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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
10.6.2014 г. г.  
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 2 

 телевизии 1 

 радиостанции 1 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 11 

 вестници, от които: 0 

 - национални 2 

 - регионални 1 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 8 

Общо за деня 13 
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Телевизии и радиостанции  
 
Дата: 09.06.2014  
Източник: БНР  
Предаване: Хоризонт + 7  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 4,30  
Брой думи: 577  
 
 
Резюме: Основната дейност на фирма „Сирк“, град Гурково, Стара Загора е производство на 
уникални метални конструкции по поръчка. Фирмата е спечелила проект по схемата 
„Технологична модернизация в малки и средни предприятия“. Фирмата е кандидатствала за 
закупуване и въвеждане в експлоатация на машина за лазерно рязане и камера за прахово 
боядисване. Управителят на фирмата Даниел Димов даде повече информация за 
производството и проектите по ОП „Конкурентоспособност“.  
 
Текст: Основната дейност на фирма „Сирк“, град Гурково, Стара Загора е производство на 
уникални метални конструкции по поръчка. Фирмата е спечелила проект по схемата 
„Технологична модернизация в малки и средни предприятия“. Фирмата е кандидатствала за 
закупуване и въвеждане в експлоатация на машина за лазерно рязане и камера за прахово 
боядисване. Управителят на фирмата Даниел Димов даде повече информация за 
производството и проектите по ОП „Конкурентоспособност“.  
Даниел Димов: Нещата, които изработваме са предимно за Франция, правят се по веднъж и 
повече не се продават. Това е уникалното в тях. Всяка поръчка е различна и всяка метална 
конструкция съответно не е идентична и е съвсем разнообразна. Метани конструкции от типа на 
покривни конструкции с металопластик, всякакъв вид покривни конструкции и може би всичко, 
което е свързано с металообработката.  
Репортер: Какъв беше проектът, който изпълнихте по ОП „Конкурентоспособност“?  
Даниел Димов: Първият, който изпълнихме беше закупуване на машина за лазерно рязане, 
която от своя страна ни даде доста възможности, които преди това нямахме. Сега работим по 
втори проект, който е на доста напреднала фаза – закупуването на нови машини.  
Репортер: На каква стойност беше първият проект и какво безвъзмездно финансиране 
получихте и за втория ви проект?  
Даниел Димов: Първият ни проект беше на стойност 1,2 млн., от които 70% беше грантът 
безвъзмездна финансова помощ, което от своя страна е една огромна помощ за нашата фирма. 
По втория проект стойността е доста по-малка, там е около 440 хил., но за сметка на това там 
грантът е 87%.  
Репортер: Ще бъде ли достатъчно европейското подпомагане, за да закупите машините, които 
сте планирали?  
Даниел Димов: При всички положения това е повече от достатъчно. Тези средства, които 
подпомагат българския бизнес са добре дошли към момента, защото на този етап знаете, че 
ситуацията в България е доста трудна и това е една голяма помощ и подадена ръка за 
българския бизнес.  
Репортер: Закупуването на ново оборудване за предприятието ви доведе ли и до повишаване 
на производството или подобряване на конкурентоспособността ви, даде ли ви възможности за 
нови пазари?  
Даниел Димов: Ами при всички положения и двете неща се подобриха при нас – и качеството, и 
капацитетът и изобщо възможностите, които имахме досега са много по-различни, в смисъл 
много по-добри са към момента. Тази голяма машина, която закупихме по предния проект и сега 
се надявам по същия начин с тези машини, които ще закупим по новия проект, просто за една 
година, откакто я имаме машината, за година и половина, откакто машината е при нас нещата са 
коренно различни в положителен аспект. Т.е. нещата, които изработваме вече са доста по-
различни, в смисъл по-добри, качеството е много по-добро и цените са доста по-ниски от това, 
което сме предлагали до момента.  
Репортер: Успявате ли да реализирате продукцията?  
Даниел Димов: Успяваме да реализираме продукцията. Разкриват се и нови пазари, което е 
добре за фирмата. Опитваме се да започнем и серийни производства за предприятия, които имат 
нужда от това.  
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Репортер: Имате ли препоръки как трябва да се опрости процедурата при кандидатстване от 
страна на фирмите по ОП „Конкурентоспособност“ за получаване на европейско финансиране, 
за да е по-лесен достъпът до подпомагането?  
Даниел Димов: Ами препоръките ми са, понеже действително контролът е много затегнат 
поради факта, че има злоупотреби, не знам точно с това финансиране, но с всяко едно 
финансиране. Моите препоръки са фирми, които нямат възможност да го направят сами, нямат 
капацитета, да се обърнат към консултантски фирми с опит, които ще могат да им помогнат при 
подготовката на документи, при реализирането на самия проект, защото самата реализация 
продължава доста дълго време, може би около година.  
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Дата: 09.06.2014  
Източник: бТВ  
Предаване: Пари за вашия бизнес  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 6  
Брой думи: 772  
 
 
Резюме: Като част от ЕС българската икономика вече е в много по-конкурентна среда и 
изискванията към нея са много по-високи. Бизнесът има нужда от свежи пари и нови инвестиции 
за развитие и конкурентоспособност. Осигуряването на финансиране е решаващо. Помислете за 
европейските пари! Не вярвате, скептични сте, чували сте много коментари? Ето какво ще ви 
разкажат хора, които кандидатстваха по ОП „Конкурентоспособност“ и реализираха своите 
планове за развитие.  
 
Текст: Като част от ЕС българската икономика вече е в много по-конкурентна среда и 
изискванията към нея са много по-високи. Бизнесът има нужда от свежи пари и нови инвестиции 
за развитие и конкурентоспособност. Осигуряването на финансиране е решаващо. Помислете за 
европейските пари! Не вярвате, скептични сте, чували сте много коментари? Ето какво ще ви 
разкажат хора, които кандидатстваха по ОП „Конкурентоспособност“ и реализираха своите 
планове за развитие.  
Ямболското предприятие „Хидравлични елементи и системи“ съществува повече от 40 години. 
Заводът е един от водещите производители на хидравлични цилиндри в Източна Европа. За да 
останеш голям, трябват и големи инвестиции. През 2009 г. предприятието получава финансиране 
по ОП „Конкурентоспособност“. Проектът е на стойност 4 300 000 лв., от тях половината са 
безвъзмездна финансова помощ.  
Реализирането на програмните цели на ХЕС АД е свързано с разширяване на производствените 
мощности, подобряване на качеството и оптимизиране на производствените разходи. 
Въвеждането на нови технологии спомага не само за подобряване качествените характеристики 
на съществуващите изделия, но също така създава условия за усвояването и производството на 
нови и по-високотехнологични продукти. При липса на субсидия закупуването на част от 
необходимото оборудване щеше да се отложи.  
В резултат на закупуването на новата техника са открити 26 нови работни места, предприятието 
е станало по-ефективно и произвежда по-качествена продукция. Благодарение на европейските 
пари, „Хидравлични елементи и системи“ запази пазарните си позиции.  
„Интехна“ е водеща българска инженерингова фирма, създадена през 1993 г. Фирмата разполага 
с проектантски офис в град София и завод за производство на инструментална екипировка и 
пластмасови детайли в град Стара Загора. В този бранш технологиите се развиват изключително 
бързо. За да се даде отговор на изискванията на пазарите е нужно високотехнологично 
оборудване.  
Атанас Москов, изпълнителен директор: Проектирането и производството на инструментална 
екипировка предполага както екип от висококвалифицирани специалисти, така и постоянни 
инвестиции в модерно и високотехнологично оборудване. В програмата ние съзряхме една 
възможност за една масирана иновация в нашето инструментално производство, закупуване на 
ключови машини за производството, които не само да разширят капацитета, но и да дадат 
качествено нови възможности за производство.  
По оперативната програма са договорени 829 523 лв., като от тях 539 189 лв. са получени като 
безвъзмездна помощ.  
Атанас Москов: С помощта на програмата бяха закупени 3 едрогабаритни високотехнологични 
машини от първокласни производители. Те не само разшириха нашия капацитет, но дадоха 
качествено нови възможности за обработки. Новото оборудване се превърна в лицето на 
компанията в очите на нейните клиенти.  
Така благодарение на европейските пари, бенефициентът става по-ефективна фирма, която 
произвежда по-качествена продукция с по-ниска себестойност.  
Фирмата „Мегапорт“ открива преди 5 години огромна фабрика във Велико Търново за опаковки 
от пластмаса. Освен това произвежда и полиетилен и полипропилен.  
Мирослав Ангелов, управител: За първи път в България беше внедрена инсталация за 
изтегляне на полиетилен висока плътност с ширина над 2 м, с възможност за автоматично 
сменяне на 6 вида суровини и производство на два или три ръкава едновременно. 
Производителността е до 5 пъти по-голяма от стандартните инсталации, с които произвеждаме.  
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В предприятието стартират проект за 5 млн.лв. Половината от тях са безвъзмездна помощ по ОП 
„Конкурентоспособност“. Компанията постига две съществени цели, които гарантират успех – 
висока производителност и високо качество.  
Предприятието „Дамвент“ съществува от 2004 г., но неговият основател инж. Велчо Дамянов 
повече от 20 години произвежда климатични и вентилационни системи. Той е наясно, че в тази 
индустрия технологията предопределя успеха. Трябва да ползваш колкото се може по-малко 
енергия, да остават колкото се може по-малко отпадъци, скоростта е от изключително значение. 
Новите машини са твърде скъпи и мениджърският екип решава да кандидатства за европейски 
пари по ОП „Конкурентоспособност“.  
Велчо Дамянов, управител: От изключителна важност за производството е не само качеството, 
но и намаляване на себестойността. Намаляването на себестойността се постига като се 
намалява отпадъкът. В тази връзка ние потърсихме решение чрез разкрой на нашия материал с 
щанцови център. Не се поколебахме преди 2 години да участваме в ОП 
„Конкурентоспособност“ и закупихме такъв център в нашата фирма.  
Преоборудването струва около 400 хил.лв., като 240 хил. са безвъзмездна помощ.  
Велчо Дамянов: Със закупуването на новия щанцови център ние увеличихме нашите 
възможности. Можем вече да разкрояваме по-големи листи, да постигаме по-добър разкрой, да 
увеличаваме нашата производителност. Освен всичко това новият щанцови център е вързан 
чрез интернет и с нашия конструктивно-технологичен отдел, където се извършват всички 
разработки.  
Благодарение на новите машини, бенефициентът подобрява ефективността си. Новите 
възможности привличат и нови партньори. Продукцията на фирмата се продава вече в Румъния 
и Дания.  
Представихме ви няколко успешни примера с решаващото участие на ОП 
„Конкурентоспособност“. За периода от 2007 до 2013 г. 1 160 000 000 евро са на разположение 
на българския бизнес за по-висока производителност и по-ниски разходи.  
Пълна информация за отворените процедури за кандидатстване и резултатите от изпълнението 
на програмата можете да видите на интернет страницата на програмата.  
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Национални печатни медии  
 
Дата: 10.06.2014  
Източник: в. Дума  
Страница: 13  
Брой думи: 894  
 
 
Резюме: Броят на проектите намалява, но публикациите и цитирането им се увеличават, показва 
отчетът на академията за 2013 г.  
Учените в БАН през 2013 г. са 2900, сочи годишният отчетен доклад на академията, който е 
предоставен на Комисията по образование и наука на НС, където ще бъде обсъден преди 
внасянето му в пленарната зала, както изисква законът. Ако направим сравнение с отчетния 
доклад на БАН за 2006 г., когато учените са били 3719, установяваме, че за последните 7 години 
те са намалели с 819 души. Дори спрямо предходната 2012 г. изследователите са се стопили със 
123-ма. Кой знае защо в доклада не пише, че основната причина за "изтичането" на мозъци от 
науката категорично са ниските заплати в академията (628 лв. средно - доста под средната за 
страната, и то, когато принудителните неплатени отпуски не я свеждат до 570 лв.). Тези заплати, 
от една страна, не предполагат лесно намиране на млади желаещи да заменят пенсиониращите 
се изследователи, а от друга - принуждават дори наличните млади учени да бягат в чужбина или 
към фирмения сектор.  
 
Заглавие: С над 800 са намалели учените в БАН за 7 години  
Подзаглавие:  
Автор: Велиана ХРИСТОВА  
Текст: Броят на проектите намалява, но публикациите и цитирането им се увеличават, показва 
отчетът на академията за 2013 г.  
Учените в БАН през 2013 г. са 2900, сочи годишният отчетен доклад на академията, който е 
предоставен на Комисията по образование и наука на НС, където ще бъде обсъден преди 
внасянето му в пленарната зала, както изисква законът. Ако направим сравнение с отчетния 
доклад на БАН за 2006 г., когато учените са били 3719, установяваме, че за последните 7 години 
те са намалели с 819 души. Дори спрямо предходната 2012 г. изследователите са се стопили със 
123-ма. Кой знае защо в доклада не пише, че основната причина за "изтичането" на мозъци от 
науката категорично са ниските заплати в академията (628 лв. средно - доста под средната за 
страната, и то, когато принудителните неплатени отпуски не я свеждат до 570 лв.). Тези заплати, 
от една страна, не предполагат лесно намиране на млади желаещи да заменят пенсиониращите 
се изследователи, а от друга - принуждават дори наличните млади учени да бягат в чужбина или 
към фирмения сектор.  
В доклада за 2013 г. липсват каквито и да било данни за възрастовия състав на академията. През 
2006 г. средната възраст на учените там бе 50,3 г., изследователите на възраст до 35 години 
бяха 15,09% от научния състав, а тези само до 30 г. - 4,4%. В словото си за 24 май тази година 
зам.-председателят на БАН акад. Дамян Дамянов отбеляза, че сега младите учени до 30 г. са 
едва 3% от научния състав на академията. А това означава, че научните кадри се топят, като и 
без това сме на последните места в ЕС по брой на учените на 1 млн. население. Отчетният 
доклад за 2013 г. за пръв път не съдържа никакви данни за докторантите в БАН, както и за 
участието на учените от институтите в подготовката на кадри във вузовете. А въпреки 
"олекотения" закон за академичното израстване на Сергей Игнатов, в академията доцентите са 
намалели с 46 спрямо 2012 г. и днес са 1054, пък професорите са се увеличили само с 36-ма и 
сега са 409. Намаляла е възможността и за научни командировки.  
От доклада става ясно, че въпреки горните факти, заплатите и осигуровките представляват 53,2 
млн. лв. от субсидията - общо 59,7 млн. лв. Де факто държавата дава някакви 5 млн. лв. за всичко 
останало - стипендии; издръжка - ток, парно, вода и пр.; ремонти и обновяване на лабораториите, 
вноски в международни организации и пр. Не е чудно, че в доклада се констатира, че държавата 
всъщност не дава средства за изследователска дейност и дори разходите за тока, парното и 
водата се правят с отчисления от научните договори, което е абсурдно и в много случаи - 
неразрешено от правилата. Силно е намаляло и финансирането на проекти чрез фонда "Научни 
изследвания" на МОН, който на практика не работи след скандалите в края на 2012 г. През 2013 
г. в академията са получили от него едва 340 700 лв., докато през 2009 г. например от фонда по 
проекти в институтите са дошли 25,6 млн. лв. Чудно е, че при това положение собствените 
приходи на БАН от проекти са намалели с по-малко от 1 млн. лв. спрямо 2012 г. (по-голямата 



 

 

9 

М
ед
и
ен

 м
он
и
то
ри
нг

 | 
 6

/1
0/

20
1

4 

част от тях са от договори в чужбина). Много повече са били обаче собствените приходи през 
2008-2009 г., когато и субсидията от държавата бе най-висока. Което само доказва простата 
истина, че ако държавата инвестира в науката, тя възвръща за България много повече пари.  
Вярно, през 2013 г. БАН получи допълнително 11 млн. лв. - но те бяха, за да се навакса поне 
средната заплата от 628 лв., която беше паднала под 570 лв. заради рестрикциите на Дянков от 
2010 г. насам. Още 500 хил. лв. задели от бюджета правителството "Орешарски" за спасяване на 
информационното осигуряване на науката чрез Централната библиотека на БАН.  
Въпреки финансовата оскъдица БАН продължава да бъде ясно открояващата се напред водеща 
научна институция у нас. Академията миналата година е работила общо по 2769 научни проекта, 
от които 1908 са с допълнително финансиране от спечелени конкурси. В рамките на европейската 
Седма рамкова програма например БАН има 40 подадени проекта - с 10 по-малко от 2012 г., но 
затова пък са сключени договори за финансиране на 53 проекта (с 10 повече от предходната 
година) и по тях договореното финансиране е 8,7 млн. евро. Забележително е, че успеваемостта 
на нашите учени в Седма рамкова е 34% при средно 21,6% за ЕС. За целия период на програмата 
от 2007 до 2013 г. учените от академията имат 196 сключени договора с 30,5 млн. евро 
финансиране, което е една трета от общо спечелените в България по тази програма 93 млн. 
евро. Осезаемо се е увеличил броят на публикациите в БАН, както и броят на цитиранията от 
други автори, което е показател за качество (от 35 461 през 2012 г. на 42 735 през 2013-а). В БАН 
са и 63,4% от реферираните списания за България. Академията продължава да създава 40% от 
патентите у нас. По ОП "Конкурентоспособност" за приложни изследователски проекти БАН 
има 10 проекта за 21 млн. лв. от общо 30 одобрени от икономическото министерство. В доклада 
за 2013 г. неизвестно защо липсват данни за готовите за стопанска реализация научни продукти 
и за тези, които вече се прилагат в практиката. През 2012 г. БАН посочи 159 готови приложни 
научни продукта и 78 в процес на реализиране.  
В доклада са описани накратко постиженията на всички звена на БАН, както и общонационалните 
дейности, с които академията обслужва държавата.  
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Дата: 10.06.2014  
Източник: в. Капитал Daily  
Страница: 16  
Брой думи: 496  
 
 
Резюме: Бъдещите екипи ще могат да получат първоначално финансиране от 25 хил. евро 
капитал и 75 хил. евро дълг  
 
Заглавие: Инвестиционният фонд Eleven набира проекти до 15 юни  
Подзаглавие:  
Автор: Татяна ПУНЧЕВА-ВАСИЛЕВА  
Текст: Бъдещите екипи ще могат да получат първоначално финансиране от 25 хил. евро капитал 
и 75 хил. евро дълг  
Инвестиционният фонд за стартиращи компании Eleven набира нови проекти за есенния си сезон 
до 15 юни. Това е седми пореден прозорец за набиране на бизнес идеи, които да се присъединят 
към семейството на фонда в София през септември.  
Нови условия  
Както поясниха от Eleven, новите проекти ще бъдат финансирани по нови, леко изменени и по-
изгодни за стартиращите компании условия. Одобрените екипи ще могат да получат 
финансиране от 25 хил. евро срещу 8% от капитала на компанията плюс 75 хил. евро под 
формата на конвертируем дълг, достъпен след първия месец на акселераторската програма на 
фонда. Общо Eleven инвестират до 200 хил. евро в един проект.  
С новите условия екипът на Eleven иска да даде повече гъвкавост на младите предприемачи, 
така че те да запазят по-голям контрол върху размера на дяловото си участие и в същото време 
да имат достъп до нужното им финансиране. Тази гъвкавост се постига чрез конвертируемия 
заем, който може да се трансформира в нов капитал на по-късен етап, например при последващо 
финансиране от други инвеститори в компанията.  
И нови направления  
Новите условия ще позволят и на акселератора да инвестира в по-широк спектър от проекти. 
Един от новите му "любими" сектори са хардуерът и софтуерът като услуга (SaaS), които се 
нуждаят от по-голяма начална инвестиция, допълват от Eleven. Фондът вече има в портфейла си 
няколко хардуерни проекта, като например Playground Energy на Христо Алексиев и Илиан 
Милинов с детските люлки, произвеждащи електричество, и Stepsss на екип ученици от гимназия 
"Джон Атанасов" с умните им стелки за обувки, които следят как се натоварват бегачите при 
тренировка и др.  
Както пише Даниел Томов, партньор в Eleven, в корпоративния блог на фонда: "Живеем във 
времена на "Хардуерен ренесанс" (бел. ред - по основателя на Y-Combinator Пол Греъм от 2012 
г.), които ще дадат нов живот на хардуера. Той ще направи градовете, домовете, автомобилите 
и всъщност всичко около нас по-умно, а оттам - и нас, хората, по-щастливи. Или както Пол Греъм 
казва: "Знаем, че има място за следващия Стив Джобс. Но сме сигурни, че има място за 
следващия "Твоето име".  
Eleven бе създаден през лятото на 2012 г. заедно с другия инвестиционен фонд със същия фокус 
Launchub с финансиране по евроинициативата JEREMIE. Общият им капитал е 21 млн. евро, 
като от есента на 2012 г. досега и двата фонда са инвестирали в над 100 проекта от България и 
региона. Само Eleven, чийто капитал възлиза на 12 млн. евро, e вложил близо 4.5 млн. евро в 68 
проекта. Допълнително привлеченият капитал от тях пък гони същата сума. Един от проектите 
им -Magin, разработващ приложение за оптимизация на имейл, продължи развитието си в Y 
Combinator в САЩ, а наскоро онлайн платформата за фермери Farmhopping бе одобрена да се 
присъедини към програмата на един от най-големите европейски акселератори - Seedcamp. 
Другият фонд Launchub пък има над 40 компании в портфейла си и също е инвестирал над 3 млн. 
евро от 2012 г. до сега.  
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Регионални печатни медии  
 
Дата: 06.06.2014  
Източник: в. Десант, Бургас  
Страница: 8  
Брой думи: 1148  
 
 
Резюме: Дано България не плати цената на газовата война между Русия, ЕС и САЩ  
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.  
 
Заглавие: "Южен поток" става "Южен потоп"  
Подзаглавие: България е ключът към "Южен поток", тъй като на наша земя тръбата влиза в 
Европа  
Автор: Велизар ЕНЧЕВ  
Текст: Дано България не плати цената на газовата война между Русия, ЕС и САЩ  
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.  
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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.  
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  
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?  
06.06.2014  
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Периодични печатни издания 
Няма намерена информация 
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Интернет издания и блогове  
 
Дата: 09.06.2014  
Източник: www.capital.bg  
Връзка: 
http://www.capital.bg/biznes/predpriemach/2014/06/09/2318817_investicionniiat_fond_eleven_nabira_
proekti_do_15_juni/?ref=cheteno24  
Брой думи: 452  
 
 
Резюме: Инвестиционният фонд за стартиращи компании Eleven набира нови проекти за 
есенния си сезон до 15 юни. Това е седми пореден прозорец за набиране на бизнес идеи, които 
да се присъединят към семейството на фонда в София през септември.  
 
Заглавие: Инвестиционният фонд Eleven набира проекти до 15 юни  
Подзаглавие: Бъдещите екипи ще могат да получат първоначално финансиране от 25 хил. евро 
капитал и 75 хил. евро дълг  
Автор: Татяна Пунчева-Василева  
Текст: Инвестиционният фонд за стартиращи компании Eleven набира нови проекти за есенния 
си сезон до 15 юни. Това е седми пореден прозорец за набиране на бизнес идеи, които да се 
присъединят към семейството на фонда в София през септември.  
Нови условия  
Както поясниха от Eleven, новите проекти ще бъдат финансирани по нови, леко изменени и по-
изгодни за стартиращите компании условия. Одобрените екипи ще могат да учат финансиране 
от 25 хил. евро срещу 8% от капитала на компанията плюс 75 хил. евро под формата на 
конвертируем дълг, достъпен след първия месец на акелсераторската програма на фонда. Общо 
Eleven инвестират до 200 хил. евро в един проект.  
С новите условия екипът на Eleven иска да даде повече гъвкавост на младите предприемачи, 
така че те да запазят по-голям контрол върху размера на дяловото си участие и в същото време 
има достъп до нужното им финансиране. Тази гъвкавост се постига чрез конвертируемия заем, 
който може да се трансформира в нов капитал на по-късен етап, например при последващо 
финансиране от други инвеститори в компанията.  
и нови направления  
Новите условия ще позволят и на акселератора да инвестира в по-широк спектър от проекти. 
Един от новите му "любими" сектори са хардуерът и софтуерът като услуга (SaaS), които се 
нуждаят от по-голяма начална инвестиция, допълват от Eleven. Фондът вече имат в портфейла 
си няколко хардуерни проекта, като например Playground Energy на Христо Алексиев и Илиан 
Милинов с дестките люлки, произвеждащи електричество, и Stepsss на екип ученици от гимназия 
"Джон Атанасов" с умните им стелки за обувки, които следят как се натоварват бегачите при 
тренировка и др.  
Както пише Даниел Томов, партньор в Eleven в корпоративния блог на фонда: "Живеем във 
времена на "Хардуерен ренесанс" (бел. ред - по основателя на Y-Combinator Пол Греъм от 2012 
г.), които ще дадат нов живот на хардуера. Той ще направи градовете, домовете, автомобилите 
и всъщност всичко около нас по-умно, а оттам - и нас хората по-щастливи. Или както Пол Греъм 
казва: "Знаем, че има място за следващия Стив Джобс. Но сме сигурни, че има място за 
следващия "Твоето име"."  
Eleven бе създаден през лятото на 2012 г. заедно с другия инвестиционен фонд със същия фокус 
Launchub с финансиране по евроинициативата JEREMIE. Общият им капитал е 21 млн. евро, 
като от есента на 2012 г. досега и двата фонда са инвестирали в над 100 проекта от България и 
региона. Само Eleven, чийто капитал възлиза на 12 млн. евро, e вложил близо 4.5 млн. евро в 68 
проекта. Допълнително привлеченият капитал от тях пък гони същата сума. Един от проектите 
им Magin, разработващ приложение за оптимизация на имейл, продължи развитието си в Y 
Combinator в САЩ, а наскоро онлайн платформата за фермери Farmhopping бе одобрена да се 
присъедини към програмата на един от най-големите европейски акселератори - Seedcamp.  
 



 

 

15 

М
ед
и
ен

 м
он
и
то
ри
нг

 | 
 6

/1
0/

20
1

4 

Дата: 09.06.2014  
Източник: www.dariknews.bg  
Връзка: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1277612  
Брой думи: 251  
 
 
Резюме: След 13 години битки и съдебни дела Община Габрово и „Пазари“ АД съвместно 
обсъждатф модернизирането на Централния кооперативен пазар, съобщи зам.-кметът Климент 
Кунев, цитиран във водещата статия на "100 вести" днес.  
 
Заглавие: Пазарът в центъра ще бъде модернизиран  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: След 13 години битки и съдебни дела Община Габрово и „Пазари“ АД съвместно 
обсъждатф модернизирането на Централния кооперативен пазар, съобщи зам.-кметът Климент 
Кунев, цитиран във водещата статия на "100 вести" днес.  
“Вече сме започнали разговори за тотална промяна на Централния кооперативен пазар – 
Габрово. Всичко е в много начална фаза, но нашето желание е там да се появи обект, който 
отговаря на очакванията за един централен градски пазар. Това ще да се реализира съвместно 
с дружеството собственик на пазара.  
„Още този месец започват отчуждителните процедури за 3-ти и 4-ти етап на обхода с 
довеждащата връзка до самия тунел. Нашата амбиция е до края на годината да стартира 
реалното строителство” – заяви в петък областният управител Николай Григоров след участие в 
заседание на Комитета по напредъка на ОП ”Транспорт”, в който влиза и проектът Обход на 
Габрово с тунел под връх Шипка, пише "100 вести"  
- Тунелът е приоритетен за правителството и ще се строи с европейски пари.“  
„Агенция „Пътна инфраструктура”, която е бенефициент на ОП ”Транспорт”представила в 
Министерството на транспорта апликационнатах форма за проекта за тунела, която ще бъде 
внесена в Брюксел. Нормативните документи, свързани с оперативната програма за следващия 
планов период 2014-2020, са изготвени и приети от Правителството и до края на месеца се 
очаква да бъдат внесени в Европейската комисия за одобрение – заяви Николай Григоров.  
От началото на годината до момента одобрените за финансиране европроекти на фирми от 
Габровска област по ОП „Конкурентоспособност на българските предприятия“  
2007-2014 г. са на обща стойност 51 880 030 лева, научаваме от изданието.  
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Дата: 09.06.2014  
Източник: www.dariknews.bg  
Връзка: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1278112  
Брой думи: 374  
 
 
Резюме: Над 80% от гражданите на област Видин са информирани за еврофондовете и 
Споразумението за партньорство. Това е извода от анкетирането на 131 жители на Видин, 
Грамада и Чупрене, които се включиха в националната инициатива „Какво знаем за 
Споразумението за партньорство" - заяви на среща с медиите управителят на Областен 
информационен център-Видин (ОИЦ-Видин) Мариела Савкова.  
 
Заглавие: Видинчани наясно с еврофондовете и Споразумението за партньорство  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Над 80% от гражданите на област Видин са информирани за еврофондовете и 
Споразумението за партньорство. Това е извода от анкетирането на 131 жители на Видин, 
Грамада и Чупрене, които се включиха в националната инициатива „Какво знаем за 
Споразумението за партньорство" - заяви на среща с медиите управителят на Областен 
информационен център-Видин (ОИЦ-Видин) Мариела Савкова. Савкова посочи още, че от общия 
брой отговори - 238 (някои от гражданите са се включили в анкетата повече от един път) верни 
са 195 отговора, грешни са 42 отговора и един отговор е недействителен.  
Постигането на високо ниво на информираност в региона за Споразумението за партньорство, 
като основен стратегически документ на политиката на сближаване с ЕС, е приоритет в работата 
на ОИЦ-Видин, подчерта Мариела Савкова. Управителят на ОИЦ посочи, че паралелно с 
допитването, екипът на центъра е провел цикъл от срещи с местните бенефициенти за 
Споразумението за партньорство. Информационните дейности, свързани с популяризиране на 
възможностите на новия програмен период, ще продължат през настоящия месец със 
запознаване на местните власти, неправителствения сектор и медиите с Информационната 
система за управление и наблюдение за Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН).  
На срещата с медиите експертът „Комуникация, информация и логистика" Цветомир Ценков 
представи изпълнението на Оперативните програми в област Видин. За периода 2007-2013 г. 
бенефициентът с най-много договори и привлечени средства е община Видин (27 договора на 
стойност 115 682 424 лв.). С висока проектна активност са и общините Белоградчик (13 проекта 
на стойност 5 298 005 лв.), Чупрене (5 проекта на обща стойност 947 907 лв.), Кула (4 договора 
на стойност 886 316 лв.) и Брегово (6 проекта на стойност 597 071 лв.).  
Цветомир Ценков заяви още, че по отношение на Оперативните програми в първия програмен 
период най-висок интерес в област Видин бенефициентите са имали към Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси"; най-много средства се генерират с проектите по Оперативна 
програма „Околна среда"; по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността 
на българската икономика" договорите не са много, но са свързани с важни за развитието на 
местната общност инвестиции (изграждане в местно предприятие на комплексна инсталация за 
калциране на природен гипс; изграждане на пасивна оптична мрежа от интернет доставчик; 
изграждане на метан станция; внедряване на иновативен процес за безотпадъчна преработка на 
автомобилни гуми; внедряване на модернизирана технология за хляб и хлебни изделия и др.).  
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Дата: 09.06.2014  
Източник: www.stroitelstvo.info  
Връзка: http://stroitelstvo.info/show.php?storyid=2318457  
Брой думи: 530  
 
 
Резюме: Над 600 млн. лв. европейски средства са инвестирани в Габрово в периода 2007 – 1013 
г. по данни на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС. 
Само община Габрово е бенефициент на 34 договора за безвъзмездна финансова помощ по пет 
оперативни програми на обща стойност над 190 млн. лв.  
 
Заглавие: Над 600 млн. лв. европейски средства са инвестирани в Габрово  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Над 600 млн. лв. европейски средства са инвестирани в Габрово в периода 2007 – 1013 г. 
по данни на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС. Само 
община Габрово е бенефициент на 34 договора за безвъзмездна финансова помощ по пет 
оперативни програми на обща стойност над 190 млн. лв. В първите седем години в ЕС бизнесът 
на Габрово е използвал ефективно инструментите на европейското финансиране, като голям 
брой габровски фирми са инвестирали в разширяване на производствената си дейност, 
технологична модернизация, автоматизация, подобряване на енергийната ефективност, 
въвеждане на международно признати стандарти. Така например "Мехатроника" АД инвестира в 
енергийно ефективно оборудване и иновации, "Импулс" АД – в технологична модернизация, 
"Подемкран" АД – в енергийна ефективност и иновативни технологии, "Пластформ" ООД – в 
технологична модернизация и енергийна ефективност.  
Над 100 гости и участници събра събитието "Първите 7 години на Габрово в Европейския съюз", 
което се проведе на 30 май в обновената с европейски средства зала "Възраждане" в града.  
В емоционална и нетрадиционна презентация, озаглавена "Една история за хората", община 
Габрово представи пред присъстващите постигнатото за първите седем години от членството на 
страната ни в Европейския съюз. Според анализ на Института за пазарни изследвания към 31 
януари 2014 г. Габрово е сред областите, които в най-висока степен усвояват европейски 
средства, и е една от 26-те, в които финансирането по европейски проекти възлиза на над 1000 
лева на човек от населението.  
В края на презентацията кметът на Габрово Таня Христова благодари на всички експерти от 
администрацията, които управляват проектите на Габрово, на всички партньори и най-вече на 
габровци, които изпълват историите със смисъл.  
"Какво постигнахме и какво не успяхме в първите седем" - отговор на този въпрос търсиха 
участниците във втория панел на събитието. В интересна и провокативна дискусия те очертаха 
приноса на европейската солидарност по отношение развитието на страната ни чрез 
реализираните множество проекти и изградени политики. Не скриха обаче и допуснатите грешки, 
както и поуките от тях. Направен бе и преглед на това, което трябва да се направи, за да се 
подобри процесът по оползотворяване на средствата от ЕС не само по отношение на 
оперативните програми, но и чрез ефективно използване на хоризонталните инструменти, 
публично-частни партньорства и други.  
Поглед към бъдещето бе отправен в третия панел на събитието, наречен закачливо "7 след 
първите 7, или 2014 - 2020 – очаквания, предизвикателства и възможности". В него експерти от 
управляващите органи представиха новите оперативни програми "Добро управление", "Развитие 
на човешките ресурси", "Региони в растеж" и "Иновации и конкурентоспособност". Специално 
внимание бе отделено на ролята на областните информационни центрове в работата с 
европейски средства и перспективите пред мрежата за периода 2014 - 2020 г.  
Гости на информационния ден, организиран от община Габрово и Областен информационен 
център – Габрово, бяха Огнян Златев - ръководител на представителството на ЕК в България, 
Моника Димитрова-Бийчър - ръководител на управляващия орган на ОП "Административен 
капацитет", Зорница Русинова - ръководител екип на Българо-швейцарската програма за 
сътрудничество към МТСП, Тамара Кулева - началник-отдел "Северен централен район" към 
МРР, експерти от управляващи органи на оперативни програми и други общини.  
Събитието бе съпътствано от изложба "Първите 7 години на Габрово в ЕС", разположена на 
централния площад на града. В 28 цветни табла тя показва най-добрите проекти на община 
Габрово, реализирани с европейски средства.  
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Резюме: ОП "Иновации и конкурентоспособност" е внесена в Европейската комисия за 
окончателно одобрение  
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.  
 
Заглавие: Дайджест  
Подзаглавие: Тим Курт става изп. директор на "Аурубис България"  
Автор:  
Текст: От 1 август 2014 г. ще има промяна в управлението на "Аурубис България" - Тим Курт ще 
поеме от Никола Треан позицията изпълнителен директор на компанията. "Аурубис България", 
където работят около 800 служители, е вторият по-големина завод от групата, казва Питър 
Вилбранд, председател на УС на "Аурубис Груп". Искам да подчертая значителните подобрения 
в областта на опазване на околната среда и същественото увеличение на капацитета и 
производителността. Тим Курт работи за "Аурубис Груп" от 2006 г. насам и понастоящем е 
отговорен за логистиката в групата като вицепрезидент. Никола Треан се присъединява към 
групата през август 2007 г. като изпълнителен директор. По време на неговото управление 
компанията достига първите позиции в класацията на най-проспериращите компании в България, 
отличена с редица награди за своите постижения в бизнес и сферата на корпоративна социална 
отговорност.  
"Аурубис" е водещата интегрирана група за производство на мед и най-големият преработвател 
на мед в света и произвежда 1 млн. тона медни катоди всяка година и различни медни продукти. 
"Аурубис" има близо 6 500 служители, заводи в Европа и в САЩ и широка мрежа за обслужване 
и продажби на медни продукти в Европа, Азия и Северна Америка.  
"Оргахим" представи новия си мениджърски екип и визията за развитие  
"Оргахим" АД представи новия си мениджърски екип и визията на компанията за развитие и 
приоритети за създаване на условия за устойчив растеж. Представени бяха резултатите от 
мащабно проучване за предпочитанията на потребителите. Анализираните резултати ще окажат 
голямо значение при производството на над 1000 продукта. Според мениджърския екип 
основните критерии при избор на бои и мазилки са качеството, цената и доброто покритие на 
предлаганите продукти.  
"Оргахим" е единственият производител в България на анхидриди, най-големият производител 
на пластификатори и алкидни смоли и една от най-добре оборудвани химически компании в 
Югоизточна Европа. Фирмата е сертифицирана по ISO 9001:2008 & OHSAS 18001 и ISO 14001 и 
днес е част от международната Policolor Group.  
На срещата в "Радисън" пред гости и партньори бяха представени и новите мениджъри на 
компанията: Мариус Вакароиу, изп. директор от 2012 г. след 18 години работа в компанията, 
Момчил Бояджиев, търговски директор и мениджър направление "Архитектурни бои" и член на 
УС, Юлиана Борисова, мениджър "Маркетинг".  
21 проекта ще бъдат финансирани по Процедурата за подпомагане на малките населени места  
Министерство на инвестиционното проектиране одобри проектните предложения по 
Процедурата за подпомагане на малките населени места за изпълнението на благоустройствени 
дейности, техническа инфраструктура и проекти със социална насоченост на МИП по линия на 
Публичната инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите". Дванадесет 
от общо одобрените 21 проектни предложения са по Компонент 1 - "Кандидатстване с готови 
инвестиционни проекти", 9 по Компонент 2 - "Проектиране и изпълнение на проектни 
предложения". Средствата са над 4.7 млн. лв. без ДДС и и над 5.8 млн. лв. с ДДС. Освен 
одобрените 21 проекта има шест резервни, за които ще се търсят до края на годината пари. 
Доказателство за интереса към финансиране от инвестиционната програма е фактът, че 
постъпилите проекти са 237 броя на стойност 78.461 млн. лв., като съотношението между 
класираните и останалите е 1:8.5. Според министър Иван Данов ще се търсят средства и за 
останалите 165 проекта.  
По 12 от одобрените проекти ще рехабилитират улици, по 5 ще се създадат по-добри условия за 
обществен отдих и с 4 ще се благоустрояват сгради със социална значимост. Сред проектите са 
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например читалище "Светлина - Царевец 1927" в с. Царевец, община Свищов - реконструкция 
на сградния фонд с 284.402 хил. лв., ремонт на детски площадки в селата Белоградец, Млада 
гвардия, Невша, Доброплодно, Неофит Рилски, Габърница и Момчилово от община Ветрино, 
Варненско, изграждане на зелени площи и участъци в централните им части.  
Общият размер на средствата, предвидени за строителство/инженеринг по двата компонента на 
процедурата е 4 900 000 лв. без ДДС (5 880 000 лв. с ДДС). Минимална стойност на 
инвестиционен проект: 125 000 лв. без ДДС (150 000 лв. с ДДС), максимална стойност: 375 000 
лв. без ДДС (450 000 лв. с ДДС).  
МИП в ролята си на Възложител на проектите чрез Дирекция "Благоустройство" отговаря за 
следното:  
- Оценка и класиране на подадените проектни предложения  
- Провеждане на процедури по ЗОП за избор на изпълнители на СМР/Инженеринг, Строителен и 
Авторски надзор и сключване на договори с избраните изпълнители  
- Управление на инвестиционния процес (плащания към изпълнителите, приемане на обектите)  
- Предаване на бенефициентите (общините) на строежите/съоръженията след завършването им.  
"Кнауф България" организира изложба на конкурсни проекти за еднофамилна жилищна сграда с 
дървена конструкция и системи за сухо строителство  
"Кнауф България" съобщава за приключване на второто издание на конкурса за еднофамилна 
жилищна сграда с дървена конструкция и системи за сухо строителство - "Дърво и гипс за 
устойчива жилищна среда". Предадени бяха 15 проекта, оценени от жури: проф. д-р арх. Янко 
Александров – ВСУ "Любен Каравелов", доц. д-р арх. Елена Малджиева –УАСГ, инж. Симеон 
Йорданов – БСПСК, инж. Динко Караиванов – БСПСК, арх. Даниела Иванова-Узунова - 
ръководител технически отдел на "Кнауф България" ЕООД.  
Наградените са:  
I награда - пътешествие до Виена – арх. Огнян Кръстев  
II награда – 500 лв. – арх. Антони Радованов  
III награда – 500 лв. – арх. Алвард Бадваганян и арх. Юлия Георгиева  
Поощрителни награди за качества на архитектурното решение получиха арх. Борислав 
Димитров, арх. Биляна Йончева, арх. Жени Нанкова и арх. Пантелей Марински.  
Почетни грамоти и книгата "Съвременните български сглобяеми къщи", подписана от автора 
Симеон Йорданов, бяха раздадени на всички участници.  
Връчването на наградите се състоя на 22 май 2014 г. в галерия "Форум", София, където до 20 
юни са изложени всички конкурсни проекти.  
Доброволци от "Софийска вода" отбелязаха Деня на околната среда  
В импровизиран "Поход за вода" природна вода бе взета и носена с менци от стената на язовир 
"Искър" до пречиствателна станция за питейна вода "Бистрица". Към инициативата се 
присъедини и актрисата Яна Маринова. Чрез възстановка на стара българска традиция 
участниците обърнаха внимание, че преди да стигне до домовете ни, водата изминава дълъг път 
и технологична обработка, за да стане годна за ежедневна консумация и гарантирано безопасна 
за здравето ни. Какво е усещането да вървиш с менци на рамо, какво е качеството на водата в 
язовира и какви са впечатленията на участниците ще може да видите съвсем скоро в специално 
подготвено видео, което ще бъде качено на сайта на компанията и ще се разпространява в 
социалните мрежи.  
Започват официалните преговори с ЕК по новата ОП "Околна среда"  
Правителството одобри проекта на оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г. за 
внасяне в Европейската комисия, с което ще стартират официалните преговори по нея.  
Индикативният бюджет възлиза на 1,494 млрд. евро (европейско финансиране). Програмата 
поставя акцент върху изграждане на ВиК инфраструктура и устойчиво управление на водния 
сектор, постигане на съответствие с йерархията при управлението на битовите отпадъци, 
подпомагане изпълнението на Националната приоритетна рамка за "Натура 2000", управление 
на риска от наводнения чрез национална система за мониторинг, укрепване на бреговете в 
населените места, подобряване качеството на атмосферния въздух, намаляване на емисиите на 
замърсители от градски транспорт.  
Министерският съвет прие отчет за първата година управление  
Министерският съвет прие отчет за изпълнението на управленската си програма "Държавност, 
развитие, справедливост – икономически и социални приоритети на правителството на 
Република България" - резултатите от дейността през първата година от мандата. Резултатите 
от първата година на управленския мандат са свързани с реализирането на политики, програми 
и мерки, които имат стабилизиращ ефект и не предизвикват допълнителна неустойчивост в 
крехкото икономическо и социално равновесие. Направени са и първите стъпки в дълго отлагани 
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реформи, като внимателно е преценяван техният ефект, наличие на обществен консенсус и 
социална поносимост, пише в отчета.  
За първата си година управление правителството отчита:  
намаляване на административни тежести, което води до спестяване на 124 млн. лв. годишно  
- към края на май 2014 г. невъзстановеният данъчен кредит е на безпрецедентно ниското ниво 
от около 180 млн. лв.  
- държавата възстанови задълженията си към бизнеса  
- амбициозна антикорупционна реформа в обществените поръчки с приемането на промените в 
ЗОП  
- насърчаване на външната търговия и подпомагане на бизнеса в навлизането на нови пазари  
- национална програма за насърчаване на индустрията  
- 20 млн. лв. за иновации  
- ребалансиране на енергийната система  
- пренасочване на ресурсите, стимулите и оперативните програми към по-бедни общини с висока 
безработица  
- Публична инвестиционна програма - средства за 173 общини, като 135 от тях са с безработица 
над средната за страната  
- електронното правителство въвежда нови 500 електронни услуги и нова институционална 
система за електронно управление.  
***  
Повече от 20 компании придружават министъра на икономиката в Китай  
Представители на над 20 български компании придружават министъра на икономиката Драгомир 
Стойнев на работно посещение в Китай, 6-10 юни. В програмата има среща с министъра на 
търговията на Китай Гао Хучън, с други висши представители на китайското правителство и 
големи китайски компании в енергетиката, строителството, леката промишленост и туризма. На 
8 юни в Нинбо има министерска конференция по въпросите на икономическото и търговското 
сътрудничество между Китай и Централна и Източна Европа.  
На ежегодния панаир за потребителски стоки в Нинбо повече от 20 български компании – 
винопроизводители, производители на козметика и етерични масла, производители на 
електроника представят продукти.  
През ноември 2013 г. на втората Среща на правителствените ръководители на държавите от 
Централна и Източна Европа и Китай китайският премиер Ли Къцян обяви желанието Китай да 
удвои търговския обмен със страните от региона в рамките на следващите 5 години и потвърди 
интереса на китайските фирми да инвестират в региона. Китайската държава има 10 млрд. щ.д. 
кредитна линия за ЦИЕ. Техните интереси са в областта на транспортната инфраструктура 
(високоскоростни железопътни линии, пътища), енергетиката (включително ядрената), 
пристанищата. Китай проявява интерес към внос на висококачествени храни и селскостопански 
стоки: телешко, агнешко, млечни продукти, вина и други.  
През 2013 година стокообменът между България и Китай е 1.875 млрд. щатски долара 
(увеличение със 7.8% спрямо 2012 г.). Износът ни е 862 млн. долара (13.1% ръст), а вносът - 
1.013 млрд. долара (ръст от 2.9%).  
ОП "Иновации и конкурентоспособност" е внесена в Европейската комисия за окончателно 
одобрение  
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, каза министърът на икономиката 
Драгомир Стойнев. През септември e напълно възможно стартирането на първата мярка по 
програмата, а именно технологична модернизация.  
Над 1,877 млн. лица са включени по програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013  
Над 1,877 млн. лица са включени в дейности от началото програма "Развитие на човешките 
ресурси" 2007-2013, съобщи зам.-министърът на труда Росица Янкова. Очаква се пълно 
усвояване на средствата, вече са договорени 100% от бюджета. Плащанията са надхвърлили 
70%, верифицираните разходи са 62%, а сертифицираните са 59%.  
Стратегията е изградена върху три основни стълба: постигане на по-висока и по-качествена 
заетост; намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване и модернизиране на 
публичните политики. Фокусът ще бъде върху активиране и интегриране в заетост на 
продължително безработни лица между 34-50 г., на лица с ниско образование от всички 
възрастови групи и на лица над 54 г. За постигане на напредък в намаляването на риска от 
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бедност и социално изключване акцентът е поставен върху мерките, насочени към хората с 
увреждания и инвестициите за по-високо качество на живот на децата.  
Проектът на ОП РЧР 2014-2020 предвижда бюджет в размер на 895 млн. евро, което е с 20% 
повече. В тази сума влизат и 55 млн. евро за изпълнение на Инициативата за младежка заетост, 
която вече стартира с национално финансиране, което на по-късен етап ще бъде възстановено 
от Европейския социален фонд, уточни заместник-министърът. За подкрепа на заетостта са 
осигурени 537 млн. евро, за борба с бедността средствата са 265 млн. евро, а за модернизация 
на публичните институции на пазара на труда са предвидени 38 млн. евро.  
Промяна на стратегическия инвеститор за нова ядрена мощност в АЕЦ "Козлодуй"  
На 11 декември 2013 г. МС взе решение, което позволи на БЕХ да сключи Споразумение за 
стратегически инвеститор с "Тошиба Корпорейшън" и да започне преговори за структуриране и 
финансиране на проекта "Изграждане на нова ядрена мощност в АЕЦ "Козлодуй" с "Тошиба 
Корпорейшън", Япония, като стратегически инвеститор и "Уестингхаус Електрик Къмпани" ЛЛС, 
САЩ, като собственик на технологията "реактор с вода под налягане (PWR) - АР 1000 III+".  
В хода на преговорите от страна на "Тошиба Корпорейшън" и "Уестингхаус Електрик къмпани" 
ЛЛС е направено предложение за промяна на стратегическия инвеститор, което наложи МС с 
днешно решение да позволи сключването на анекс към Споразумение за стратегически 
инвеститор. "Тошиба Корпорейшън" ще остане страна по Споразумението, като ще запази 
задълженията си, заедно с "Уестингхаус Електрик Къмпани" ЛЛС, да осъществява контакт с 
различни агенции за експортно кредитиране с оглед подпомагане финансирането на проекта.  
Американската компания "Уестсингхаус Електрик Къмпани" ЛЛС е част от групата на "Тошиба 
Корпорейшън" и АР 1000 е нейна регистрирана търговска марка.  
Споразумението между МРР и Световната банка за консултантски услуги е предложено за 
ратификация  
Правителството предлага на Народното събрание да ратифицира подписаното през м. април 
споразумение за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на регионалното 
развитие и Международната банка за възстановяване и развитие (Световна банка). Световна 
банка ще окаже техническа помощ на МРР за изготвяне на промени в регулаторната рамка в 
отрасъл водоснабдяване и канализация (ВиК) и за укрепване на капацитета на ДКЕВР с цел 
осигуряване на достъпни и качествени услуги за потребителите, постигане на ефективност на 
направените инвестиции за предоставяне на услугите и защита на интересите на потребителите, 
включително ценовата поносимост на ВиК услугите.  
Финансовата институция ще подпомогне с експертизата си МРР при изготвяне на методология 
за определяне на агломерациите на принципа на достатъчното съсредоточаване на населението 
и/или стопански дейности. Ще бъде оказано съдействие и за разработване на законодателни 
изменения, които да доведат до предоставяне на широк диапазон от индивидуални и други 
подходящи системи за пречистване на отпадъчни води. Системите гарантират необходимото 
равнище на опазване на околната среда и изпълнение на ангажиментите на страната ни за 
достигане на европейските стандарти за качество и опазване на водите, като се избягват 
прекомерни разходи.  
Консултантските услуги ще се финансират по ОП "Околна среда" 2007-2013 г.  
С над 657 млн. лв. ще разполага България по ОП "Добро управление"  
Правителството одобри проекта на оперативна програма "Добро управление" 2014-2020 като 
основа за провеждане на официални преговори с Европейската комисия.  
Предвидени са пет приоритетни оси. Първата е свързана с намаляването на регулаторната и 
административна тежест и въвеждането на комплексно административно обслужване и 
електронно управление, вкл. е-правителство, е-обществени поръчки, е-митници, е-
здравеопазване и др. Втората ос ще подкрепи усъвършенстването на процеса на стратегическо 
планиране и координация при изпълнение на стратегически документи, внедряването на системи 
за управление на качеството и на изпълнението, за мониторинг и оценка на публични политики, 
ще подпомогне процеса на децентрализация и др. Третата ос е свързана с подкрепа за 
реформите на структурите, процедурите и организацията в съдебната власт, синхронизиране на 
съдебната практика, развитие на алтернативните способи за разрешаване на правни спорове и 
др. Четвъртата ос ще подкрепи структурите, участващи в управлението и усвояването на 
европейските структурни и инвестиционни фондове. Петата ос – техническа помощ, осигурява 
ефективно и ефикасно управление на програмата.  
Бюджетът на ОП "Добро управление" за периода на изпълнението й е 657 001 638 лв., като 85% 
от тях (558 451 392 лв.) са от Европейския социален фонд.  
74% от наложените финансови корекции по европейските фондове са свързани с възлагането на 
обществени поръчки  
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Над три четвърти от стойността на всички финансови корекции за периода 2007-2013 година са 
наложени по програми "Околна среда" и "Регионално развитие". Финансовият ефект на 
корекциите, наложени по оперативните програми по Структурните и Кохезионния фондове за 
програмния период 2007-2013 г. до момента възлиза на 166 млн. лева. Анализът е изготвен от 
българското представителство на водеща международна одиторска и консултантска компания 
по поръчка на Администрацията на Министерския съвет в началото на настоящата година.  
Финансовите корекции през първите седем години на управление на средствата от Европейския 
съюз от българските власти представляват 1,9% от изплатената безвъзмездна финансова 
помощ по седемте оперативни програми. Над три четвърти от стойността на всички финансови 
корекции са наложени по "Околна среда" и "Регионално развитие" и представляват съответно 
91,7 млн.лева и 36,3 млн.лева. Честота на налагане на финансовите корекции е най-висока при 
ОПОС и ОПРР, където финансова корекция е наложена по всеки втори договор за безвъзмездна 
финансова помощ.  
74% от наложените финансови корекции са свързани с възлагането на обществени поръчки. 
Основните причини за налагането на финансови корекции при всяка от оперативните програми 
и категория бенефициенти са свързани с нарушения на процедурите за избор на изпълнител по 
проектите. Размерът на наложените финансови корекции на общините е 117 млн.лева, което 
представлява 74% от наложените индивидуални финансови корекции на всички бенефициенти 
по седемте оперативни програми. Причините за налагане на системни финансови корекции са 
нарушения, свързани с обществените поръчки, недостатъчна одитна пътека, слабости за контрол 
и недопустими разходи по проектите.  
Прогнозата е до края на изпълнението на стария програмен период (31 декември 2015 г.) 
размерът на финансовите корекции да бъде увеличен с още 154 млн.лева.  
1 132 733 чужденци са посетили България за януари-април 2014  
Посолството на България в Москва е издало вече 100 000 виза за тази година, съобщи зам.-
министърът Бранимир Ботев. За периода от януари до април т.г. страната ни е посетена от 1 132 
733 чуждестранни граждани, което е с 4,1% ръст спрямо същия период на миналата година, 
отбелязва се ръст и на почти всички ключови пазари за България. Добре присъстваме на 
чуждестранните пазари, също така съотношението цена-качество на българския туристически 
продукт има конкурентно предимство. Не е нормално да има 15 контролни органа само в туризма. 
Това може да се превърне в административен произвол и да съсипе бизнеса и туристическия 
сезон. Максимално бързо и ефективно ще бъдат предприети мерки за подобряване работата на 
контролните органи в туризма и оптимизиране на бизнес-средaта. Всичко това е предвидено и 
ще влезе в сила с приемането на измененията и допълненията в Закона за туризма, подчерта 
зам.-министър Бранимир Ботев.  
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Дата: 09.06.2014  
Източник: www.vnews.bg  
Връзка: http://www.vnews.bg/news/93515  
Брой думи: 3165  
 
 
Резюме: Лошото е, че е прав. Направо ще ни върнат в 97 г., нема майтап. След като червените 
се изрепчиха, че ще строим „Южен поток“ независимо от мнението на ЕК, Брюксел спря част от 
плащанията по ОП „Регионално развитие“. По „Околна среда“ ги спря преди това. На ред били 
ОП „Конкурентоспособност“ и ПРСР…  
 
Заглавие: Да, съдбата обича да си прави такива иронии  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Депутати от БСП разказали, че Курумбашев бил бесен дето Станишев шикалкави с 
оттеглянето си от листата за ЕП. И заплашил, че ще разтресе и партията, и държавата, ако 
Сергей не се откаже, за да освободи неговото място, което престана да е негово заради 
Преференциалния. Курумбашев даже вече бил ходил до Брюксел да търси апартамент, та да 
пренесе и семейството си там.  
Станишев и европейските социалисти правят някакви сметки без кръчмар. Ако Шулц стане еди 
какво си, пък Свобода стане нам какво си, Станишев да стане нещо си… Не изключвам тия сметки 
да са и само в главицата на Станишев. Та той сега щял да замине за Брюксел, пък после да се 
откаже… Обаче Курумбашев го е страх от това после. И е прав за себе си, щото накрая може от 
два стола на земята… Тия подлеци го принудиха да си напусне депутатското място.  
Да не си помислите, че нещо ми е мъчно за Курумбашев? Ба, друг път! И той е едно от онези 
тарикатчета, дето обичат да чоплят стафидите от козунака. Такива най ги обичам.  
Всичко се плаща на тоя свят, а тарикатлъците задължително. Оказва се, че и Момчил 
Преференциалния, дето се възползва от простотията на червената бабичка, също ще плаща за 
изпадането на Достена Лаверн. Преференциалния бил докторант в СУ и за късмет научен 
ръководител му била майката на Достена Мара Пиргова. И нали, колкото и да е толерантна една 
майка… А Мара не е… Та май Преференциалния ще бере ядове с доктората си.  
Между другото ЦИК оповести списък по азбучен ред на 17-те евродепутати. И при това 
абсолютно безпристрастно подреждане съдбата постановила Станишко да е №15 в списъка.  
Да, съдбата обича да си прави такива иронии.  
Бойко вика: „След присъдата Цветанов вече е канонизиран в ГЕРБ. Той е жертва.”  
Избързва. За да бъде канонизират трябва да е направил поне две чудеса. Цветанов със 
сигурност има едно чудо – с една милиционерска заплата купи 6 апартамента. Значи има ценз 
за блажен. Трябва да му се потърси още едно чудо и тогава вече може да се канонизира.  
В кюстендилското Мало село Красимира Л. на 52 г. (последно повикване, дето казват на село) 
хукнала гола по площада. Ама не защото се е чалнала, като г-жа Пюте от „Клошмерл” например, 
а съвсем съзнателно и в знак на протест. Защото съседът ? Димитър Ганчев, шеф на мините в 
Бобов дол и общински съветник я набедил, че му е изтровила кокошките. И тя затова дефилирала 
като истинска последователка на Фемен.  
Една жена, която иска да се съблече, все ще намери повод.  
„10 мъжки грешки с презерватива”, пише „Новинар”. Няма да се правя на Кобилкина и да ви 
брифирам по темата. За друго цитирам колегите. По повод на третата грешка, която мъжете най-
често правят, четем: „Оставят вътре въздух. От детските си години всеки знае, че върхът на 
презерватива трябва да остане свободен, а след като се надене, върхът трябва да се натисне с 
пръсти, за да не остане там въздух…”  
От детските години?! Може, знам ли… В моите детски години на село правеха презервативите 
от агнешки чревца.  
Шегувам се, бе, така са ги правили в древния Рим, а моето детство е минало на друго място.  
Вторник, 3 юни  
Борисов: „Свидетели сме на една агония, БСП ни водят към национална катастрофа.”  
Това не е възможно, направо не мога да го повярвам. Не за катастрофата, те и друг път са ни 
катастрофирали, та не е невероятно. Винаги съм си мислил, че няма начин аз и Бойко да сме на 
едно мнение по някой въпрос. Ама на, доживях и това. Голяма курва е животът, да знаете. 
Извинете… Остава сега и Цветанов да каже нещо вярно, да се съглася и с него… И ще ида да 
се гръмна.  
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„Държавата е катастрофирала… Парите, които се обещават на хората са от изтеглени кредити. 
В дневния ред е заложено утре още 3 млрд. лева заеми да се изтеглят. Това означава, че не 
само сме катастрофирали, а и че някой ни натиска отгоре“.  
Не знам, може пък и да се развива човекът. Каза нещо, което звучи направо като откровение на 
изпечен макро икономист: „Ако вземат и утре тези 3 млрд. няма да има връщане. Аз съм убеден, 
че до 15-20 дни кредитният рейтинг на страната ще падне. Това означава, че ще скочат лихвите 
по кредитите…”  
Разбирате ли, той не просто констатира фактите, но вече вижда и причинно-следствените връзки 
в сложния свят на икономическите процеси.  
Лошото е, че е прав. Направо ще ни върнат в 97 г., нема майтап. След като червените се 
изрепчиха, че ще строим „Южен поток“ независимо от мнението на ЕК, Брюксел спря част от 
плащанията по ОП „Регионално развитие“. По „Околна среда“ ги спря преди това. На ред били 
ОП „Конкурентоспособност“ и ПРСР…  
И следващата крачка е да ни замразят членството. Слава Богу, че няма процедура да ни 
изключат. И Льолото Станишев си прави сметки да оглави това и онова в ЕП. Ще оглави… Ама 
хайде да не ставам вулгарен, макар че страшно ми се иска.  
И сега Борисов пак ще вика: „Те ги спират, аз ги пускам…”  
Все повече ни закопават и спасение не дебне от никъде. За нас, де, за тях винаги има. Чета какво 
рекла шефката на кабинета на Станишко Буруджиева. Питат я дали го чака някакъв апетитен 
пост в ЕП. Вика: „Искам да ви кажа, че това е може би единственият политик в България, който 
винаги е имал своя си изход, личните си възможности и личната си перспектива като политик!”  
Същото казва и Мая Манолова: „Станишев е единственият български политик с международен 
мащаб и европейско бъдеще.”  
А уж европейското бъдеще беше за нас. Как така се обърнаха нещата, че за нас остана 
евразийско бъдеще, а европейското за тях?!  
Социално-демографски анализ на „Галъп“ показал, че най-много цигани гласували за ДПС. Близо 
9% от всички, гласували за турската партия, или около 35 000 души. Сред избирателите на БСП 
циганите били 5% (21 000 души), а сред симпатизантите на ГЕРБ едва 1.4% (9500 души). В 
Цензурата от индобългарски произход били 3.1% (7400).  
Знам, че ви интересува как точно са мотивирани циганите, за да предпочетат ДПС, но това са 
данни, до които социологията не може да стигне. Може да стигне прокуратурата, но тя пък не 
иска.  
Между другото да ви информирам, че агенти от Четвърти километър ми докладваха, че там 11 
от пациентите са гласували за ГЕРБ, а 10 за Бареков. За другите партии не са регистрирани 
гласове…  
Ами така ще е… Докато ние се мотаем, електоратът ни се пръсна по други партии.  
Като стана дума за цигани, та се сетих за Сливен. В центъра на града, в градинката до 
катедралния храм “Св. Димитър”, някой поставил… А на бас, че няма да познаете! Не машина за 
пуканки, нито за сладолед, нито за варена царевица… Къщичка за книги. Повтарям: книги!  
Сн. Росица Николова, „Труд”  
Скована от дърво, отпред със стъклена вратичка и сложени 14 книги от известни автори – 
Вонегът, Стайнбек и т.н. За безплатно четене. Табелка до тази „висяща” библиотека подсеща: 
“Седни и почети.” Приятно ми стана. Нещо мъничко е, но все отнякъде започва освестяването. 
Не ли? Да, да… Европейското бъдеще ще трябва сами да си го направим. Както стана дума по-
горе, дори и Станишев не чака друг да му го прави.  
Пък испанците са се превъзбудили на тема република. Нали кралят им Хуан Карлос подаде 
оставка. И демонстрирали и скандирали „Бурбоните на избори“. Според мен те трябва вече да 
се спрат на нещо определено, не може ката ден да си сменят формата на управление. Тяхна си 
работа. Обаче един от законите на Паркинсон гласи: „Наследственият принцип с нищо не е по-
лош от изборния. При първия идиотизмът на наследника е генетическа случайност, докато при 
втория – историческа необходимост.” Разбира се този закон си има и изключения. Например ние 
и при двата принципа получаваме един и същ резултат.  
Гледам, че съм написал Паркинсон. Не, имам предвид Паркинсън, Сирил Паркинсън. Паркинсон 
е друг, него пенсиите го знаят…  
Като стана дума… Чета в „Новинар” какви странни лекове се открили за някои заболявания. 
Например някой си д-р Франсис Фесмайър, специалист по спешна медицина и кардиология, 
открил, че при натрапливо хълцане, което понякога може да е и много опасно, помага „масаж на 
ректума с пръст”. Какви опити е правил, за да стигне до това откритие, не мога да ви кажа. Но се 
оказало изненадващо ефикасно. Фесмайър успял да спаси живота на възрастен мъж, който едва 
дишал от безспирно хълцане в продължение на 72 часа.  
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Други такива нестандартни лечения са газирано при махмурлук, отслабване с филми на ужасите, 
мастурбация за главоболие и т.н.  
Не знам, ама това с хълцането много ме заинтересува. Представяте ли си, разхълца се някой 
край вас и вие го изненадате с тая нестандартна медицинска манипулация…  
Сряда, 4 юни  
Иван Костов вика по радиото: „Ако махнем идеологията и пристрастията, ББЦ е новият решаващ 
фактор в един бъдещ парламент, ако сега се проведат изборите… Те могат да направят 
мнозинство с ГЕРБ и РБ, може и с БСП и ДПС. Т. е. тази формация е везната.”  
Кунева учудена: „Изумена съм, вика, че Иван Костов допуска опция РБ да си сътрудничи с ББЦ. 
Тези политически сметки поставят много въпросителни…”  
Не са въпросителни, отговори са. От доста време се шушука, че е свързан и даже обвързан с 
Цветан Василев. Даниел Смилов написа вчера: „Според мен през гласовете за възможно 
сътрудничество на РБ с ББЦ се изразява г-н Цветан Василев: аз друго обяснение нямам за 
подобна екстравагантност.”  
Наистина друго обяснение няма.  
Невъзможното дясно единство  
Казах аз, казах да се извика поп и да поръси със светена вода помещенията, а и главиците на 
ръководството на ДСБ, за да се прогонят лошите енергии, които още витаят след Костов. Няма 
да миряса докато не разпадне РБ.  
Бареков наистина може да се коалира с който си иска. Нема какво да го спре – ни идеи, нито 
принципи. Такъв висок човек, а такава ниска топка… В политиката е тотален опортюнист, в 
икономиката е пълен волунтарист, в културата е недовършен интелигент… Изобщо нещо като 
татко Барба – може да заеме всякаква форма, да се преобрази във всичко. И това го прави 
възможен съюзник на всяка партия. Българските партии, както знаете, не са много гнусливи…  
Не мога да разбера само дали Костов повтаря Бареков, или Бареков Костов. „България без 
цензура“ е на мястото на ДПС в новата политическа карта на България, вика Менелайчо… 
извинете, Николайчо, (толкова е смешен в ролята на мистър Голямата работа…) – Ние сме 
единствените в центъра, които могат да са проводник на национален консенсус за решаване на 
основните проблеми пред българския народ.”  
Ами вероятно си го заслужава българският народ…  
Понеже го споменахме, та се присетихме за един репортаж от с. Войнягово на Христо Марков. 
Войнягово било преди крепост на Иван Пръмов, тъста на Кунева. Та Марков се срещнал с някой 
си бай Георги Партията, близък приятел на Пръмов, който му разправил разни работи за Кунева: 
„Тя е предател, бе. Получи всичко от бай Иван, а сега се пише много важна. Забрави и за 
апартамента, и за килима на Дража (Дража ? подарила за сватбата килим, който по описанията 
трябва да е бил поне половин декар), отиде първо при Симеон, после се върна при Станишев, 
сега се била съюзила със СДС-то…”  
Войнягово обаче си било традиционно червено. „Тук, разправя бай Иван, си гласуваме за БСП-
то, няма начин. Този Бареков е от Баня може и за него да пускат нашите хора, че е местен. Дядо 
му, Кольо Лайното, идваше често в село на лов, на трапези, уважавахме се…”  
И наистина войняговци дали 81 гласа за внука на Кольо Лайното, на БСП-то дали 104. ГЕРБ взел 
60 гласа, а на Снахата само 6.  
Във Фактор.бг чета за червеният депутат Курумбашев. Сега червен, де… Щото иначе е бил 
всякакъв – в СДС, в „Гергьовден”, при президента Стоянов, при президента Гоце… Венчал го бил 
кметът Софиянски, кум му бил Иво Прокопиев… Точно биография за социалистически депутат.  
Та колегите пишат, че в декларацията си за Сметната палата левият милионер е записал 11 
имота за стотици хиляди долари в ЮАР, а също и 4 апартамента в София. Отделно имал ВЕЦ в 
Михалково, строял и соларна електроцентрала от 340 kW с договорена изкупна цена от 728 лв. 
на мегаватчас. Което обяснява защо е сред най-яростните защитници срещу въведената такса 
за ВЕИ.  
Ало, пенсиите, за вас го пиша това! Да разберете накрая как се грижат другарите за вас!  
„Близки до кукувеца разказват, пише Фактор.бг, че бизнесът му тръгва от печалбата от порно 
индустрията… Левият милионер дал назаем на разни хора и фирми 2.5 млн. лв., тоест 
припечелва като лихвар.”  
Това за порното се е писало и друг път. Преди няколко години го четох в. „Торнадо”. И аз оттогава 
се интересувам дали Курумбашев се е обърнал към съда, за да защити името и достойнството 
си. Все още не е. Което може и да значи нещо.  
Пък един агент ми разправя, не гарантирам, че е верно, че Курумбашев не само гледал, ами и 
купил жилище в Брюксел. И сега поставял ултиматум на Станишев: или аз в Брюксел, или ти под 
наем в моя апартамент. Да не е пълно капо…  
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Четвъртък, 5 юни  
Местан се захвана да лекува следизборното хълцане на Станишев. Така го измасажира, че… 
Агата съобщи, че според анализа на ДПС трябва да има предсрочни избори с три вероятни 
опции: ноември-декември тази година, юни 2015 г. или октомври 2015 г., заедно с местните 
избори. Агите предпочитали още тая година, на 30 ноември или на 7 декември. Местан не 
пропусна да се направи на патриот: политическият интерес на ДПС бил да крепи правителството, 
но това не било в интерес на родината. А на журналистически въпрос за „Южен поток“ каза: 
„Притесних се от тезата, че „Южен поток“ трябва да се строи въпреки Брюксел. България не 
трябва да прави нищо по въпроса „въпреки Брюксел“.  
Изглежда, че „Южен поток“ се опитал да заобиколи Доган. А той не е човек, дето няма да му се 
зловиди, ако види как некой си пълни джоба, а за него няма. И освен това политиката на 
правителството може да доведе до пълно спиране на еврофондовете, а известно е, че за ДПС 
те са важни. Е, и за електората му, но главно за ДПС.  
В един филм героят на Ди Каприо рече: „Обичам да ме целунат преди да ме преебат…”  
Коалиционният партньор изглежда неприятно изненадан. Янааки Стоилов вика: „БСП не 
предвижда избори до края на годината… Да внимаваме да не предозираме кафетата, за да не 
развалим сърцето…” Намеква за кафепиенето на Местан и Бойко в Кърджали.  
И реформаторите това ги плаши. Те може би вече си представяха как управляват с ГЕРБ след 
едни избори. И сега Радан вие като флекс: „Има опит на мафията в лицето на ДПС да се 
позиционира вдясно. Нещо, което ние никога няма да допуснем, но не знаем какъв ще е отговорът 
на ГЕРБ.”  
Бойко не е съгласен на избори декември. Според него това било капан за следващия кабинет: 
„Искат да вкарат черното момче (демек него) в играта и да ме унищожат.” „Считам, че по този 
начин обявените дати за избори са пагубни. Освен милиардите и милионите, задлъжнялостта на 
енергийните компании, БДЖ, здравеопазването и най-вече бюджет на това правителство ще 
задължи следващото да направи такива реформи, с които за един ден да отмилее на хората…“  
„Никой не може да ти отнеме обичта, обичта на хората …” То май имаше и една условност: „Ако 
си дал, ако си дал, ако си дал от себе си…” Ама карай.  
Тетка Цачева: „Държавата е в гърч, в медицинския смисъл на думата. Трябват бързи действия 
за спасението й – на държавата… В момента сме в ситуация на свободно падане с препятствия. 
Препятствията – това се препоръките и санкциите от страна на ЕК.”  
Свободно падане с препятствия! Още сто години да живея и пиша, това не бих могъл да го 
измисля!  
Между другото, знаете ли кое е най-бързо движещото се животно? Крава, пусната от хеликоптер. 
Защото при падането, за разлика от тичането, няма препятствия…  
Много искам бе, Господи, много искам тия да си идат! Но не искам ония да се връщат. Кажи, 
Господи, как подобава да се моля в тоя случай?  
И каква е разликата между Тетка и Мариана Георгиева? По един и същ начин словото прави 
байпас на главния мозък: „Няма как да бъдем достатъчни в цялата орбита на необходимостта на 
българския спорт… Концепцията за развитието на масовия спорт по хоризонтала и вертикала е 
готова на етап стилистика и редактиране, готова като корпоративен текст, но има нужда от още 
няколко стилистически кройки.“  
Ако случайно разбирате какво казва госпожата, идете да се прегледате.  
По телевизора показаха разследване на даренията за Цензурата. Оказва се, че това са нов тип 
дарения, осъществени тайно от дарителя. Например Галина Йончева от Гложене дарила 1000 
лева. Но госпожа Йончева не била виждала 1000 лв. на куп от 1997 г. „Нямам 1000 лева, имам 
само 10. Ние двамата с мъжа ми сме пенсионери по болест…” Госпожата си дала ЕГН-то уж да 
им бъде застъпник, та да изкарат с мъжа ? по 50 лв…  
Пък безработната Евдокия вика: „Единственият доход в домакинството е пенсията на мъжа ми – 
180 лева.” Ходила на безплатния концерт на ББЦ в София и в рейса им събрали личните карти 
и им записали данните.  
И двете госпожи били в тефтерите на кварталните бакали в графа „Вересии”.  
Отделно Бареков накупил маса „наблюдатели”, въпреки, че законът изрично е постановил, че 
наблюдателите са доброволци и не могат да получават пари. Та, ако би желала да се 
самосезира, прокуратурата би могла да работи поне по три направления: злоупотреба с лични 
данни, изготвяне на фалшиви документи, купуване на гласове чрез плащане на наблюдатели”.  
Много тъпанарско изпълнение от страна на Бареков. Нема и колкото грахово зърно…  
Петък, 6 юни  
Един германски депутат, некой си Волфганг Босбах участвал в тамошното „Стани богат”. И 
запецнал на въпроса „За какво, освен за пране, в ГДР са се използвали пералните машини марка 



 

 

27 

М
ед
и
ен

 м
он
и
то
ри
нг

 | 
 6

/1
0/

20
1

4 

WM66 – за готвене, за ловене на честоти на западногерманското радио, за произвеждане на ток 
или като прахосмукачка“. И той се обадил на „приятел”, шефката си Ангела Меркел, обаче тя не 
му вдигнала. И западнякът Босбах се издъни на половин млн. евро! Както и да е. Оказва се, че 
верният отговор е: „За готвене”. Източните германци варели мармалад в тази пералня.  
Социализмът ни научи на много работи. С очите си съм виждал как един на село миеше спанака 
в Перла 04 („Вариант”). Пък в онези, още по-старите перални, дето са един казан с перка, баба 
Цона си биеше маслото. За отрицателно време ставаше. Изобщо тогава всички уреди бяха с 
двойно предназначение, а някои дори и с тройно…  
И накрая един съвет. Не вярвайте на всяка реклама и внимавайте с пазаруването по интернет. 
Некой си г-н Онг от Малайзия си поръчал за 100 паунда уред, който, според рекламата, 
уголемявал пениса. Когато отворил пратката, г-н Онг с изненада открил, че вътре имало 
увеличителна лупа и упътване за употребата ?, в което пишело уголемяването да не се прави на 
слънце. Щото нали…  
P.S. Станишев се съгласи на предсрочни избори и то по най-бързия начин. Страхувах се, че 
никога няма да се сети. Сега остава да се сети и за собствената си оставка… Мисля, че, ако бъде 
подходящо попитан, вече би си признал, че единственият му шанс сега е да бяга в Брюксел..  
Пък Пламен Орешарски се бил прекръстил на Махатма Орешарски. По-точно Махат ма…  
Д-р Тони Филипов, reduta.bg  
Заглавието е на vnews.bg  
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Резюме: Новите възможности за финансиране на малки и средни предприятия (МСП), които ОП 
„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) ще предложи ще бъдат представени по 
време на форум на 26 юни в София.  
Новата оперативна програма ще предостави на МСП финансова помощ за иновации, 
технологична модернизация, системи за управление, промотиране на продукти и услуги и други.  
 
Заглавие: Възможностите за финансиране на МСП в новия програмен период ще бъдат 
тема на семинар  
Подзаглавие: Събитието е на 26 юни 2014 г в София  
Автор:  
Текст: Новите възможности за финансиране на малки и средни предприятия (МСП), които ОП 
„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) ще предложи ще бъдат представени по 
време на форум на 26 юни в София.  
Новата оперативна програма ще предостави на МСП финансова помощ за иновации, 
технологична модернизация, системи за управление, промотиране на продукти и услуги и други. 
Очаква се ОПИК да бъде програмата с най-големи реални ползи за МСП и с най-голяма 
конкуренция между кандидатите. Опитът за периода 2007-2013 показва, че голяма част от 
подадените проекти не получават финансиране. Например, при последната процедура за 
технологична модернизация са подадени повече от 1100 проекта при наличен бюджет за едва 
около 120.  
Ето защо е важно проектите, които се представят за оценка, да са изготвени по начин, който им 
дава възможно най-големи шансове за одобрение.За да има практическа полза за участниците, 
семинарът е фокусиран върху възможностите за технологична модернизация и ще даде 
конкретни примери и предложения, с които предприятията да направят своя проект по-
конкурентен.  
Програмата на семинара включва следните теми:  
1. Представяне на възможностите за безвъзмездно финансиране на МСП по Оперативна 
програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020  
2. Възможности за финансиране на системи за управление на бизнеса по ОПИК. Ползи и ключови 
фактори за успех  
3. Представяне на основни изисквания към проектите и на критериите за оценка по процедурите 
за технологична модернизация  
4. Как показателите на фирмата за минали години влияят върху шансовете за успех  
5. Как да избегнем неодобрение на проекта заради неспазване на формалните изисквания  
6. Как да избегнем неодобрение заради ниско качество на проекта  
Повече информация за събитието, лекторите и програмата може да намерите тук.  
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Резюме: Над 80% от гражданите на област Видин са информирани за еврофондовете и 
Споразумението за партньорство. Това е извода от анкетирането на 131 жители на Видин, 
Грамада и Чупрене, които се включиха в националната инициатива „Какво знаем за 
Споразумението за партньорство“ – заяви на среща с медиите управителят на Областен 
информационен център-Видин (ОИЦ-Видин) Мариела Савкова.  
 
Заглавие: Какво знаем за "Споразумението за партньорство“ във Видин  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Над 80% от гражданите на област Видин са информирани за еврофондовете и 
Споразумението за партньорство. Това е извода от анкетирането на 131 жители на Видин, 
Грамада и Чупрене, които се включиха в националната инициатива „Какво знаем за 
Споразумението за партньорство“ – заяви на среща с медиите управителят на Областен 
информационен център-Видин (ОИЦ-Видин) Мариела Савкова. Савкова посочи още, че от общия 
брой отговори – 238 (някои от гражданите са се включили в анкетата повече от един път) верни 
са 195 отговора, грешни са 42 отговора и един отговор е недействителен.  
Постигането на високо ниво на информираност в региона за Споразумението за партньорство, 
като основен стратегически документ на политиката на сближаване с ЕС, е приоритет в работата 
на ОИЦ-Видин, подчерта Мариела Савкова. Управителят на ОИЦ посочи, че паралелно с 
допитването, екипът на центъра е провел цикъл от срещи с местните бенефициенти за 
Споразумението за партньорство. Информационните дейности, свързани с популяризиране на 
възможностите на новия програмен период, ще продължат през настоящия месец със 
запознаване на местните власти, неправителствения сектор и медиите с Информационната 
система за управление и наблюдение за Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН).  
На срещата с медиите експертът „Комуникация, информация и логистика“ Цветомир Ценков 
представи изпълнението на Оперативните програми в област Видин. За периода 2007-2013 г. 
бенефициентът с най-много договори и привлечени средства е община Видин (27 договора на 
стойност 115 682 424 лв.). С висока проектна активност са и общините Белоградчик (13 проекта 
на стойност 5 298 005 лв.), Чупрене (5 проекта на обща стойност 947 907 лв.), Кула (4 договора 
на стойност 886 316 лв.) и Брегово (6 проекта на стойност 597 071 лв.).  
Цветомир Ценков заяви още, че по отношение на Оперативните програми в първия програмен 
период най-висок интерес в област Видин бенефициентите са имали към Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“; най-много средства се генерират с проектите по Оперативна 
програма „Околна среда“; по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността 
на българската икономика“ договорите не са много, но са свързани с важни за развитието на 
местната общност инвестиции (изграждане в местно предприятие на комплексна инсталация за 
калциране на природен гипс; изграждане на пасивна оптична мрежа от интернет доставчик; 
изграждане на метан станция; внедряване на иновативен процес за безотпадъчна преработка на 
автомобилни гуми; внедряване на модернизирана технология за хляб и хлебни изделия и др.).  
Сподели: Facebook Svejo  

 


