технологично развитие са заделени 
близо 556 млн. лв. С тях ще бъде укрепена научната инфраструктура. За учене през целия 
живот, включително и професионално образование и обучение, са предвидени 484 608 000 лв. 
Средствата за социално приобщаване са 246 204 000 лв.", уточни министърът на 
образованието и науката Анелия Клисарова след заседанието на кабинета, на което беше 
одобрена програмата. Тя е разделена на три приоритетни оси.  
Това са ос 1 "Научни изследвания и технологично развитие", ос 2 "Образование и учене през 
целия живот" и ос 3 "Образователна среда за активно социално приобщаване". Последната е 
насочена най-вече към осигуряване на условия за обучение на деца със специални нужди.  
Както при всички оперативни програми, и при ОПНОИР е включена мярка за техническа помощ. 
По нея ще се подкрепя надграждането на административния капацитет на управляващия орган 
и повишаване на уменията на бенефициентите за управление и отчитане на проекти по 
програмата.  
По Първата приоритетна ос ще се финансират обновяване на инфраструктурата и сградния 
фонд, необходими за научноизследователска и иновационна дейност (НИД), създаване на 
центрове за върхови постижения и за компетентност и купуване на оборудване.  
Ще се насърчават инвестициите на фирмите в НИД. В целия проект на ОПНОИР неколкократно 
се акцентира върху нуждата от контакти между предприятията, центровете за 
научноизследователска и развойна дейност и сектора на висшите учебни заведения. Крайната 
цел е да се съгласуват икономическите и научните приоритети, както и по-добри резултати в 
области с потенциал за растеж като инженерство, фармацевтика и транспорт. Предвижда се 
включването на бизнеса не само под формата на преки инвестиции, а като бенефициент на 
научни знания и продукти и партньор в триъгълника на знанието: образование - наука - 
иновации.  
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По Втората приоритетна ос ще се изпълняват проекти, насърчаващи равния достъп до 
висококачествено предучилищно, основно и средно образование, както и за подобряване на 
качеството на професионалното образование и обучение.  
В проектопрограмата е записано, че то е един от основните фактори за постигане на водещите 
цели на ЕС - развитие на иновациите, индустриализация и икономически ръст. С повишаване 
качеството на професионалното образование ще бъде дадена възможност на завършващите за 
по-успешна реализация на пазара на труда. Това пряко ще доведе до намаляване процента на 
младежка безработица в страната. От друга страна, ще даде на бизнеса квалифицирани кадри, 
като по този начин ще спомогне и за привличане на повече чуждестранни инвестиции, посочва 
се в проекта на програмата.  
В изпълнение на тези цели ще се подкрепя въвеждането на гъвкави форми на обучение, 
например модулно за придобиване на професионална квалификация. Ще бъде насърчавано 
разработването на учебни материали в сътрудничество с бизнеса. финансиране ще има и за 
въвеждане или модернизиране на системи за дистанционно и електронно обучение. Планира 
се поддържане на национална платформа "Наука - образование - бизнес" и съобразяване на 
преподаваната материя с нуждите на пазара на труда на национално и регионално ниво.  
По Втората ос се предвижда и финансиране на проекти за актуализация на учебни програми и 
планове в професионалното образование с участие на работодателите. Залага се на "обучение 
чрез работа" за ученици от професионалните гимназии, студенти и докторанти, както и на 
повече стажове във фирмите.  
Сред допустимите бенефициенти са всички държавни звена, занимаващи се с наука и 
образование, синдикални и неправителствени организации на работодатели, браншови, 
младежки и студентски структури.  
***  
Интегрирани мерки  
Проектите по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" и ОП "Иновации и 
конкурентоспособност" могат да се допълват взаимно. Същото важи и за ОПНОИР и ОП 
"Региони в растеж".  
И ОПИК, и ОПНОИР са насочени към постигане на интелигентен растеж. Основната 
разграничителна линия между тях ще бъдат различните етапи на реализиране и внедряване на 
продуктите на научните изследвания във фирмите. Мерките, насочени към развитието на 
"чиста" наука, отвъд бизнеса, попадат в обхвата на  
ОПНОИР. По ОПИК ще се финансират последните няколко стъпки от съвместните 
партньорства между научните организации и бизнеса - тези, които водят до внедряване на 
разработките в производството и патентоването им.  
ОПИК може да надгражда резултатите на висшите училища по ОПНОИР чрез създаването на 
клъстери, разработване на продукти и услуги за и от предприятия, на пилотни линии и 
производства.  
Допълняемостта между ОПНОИР и ОПРР може да се търси и на ниво програмиране. Учебните 
заведения ще се оборудват със средства от програмата за наука, а ще могат да се ремонтират 
с подкрепа от ОПРР. С пари от ОПНОИР ще може да се купува спортно оборудване за 
площадки и салони.  
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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: 06.06.2014  
Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/./news/2014/06/06/1928495/v-delovodstvoto-na-narodnoto-
sabranie-e-vnesen-peti-pored-vot-na-nedoverie-kam-pravitelstvoto-obzor.html  
Брой думи: 1043  
 
 
Резюме: ГЕРБ внесе в деловодството на Народното събрание пети вот на недоверие към 
правителството на Пламен Орешарски – този път срещу фискалната политика. Подписи под 
мотивите са положили председателят на ПП ГЕРБ Бойко Борисов, Цецка Цачева, Менда 
Стоянова и останалите народни представители.  
 
Заглавие: В деловодството на Народното събрание е внесен пети поред вот на 
недоверие към правителството (ОБЗОР)  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: ГЕРБ внесе в деловодството на Народното събрание пети вот на недоверие към 
правителството на Пламен Орешарски – този път срещу фискалната политика. Подписи под 
мотивите са положили председателят на ПП ГЕРБ Бойко Борисов, Цецка Цачева, Менда 
Стоянова и останалите народни представители. Според депутатите от ГЕРБ, желанието за 
осигуряване на ресурс за непрозрачни и със съмнителна ефективност разходи, доведе до 
безотговорно планиране на приходната част на бюджета и повишаване на дефицита близо до 
максималните позволени от закона нива. В мотивите се посочва, че фактите по отношение на 
постъпленията в бюджета са изключително тревожни. В бюджета се залагат изключително 
надценени приходи, само и само да се гарантира ресурс за предизборни и непрозрачни 
харчове, в бюджета за 2014 г. са заложени близо 2 млрд. повече приходи от данъци и 
осигурителни вноски спрямо постъпилите за 2013г. От официалните данни, публикувани от 
Министерството на финансите, за първите четири месеца на годината приходите по 
консолидираната фискална програма изостават значително от заложените по план. Спрямо 
същия период на 2013г. данъчните приходи нарастват едва със 123 млн.лв. като по отношение 
на приходите от ДДС и акцизи постъпленията са под нивата на 2013г., посочват в мотивите си 
народните представители от ГЕРБ. Според тях, негативните тенденции се засилват 
допълнително и от обстоятелството, че към края на април е приключила данъчната кампания 
по отношение на преките данъци от една страна, а от друга страна промените в данъчното 
законодателство от края на 2012 г. предвидиха изместване на част от постъпленията за 2013г. 
в началото на 2014г, се посочва в мотивите към вота на недоверие. Според мотивите, не по-
малко притеснителни са и тенденциите в разходната част на бюджета. А освен преките ефекти 
върху фиска не са за пренебрегване процесите в енергетиката и железниците, като и двата 
сектора са последователно тласкани към фалит и допълнително задлъжняване на държавата 
чрез нейните структуроопределящи дружества. Не са за пренебрегване и проблемите в 
системата на сектор здравеопазване. Традицията на БСП и ДПС да „усвоява“, а не да 
управлява по прозрачен и законосъобразен начин безвъзмездно предоставените средства от 
Европейския съюз предреши спирането от страна на Европейската комисия на средства по 
Оперативната програма „Околна среда”, Оперативна програма „Регионално развитие”, като 
подобни действия се очакват и за програмите „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика” и Програмата за развитие на селските райони, се казва още в 
мотивите.  
За внасянето на вот на недоверие заради финансовата политика на правителството лидерът на 
ГЕРБ обяви на 4 юли. Той обясни, че кабинетът на Пламен Орешарски вместо да подобри 
събираемостта на данъците, да се подобряват здравеопазването, образованието, да работят 
по пенсионната реформа и да се борят с контрабандата, подготвят вземането на нов дълг от 3 
милиарда лева. По думите му, това ще задължи следващи поколения с милиарди и няма да 
окаже положителен ефект върху икономиката на страната, което окачестви като тотален 
провал. Според него, това правителство единственото изобличава Брюксел и работи против 
България.  
В Народното събрание утре в Комисията по външна политика предстои обсъждане на 
Законопроект за ратифициране на Договора за подписка между Република България и Ситигруп 
Глобал Маркетс Лимитед, Ейч Ес Би Си Банк Пи Ел Си и Джей Пи Морган Секюритиз Пи Ел Си 
във връзка с емитирането на облигации на стойност 1 493 000 000 евро (или до 
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равностойността в щатски долари), емитирани на един или повече траншове, подписан на 21 
май 2014 г., Договора за фискално агентство между Република България в качеството на 
емитент и Дъ Банк Ъв Ню Йорк Мелън в качеството на фискален агент и платежен агент и Дъ 
Банк Ъв Ню Йорк Мелън (Люксембург) С.А. в качеството на регистратор и агент по 
прехвърлянето относно емитирането на облигации на стойност до 1 493 000 000 евро (или до 
равностойността в щатски долари), емитирани на един или повече траншове, подписан на 21 
май 2014 г., и на Акта за поемане на задължения относно издаването на облигации на стойност 
до 1 493 000 000 евро (или до равностойността в щатски долари), емитирани на един или 
повече траншове, подписан на 21 май 2014 г. (продължение от заседанието на 4.06.2014 г.).  
Николай Бареков: 26 октомври е далеч по-представителна и добра дата за предсрочни избори 
от 7 декември (ОБЗОР)  
Тези избори за нас са желани, те са необходими за българския народ. Ще си позволя да 
направя една корекция. Нашата дата е 26 октомври и смятам, че е далеч по-представителна и 
добра от датата 7 декември. Това заяви лидерът на „България без цензура” Николай Бареков 
пред журналисти в парламента.  
Бареков обоснова предложението си за датата 26 октомври с това, че ако се проведат през 
декември, ще бъде прекалено късно, тъй като бюджета ще бъде нагласен и новото 
правителство, в което ББЦ ще има огромни шансове за участник, ще играе с бюджета на 
старото и ББЦ няма да може да спази предизборните си обещания.  
Лидерът на ББЦ изрази готовност за предсрочните парламентарни избори и заяви, че ББЦ от 
седмица работи по листата си за народни представители. Той обясни, че на 14 юни ще бъде 
проведен национален съвет на регионите, където ще се вземе решение каква предизборна 
кампания ще бъде проведена, какви са тезите. „Ще поискам вот от националния съвет на 
регионите да потвърдят листата с кандидат-министрите, които сме одобрили, да се изработят 
критерии за водачи на листи, да приемат квотите, на които държа в партията – 20% за 
младежи, 50% за жени и да бъда номиниран от ББЦ за министър-председател, ако народа 
гласува”, обяви Бареков.  
Николай Бареков призова президентът Росен Плевнелиев да влезе в функциите си, тъй като 
една от големите партии вече е за избори и заедно да изберат датата, която именно 
Плевнелиев трябва да определи.  
Според Бареков, единствено Лютви Местан се е оказал може би най-хитрия, а може би и най-
умния, но отново подчерта, че стои зад идеята България без ДПС. „Категорично мога да 
затворя вратата само за една партия – Движението за права и свободи. Това е една партия, 
която трябва да бъде извадена от властта, най-вероятно за два мандата, за да се реформира 
вътрешно, да спре да бъде холдинг, защото с това зарази колегите от другите партии”.  
Николай Бареков заяви, че утре ще бъде взето решение към кое голямо европейско семейство 
ББЦ да се присъедини и заявим, че са приети брилянтно във Брюксел. Бареков загатна, че ще 
получа много висок пост в европейска партия, който ще използва в полза на България. „Затова 
този пост е едно от нещата, които ще се изкуша да приема”, заяви Николай Бареков.  
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Дата: 06.06.2014  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=16824303  
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.   
 
Заглавие: ЕК одобри Северното скоростно шосе на София  
Подзаглавие:  
Автор:  
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.  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=16824303
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Дата: 06.06.2014  
Източник: www.sofia-press.com  
Връзка: http://sofia-press.com/%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%b1-
%d0%bf%d0%be%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%be%d0%b2-
%d0%b2%d0%be%d1%82-%d0%bd%d0%b0-
%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b5-
%d0%ba%d1%8a%d0%bc-%d0%ba%d0%b0/  
Брой думи: 716  
 
 
Резюме: Според народните представители от ГЕРБ, желанието за осигуряване на ресурс за 
непрозрачни и със съмнителна ефективност разходи, е довело до безотговорно планиране на 
приходната част на бюджета и повишаване на дефицита близо до максималните позволени от 
закона нива 
Днес, точно в 17:59 ч., ПП ГЕРБ внесе вот на недоверие срещу правителството на Пламен 
Орешарски в областта на фискалната политика, съобщиха от пресцентъра на ГЕРБ.  
Това е петото поред искане за гласуване на недоверие на кабинета на Пламен Орешарски. 
 
Заглавие: ГЕРБ поиска нов вот на недоверие към кабинета  
Подзаглавие:  
Автор: Христо Пенев  
Текст: Според народните представители от ГЕРБ, желанието за осигуряване на ресурс за 
непрозрачни и със съмнителна ефективност разходи, е довело до безотговорно планиране на 
приходната част на бюджета и повишаване на дефицита близо до максималните позволени от 
закона нива  
Днес, точно в 17:59 ч., ПП ГЕРБ внесе вот на недоверие срещу правителството на Пламен 
Орешарски в областта на фискалната политика, съобщиха от пресцентъра на ГЕРБ.  
Това е петото поред искане за гласуване на недоверие на кабинета на Пламен Орешарски. 
Преди седмица парламентът отхвърли поисканото от ГЕРБ гласуване на недоверие на 
правителството заради политиката му в енергетиката. „За“ недоверие гласуваха 93 народни 
представители – цялата парламентарна група на ГЕРБ и трима от четиримата независими 
депутати. В подкрепа на правителството бяха 116 депутати. „Атака“ не участва в гласуването.  
В мотивите за новия вот народните представители от ГЕРБ посочват, че желанието за 
осигуряване на ресурс за непрозрачни и със съмнителна ефективност разходи е довело до 
безотговорно планиране на приходната част на бюджета и повишаване на дефицита близо до 
максималните позволени от закона нива.  
„Фактите по отношение на постъпленията в бюджета са изключително тревожни.  
Независимо, че многократно алармирахме, че в бюджета се залагат изключително надценени 
приходи, само и само да се гарантира ресурс за предизборни и непрозрачни харчове, в 
бюджета за 2014г. са заложени близо 2 млрд. повече приходи от данъци и осигурителни вноски 
спрямо постъпилите за 2013 г.  
От официалните данни, публикувани от Министерството на финансите, за първите четири 
месеца на годината приходите по консолидираната фискална програма изостават значително 
от заложените по план. Спрямо същия период на 2013 г. данъчните приходи нарастват едва 
със 123 млн.лв. като по отношение на приходите от ДДС и акцизи постъпленията са под нивата 
на 2013 г. Негативните тенденции се засилват допълнително и от обстоятелството, че към края 
на април е приключила данъчната кампания по отношение на преките данъци от една страна, а 
от друга страна промените в данъчното законодателство от края на 2012 г. предвидиха 
изместване на част от постъпленията за 2013г. в началото на 2014г“, се посочва в мотивите към 
вота на недоверие.  
Народните представители от ГЕРБ посочват още, че не по-малко притеснителни са и 
тенденциите в разходната част на бюджета.  
„Освен преките ефекти върху фиска не са за пренебрегване процесите в енергетиката и 
железниците, като и двата сектора са последователно тласкани към фалит и допълнително 
задлъжняване на държавата чрез нейните структуроопределящи дружества. Не са за 
пренебрегване и проблемите в системата на сектор здравеопазване. Традицията на БСП и ДПС 
да „усвоява“, а не да управлява по прозрачен и законосъобразен начин безвъзмездно 
предоставените средства от Европейския съюз предреши спирането от страна на Европейската 
комисия на средства по Оперативната програма „Околна среда”, Оперативна програма 
„Регионално развитие”, като подобни действия се очакват и за програмите „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” и Програмата за развитие на селските 
райони“, пише още в мотивите.  

http://sofia-press.com/%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%b1-%d0%bf%d0%be%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%b2%d0%be%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b5-%d0%ba%d1%8a%d0%bc-%d0%ba%d0%b0/
http://sofia-press.com/%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%b1-%d0%bf%d0%be%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%b2%d0%be%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b5-%d0%ba%d1%8a%d0%bc-%d0%ba%d0%b0/
http://sofia-press.com/%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%b1-%d0%bf%d0%be%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%b2%d0%be%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b5-%d0%ba%d1%8a%d0%bc-%d0%ba%d0%b0/
http://sofia-press.com/%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%b1-%d0%bf%d0%be%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%b2%d0%be%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b5-%d0%ba%d1%8a%d0%bc-%d0%ba%d0%b0/
http://sofia-press.com/%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%b1-%d0%bf%d0%be%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%b2%d0%be%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b5-%d0%ba%d1%8a%d0%bc-%d0%ba%d0%b0/
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Още в четвъртък преди обед лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви в кулоарите на 
Парламента, че искането за гласуване на недоверие ще бъде внесено още днес.  
„Не мога да разбера как знаят, че няма опасност за финансовата стабилност на страната, 
когато се повтаря същата песен като с вота за енергетиката – до ден днешен те не са ни дали 
никакви данни – от Министерството на енергетиката, от Министерството на финансите“, 
отговори индиректно Борисов на министър Чобанов, който вчера обяви, че финансовата 
стабилност не е заплашена.  
Нямат право да крият обществена информация – фактът, че се прикриват много умело, 
показва, че опасността е много голяма“,  
заяви Бойко Борисов и повтори тезата на ГЕРБ:  
„Към момента пасивът в държавата и дефицитът са огромни и затова искат да теглят нови 
заеми, докато избягат. В същото време следващото правителство ще трябва още от първия 
ден да вдигне пенсионната възраст, да се направят съкращения, да се върнат заеми с 
лихвите“.  
„Като се говори за плавен преход от г-н Местан, мога да разчета така думите му – той съзнава, 
че партията-победител на всички избори досега е извън управлението. ДПС не иска да бъде 
завлечено в канала“, така Борисов обясни пред журналисти в Народното събрание как разбира 
заявката на лидера на ДПС за плавен преход.  
Според него лидерите на левицата и на ДПС се срещат всеки ден, но не могат да се разберат.  
По думите на Борисов БСП иска на всяка цена да управлява, „Атака“ – на всяка цена да е в 
Народното събрание, а ДПС не иска да бъде завлечено в канала.  
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Дата: 06.06.2014  
Източник: www.desant.net  
Връзка: http://www.desant.net/show-news/30376/  
Брой думи: 1141  
 
 
Резюме: Когато управлява БСП, държавата винаги е на косъм от икономическа катастрофа. Но 
когато червените са в коалиция с ДПС, националната катастрофа е неизбежна. След серия от 
забележки към правителството на Орешарски заради газопровода "Южен поток" Европейската 
комисия започна наказателна процедура срещу България.  
Брюксел е гневен на София заради непрозрачния избор на подизпълнители на проекта, довел 
до обичайна за страната ни ситуация, когато търгове се печелят от близки на властта фирми. В 
случая печеливши са дежурните заподозрени - фирмените обръчи на депутата от ДПС Делян 
Пеевски и банкера Цветан Василев, вечната "Главболгарстрой" и дузина строителни 
мастодонти с неясни собственици.  
 
Заглавие: „Южен поток” става „Южен потоп”  
Подзаглавие: Дано България не плати цената на газовата война между Русия, ЕС и САЩ  
Автор: Велизар Енчев  
Текст: Когато управлява БСП, държавата винаги е на косъм от икономическа катастрофа. Но 
когато червените са в коалиция с ДПС, националната катастрофа е неизбежна. След серия от 
забележки към правителството на Орешарски заради газопровода "Южен поток" Европейската 
комисия започна наказателна процедура срещу България.  
Брюксел е гневен на София заради непрозрачния избор на подизпълнители на проекта, довел 
до обичайна за страната ни ситуация, когато търгове се печелят от близки на властта фирми. В 
случая печеливши са дежурните заподозрени - фирмените обръчи на депутата от ДПС Делян 
Пеевски и банкера Цветан Василев, вечната "Главболгарстрой" и дузина строителни 
мастодонти с неясни собственици.  
Корупцията в "Южен поток" е видима и за непосветените в газовата афера, поради което ЕК 
ултимативно поиска да спрем строителството на газопровода. Еврокомисията има основателни 
съмнения, че консорциумът "Южен поток-България" наема за подизпълнители руски и 
български фирми, без да спази законовото изискване предварително да се обяви поръчка в 
печатното издание на Европейския съюз.  
Вместо тактично да замълчат, докато дипломатите ни в Брюксел изяснят детайлите около 
евроултиматума, от БСП скочиха като ужилени. 24 часа след обявяването на наказателната 
процедура Изпълнителното бюро на БСП се събра на спешно заседание и отсече: "България 
ще строи "Южен поток" независимо от санкциите на Европейската комисия”.  
Позицията на БСП бе съобщена от червения кардинал Димитър Дъбов и начаса повторена от 
енергийния министър Драгомир Стойнев. Според двамата ние сме изпълнили всички 
изисквания на ЕК за строежа на газопровода и нямаме никакво чувство за вина.  
Нещо повече - Дъбов съзря политически мотиви в решението на ЕК за наказателни мерки. На 
забележката на еврочиновниците, че българското трасе на "Южен поток" е белязано от 
корупционни схеми, Дъбов се възмути, даже извади железния аргумент, че проектът се 
реализира заради така желаната от ЕС диверсификация на енергийните доставки.  
И за да е по-убедителен пред червените симпатизанти, той поясни: "Трябва да проявим 
характер, какъвто проявяват в някои случаи Полша и Унгария". След което изплю камъчето и 
направи разтърсващото самопризнание, че загубата на евроизборите се дължи на 
проевропейската позиция на правителството за украинската криза и в частност на действията 
на външния и военния министър...  
Като верен коалиционен партньор в дебата се намеси и ДПС. Шефът на енергийната комисия в 
НС Рамадан Аталай заяви, че скоро у нас идват европейски представители, които ще проверят 
извършеното по газовия проект.  
"Дълбоко съм убеден, че след приключване на геополитическите препирни ще се окаже, че 
България не е нарушила изискванията на Третия енергиен пакет. Ако пък се открият 
нарушения, те ще бъдат отстранени и няма да се стигне до наказания", гарантира Аталай, като 
защити действията на енергийния министър.  
Ако приемем, че сме парламентарна република (каквато сме според конституцията), министър 
Стойнев трябва да е изпълнител на волята на Народното събрание, в което Аталай оглавява 
най-важната за реализацията на "Южен поток" комисия.  
Истината обаче е друга и тя четвърт век е норма, а не изключение. Всъщност правителството 
определя приоритетите на парламента, който облича в законови одежди предложените от 
кабинета договори.  

http://www.desant.net/show-news/30376/
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Правителството се управлява не от Орешарски, а от двамата премиери в сянка - Ахмед Доган и 
Сергей Станишев. Затова в газовата сага Аталай и Стойнев са пионките в законодателната и 
изпълнителната власт.  
Стойнев обаче изрече истина, разкриваща сценария на премиерите в сянка. Според енергийния 
бос наказателната процедура не е еднократен акт, а процес, който може да продължи месеци.  
Сценаристите имат предвид нещо елементарно, но законно - след изборите за Европарламент 
ще има нов състав на Европейската комисия, в който е възможно Европейската народна партия 
(ЕНП) и Партията на европейските социалисти (ПЕС) да постигнат джентълменско 
разпределение както за стола на Барозу, така и на еврокомисарските постове. И кадрите на 
ПЕС да отменят стартиралите при стария състав на Еврокомисията наказателни мерки срещу 
България.  
Още повече, че германският концлер Меркел е резервирана към тежки икономически санкции 
против Русия, естествено заради ползите за германската индустрия от руските газови доставки, 
представляващи 25 процента от газовото потребление в Германия.  
Но дали тези сметки няма да излязат криви? Защото ЕК иска от българското правителство да 
отговори в едномесечен срок. А е твърде възможно до 30 дни да няма нов състав на 
Еврокомисията и старата да вземе решение, което ще изправи страната ни на подсъдимата 
скамейка на Европейския съд.  
Върнем ли лентата на времето, ще установим, че сегашната война между София и Брюксел не 
е прецедент. Не за първи път ЕК иска от София да спазва нормите за обществените поръчки. А 
те са императивни и звучат така: всяка процедура за публичен търг трябва да бъде обявена 
във вестника на ЕС половин година по-рано.  
И тъй като едно зло не идва само, два часа след пледоарията на Дъбов срещу евросанкциите 
Брюксел спря част от плащанията по оперативна програма "Регионално развитие".  
Оказва се обаче, че това е втора програма със замразени плащания. Защото от ноември 2013 г. 
спряха и парите за програма "Околна среда". Злите езици твърдят, че в ход е и процедура за 
блокиране на парите по оперативни програми "Конкурентоспособност" и "Развитие на 
селските райони".  
Еврокомисията отказва да ни възстанови плащане в размер на 90 млн. евро по две програми – 
за градско развитие и туризъм. Проверени били 12 проекта, като шест от тях са на община 
Бургас, един на Асеновград – за туристически атракции, един на Университета по архитектура, 
строителство и геодезия.  
С две думи - иде еврокатастрофа. Под заплаха са не само стотици милиони от европейските 
фондове, но и изпълнението на националния бюджет. Орешарски разчита ЕК да възстанови в 
най-скоро време над 900 млн. лева.  
Тази огромна сума вече е платена на български подизпълнители от националния бюджет и ако 
Брюксел не върне тези милиони, Финансовото министерство има две лоши възможности - или 
да вземе нови външни заеми, или да обяви фалит.  
Гледано глобално, войната между София и Брюксел е детайл от руско-украинския конфликт. 
Поради тежката ситуация в Източна Украйна Европа не желае строежът на "Южен поток" да 
стартира, докато оръжията говорят и докато газът е енергийното оръжие на Москва.  
Лошото е, че България е на терена на въпросната битка. Защо обаче точно България, а не 
Сърбия, Унгария и Австрия, през които също трябва да мине газовата тръба?  
България е ключът към "Южен поток", тъй като на наша земя тръбата влиза в Европа. Ако 
България каже "не" на проекта, Сърбия, Унгария и Австрия просто излизат от играта.... (Прочети 
целия коментар) Когато една малка територия е ключова за икономически и военен проект, тя 
става бойно поле между воюващите големи.  
При това стечение на геополитическите обстоятелства нищо чудно руският "Южен поток" да 
стане европейският "Южен потоп". Дано България не плати цената на газовата война между 
Русия, ЕС и САЩ.  
Анализирай това  
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стартира, докато оръжията говорят и докато газът е енергийното оръжие на Москва. Лошото е, 
че България е на терена на въпросната битка. Защо обаче точно България, а не Сърбия, 
Унгария и Австрия, през които също трябва да мине газовата тръба?  
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Резюме: Подписи под мотивите са положили председателят на ПП ГЕРБ Бойко Борисов, Цецка 
Цачева, Менда Стоянова и останалите народни представители.  
Според депутатите от ГЕРБ, желанието за осигуряване на ресурс за непрозрачни и със 
съмнителна ефективност разходи, доведе до безотговорно планиране на приходната част на 
бюджета и повишаване на дефицита близо до максималните позволени от закона нива.  
 
Заглавие: Внесен е петия вот на недоверие към кабинета Орешарски  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Подписи под мотивите са положили председателят на ПП ГЕРБ Бойко Борисов, Цецка 
Цачева, Менда Стоянова и останалите народни представители.  
Според депутатите от ГЕРБ, желанието за осигуряване на ресурс за непрозрачни и със 
съмнителна ефективност разходи, доведе до безотговорно планиране на приходната част на 
бюджета и повишаване на дефицита близо до максималните позволени от закона нива.  
В мотивите се посочва, че фактите по отношение на постъпленията в бюджета са изключително 
тревожни. В бюджета се залагат изключително надценени приходи, само и само да се 
гарантира ресурс за предизборни и непрозрачни харчове, в бюджета за 2014 г. са заложени 
близо 2 млрд. повече приходи от данъци и осигурителни вноски спрямо постъпилите за 2013г. 
От официалните данни, публикувани от Министерството на финансите, за първите четири 
месеца на годината приходите по консолидираната фискална програма изостават значително 
от заложените по план. Спрямо същия период на 2013г. данъчните приходи нарастват едва със 
123 млн.лв. като по отношение на приходите от ДДС и акцизи постъпленията са под нивата на 
2013г., посочват в мотивите си народните представители от ГЕРБ. Според тях, негативните 
тенденции се засилват допълнително и от обстоятелството, че към края на април е приключила 
данъчната кампания по отношение на преките данъци от една страна, а от друга страна 
промените в данъчното законодателство от края на 2012 г. предвидиха изместване на част от 
постъпленията за 2013г. в началото на 2014г, се посочва в мотивите към вота на недоверие.  
Според мотивите, не по-малко притеснителни са и тенденциите в разходната част на бюджета. 
А освен преките ефекти върху фиска не са за пренебрегване процесите в енергетиката и 
железниците, като и двата сектора са последователно тласкани към фалит и допълнително 
задлъжняване на държавата чрез нейните структуроопределящи дружества. Не са за 
пренебрегване и проблемите в системата на сектор здравеопазване. Традицията на БСП и ДПС 
да „усвоява“, а не да управлява по прозрачен и законосъобразен начин безвъзмездно 
предоставените средства от Европейския съюз предреши спирането от страна на Европейската 
комисия на средства по Оперативната програма „Околна среда”, Оперативна програма 
„Регионално развитие”, като подобни действия се очакват и за програмите „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” и Програмата за развитие на селските 
райони, се казва още в мотивите.  
За внасянето на вот на недоверие заради финансовата политика на правителството лидерът на 
ГЕРБ обяви на 4 юли. Той обясни, че кабинетът на Пламен Орешарски вместо да подобри 
събираемостта на данъците, да се подобряват здравеопазването, образованието, да работят 
по пенсионната реформа и да се борят с контрабандата, подготвят вземането на нов дълг от 3 
милиарда лева. По думите му, това ще задължи следващи поколения с милиарди и няма да 
окаже положителен ефект върху икономиката на страната, което окачестви като тотален 
провал.  
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