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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
11.06.2014 г.  
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 6 

 телевизии 5 

 радиостанции 1 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 31 

 вестници, от които: 13 

 - национални 10 

 - регионални 3 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 18 

Общо за деня 37 
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Телевизии и радиостанции  
 
Дата: 10.06.2014  
Източник: БНТ  
Предаване: Новини  
Място на материала: 20.00 часа  
Продължителност в мин.: 2  
Брой думи: 184  
 
 
Резюме: 6.Новина  
Президентът Росен Плевнелиев свиква следващия вторник Консултативния съвет за 
национална сигурност, на който ще бъдат обсъдени няколко важни теми: дата на предсрочните 
избори, изборът на еврокомисар, проблемът с “Южен поток”, рисковите европейски фондове, 
както и належащите реформи. Държавният главя заяви, че темата със служебния кабинет за 
момента не е толкова належаща.  
 
Текст: 6.Новина  
Президентът Росен Плевнелиев свиква следващия вторник Консултативния съвет за 
национална сигурност, на който ще бъдат обсъдени няколко важни теми: дата на предсрочните 
избори, изборът на еврокомисар, проблемът с “Южен поток”, рисковите европейски фондове, 
както и належащите реформи. Държавният главя заяви, че темата със служебния кабинет за 
момента не е толкова належаща.  
Росен Плевнелиев – президент на Република България: “И се надявам като резултат да имаме 
– първо, дата за избори, която да е работеща, както за политическия елит така и за гражданите. 
Второ – да имаме съгласие за процедура за избор на еврокомисар за България. Трето – да 
имаме съгласие за важни реформи, които не ни чакат и казуси, които не могат да бъдат 
отлагани. Тук визирам Южен поток, спрените еврофондове по две оперативни програми, които 
могат да станат и 4. Защото разбирам от ЕК, че още две оперативни програми са на път да 
бъдат спрени – „Транспорт“ и „Конкурентоспособност“. Това е катастрофа за държавата в 
най-тежкия момент. Имаме да решаваме въпроса за бюджета – кой ще го прави и кога ще 
правим избори. Визирам пенсионна реформа, реформа в сектор здравеопазване, сектор 
енергетика.”  
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Дата: 10.06.2014  
Източник: БНТ  
Предаване: Новини  
Място на материала: 20.00 часа  
Продължителност в мин.: 2  
Брой думи: 210  
 
 
Резюме: 9.Новина  
Засега Европейската комисия не възнамерява да спира плащания по оперативните програми 
“Транспорт” и “Конкурентоспособност”, каза пред БНТ говорителят на Европейската комисия 
Ширин Уилър. Тя даде подробности и за коментарите на Европейската комисия по 
Споразумението за партньорство с България през следващите десет години.  
 
Текст: 9.Новина  
Засега Европейската комисия не възнамерява да спира плащания по оперативните програми 
“Транспорт” и “Конкурентоспособност”, каза пред БНТ говорителят на Европейската комисия 
Ширин Уилър. Тя даде подробности и за коментарите на Европейската комисия по 
Споразумението за партньорство с България през следващите десет години.  
Споразумението е стратегически документ, който дава светлина за всички плащания, които 
Европейската комисия ще прави към България през следващите десет години. Той е качен на 
сайта eufunds.bg. В него се правят препоръки в различни области, например неотложна 
реформа на здравеопазването, административна и съдебна реформа, изоставане в 
инвестициите за осигуряване на широколентов интернет. Споразумението е обсъждано между 
България и Комисията в продължение на 14 месеца и според говорителя Ширин Уилър през 
това време е отбелязан напредък.  
Ширин Уилър, говорител на Европейската комисия – на телефона: “Важно е да не се позволява 
този документ да става жертва на политически натиск, да бъде избързано с него, защото в 
крайна сметка е важно качеството. Този документ няма нищо общо със спирането на пари по 
минали програми, той е за бъдещето, за да може плановете за следващите десет година да 
бъдат добри.”  
През следващите месеци България и всички останали страни от Европейския съюз ще имат 
още време за преговори с Европейската комисия, след което ще се пристъпи към съставяне на 
новите оперативни програми.  
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Дата: 10.06.2014  
Източник: БТВ  
Предаване: Новини  
Място на материала: 19.00 часа  
Продължителност в мин.: 1  
Брой думи: 163  
 
 
Резюме: 4.Новина  
И реакцията от държавния глава след горещите политически новини. Росен Плевнелиев свиква 
КСНС следващия вторник. Целта – парламентарните партии да се разберат коя да е датата на 
предсрочните избори.  
Росен Плевнелиев: В ситуация на непредсказуемост и на тежка политическа и парламентарна 
криза, най-лошото, което политическите лидери могат да направят, е да се замерват през 
медиите с противоречиви изказвания. Най-доброто, което те могат да направят, е да се 
съберат заедно и да вземат национално отговорни решения. Очаквайте това от мен следващия 
вторник.  
 
Текст: 4.Новина  
И реакцията от държавния глава след горещите политически новини. Росен Плевнелиев свиква 
КСНС следващия вторник. Целта – парламентарните партии да се разберат коя да е датата на 
предсрочните избори.  
Росен Плевнелиев: В ситуация на непредсказуемост и на тежка политическа и парламентарна 
криза, най-лошото, което политическите лидери могат да направят, е да се замерват през 
медиите с противоречиви изказвания. Най-доброто, което те могат да направят, е да се 
съберат заедно и да вземат национално отговорни решения. Очаквайте това от мен следващия 
вторник.  
КСНС ще обсъди още дали е възможно провеждането на референдум за задължително 
гласуване, ще определи процедура за излъчване на еврокомисар и ще обсъди неотложни 
въпроси като проекта „Южен поток” и бюджета за догодина. Плевнелиев каза още, че 
съществува реален риск от спиране на европейските пари по програмите „Транспорт” и 
„Конкурентоспособност” , но че няма опасност за финализиране на споразумението за 
партньорство с ЕК. Според държавния глава то може да бъде придвижено както от едно 
правителство в оставка, така и от служебно правителство.  
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Дата: 10.06.2014  
Източник: ТВ7  
Предаване: Новини  
Място на материала: 18.30 часа  
Продължителност в мин.: 2  
Брой думи: 205  
 
 
Резюме: 2.Новина  
Президентът свиква извънредно КСНС. На него трябва да се реши дата за предсрочните 
избори и изхода от кризата с Южен поток. На заседанието ще се обсъждат още изборът на 
еврокомисар и належащите реформи. Според Плевнелиев е твърде рано да се раздават 
постове за служебен кабинет.  
Плевнелиев заяви, че по време на КСНС ще бъдат обсъждани и спрените пари по 
еврофондовете. Той твърди, че ще бъдат спрени пари по още две ОП – „Транспорт“ и 
„Конкурентоспособност“ . преди минути обаче той беше опроверган от говорителя на ЕК по 
въпросите на регионалната политика Ширин Уилър. Тя беше категорична, че такова решение 
не е било взимано.  
 
Текст: 2.Новина  
Президентът свиква извънредно КСНС. На него трябва да се реши дата за предсрочните 
избори и изхода от кризата с Южен поток. На заседанието ще се обсъждат още изборът на 
еврокомисар и належащите реформи. Според Плевнелиев е твърде рано да се раздават 
постове за служебен кабинет.  
Росен Плевнелиев: Имаме да решаваме въпроса с бюджета – кой ще го прави и кога ще го 
прави и имаме да решава също така темата с националноотговорни реформи, които не ни 
чакат и не се интересуват от това кой кога прави избори – визирам пенсионна реформа, 
визирам реформа в сектор здравеопазване, сектор енергетика, в ситуация на непредсказуемост 
и на тежка политическа и парламентарна криза най-лошото, което политическите си могат да 
направят, е да се замерват през медиите с противоречиви изказвания, най-доброто, което 
могат да направят – е да се съберат заедно и да вземат националноотговрни решения. 
Очаквайте това от мен следващия вторник.  
Плевнелиев заяви, че по време на КСНС ще бъдат обсъждани и спрените пари по 
еврофондовете. Той твърди, че ще бъдат спрени пари по още две ОП – „Транспорт“ и 
„Конкурентоспособност“ . преди минути обаче той беше опроверган от говорителя на ЕК по 
въпросите на регионалната политика Ширин Уилър. Тя беше категорична, че такова решение 
не е било взимано.  
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Дата: 10.06.2014  
Източник: Нова телевизия  
Предаване: Новини  
Място на материала: 19.00 часа  
Продължителност в мин.: 9  
Брой думи: 1205  
 
 
Резюме: 1.Новина  
Кабинетът пада до края на седмицата. Сергей Станишев поиска предсрочни избори до края на 
месец юли. В изявление пред Националния съвет на БСП лидерът на червените обяви, че няма 
да подаде оставка, за да не се превърне в нечия изтривалка. Поиска обаче оставката на 
кабинета веднага след гласуването на петия вот на недоверие тази седмица. Всичко по 
горещата тема сега в Новините на Нова на живо от нашите репортери.  
 
Текст: 1.Новина  
Кабинетът пада до края на седмицата. Сергей Станишев поиска предсрочни избори до края на 
месец юли. В изявление пред Националния съвет на БСП лидерът на червените обяви, че няма 
да подаде оставка, за да не се превърне в нечия изтривалка. Поиска обаче оставката на 
кабинета веднага след гласуването на петия вот на недоверие тази седмица. Всичко по 
горещата тема сега в Новините на Нова на живо от нашите репортери. Новината на деня 
предизвика вълна от реакции, които променяха политическата картина буквално през няколко 
минути. Мария Димитрова е пред централата на БСП, Нели Тодорова предава от централата 
на ДПС. Първо към „Позитано“ 20. Мария?  
Репортер: Добър вечер. Признания и анонс за предсрочни избори. Това беше само част от 
речта на Сергей Станишев, която продължи повече от 20 минути. В нея лидерът на БСП не 
пропусна да направи анализ на изборните резултати за социалистите, като според него те са 
били зле. Освен това той обясни, че няма да позволи да бъде унижавана социалистическата 
партия, няма да бъдат развявани и бели байраци. Също така обаче предсрочните избори 
наистина изглеждат неизбежни след анонса на Сергей Станишев. Според неофициална 
информация обаче тук на Позитано 20 коментарите са различни, тъй като според хората от 
партията не е възможно в края на юли да има избори, тъй като чисто технически, 
организационно едва ли времето ще стигне за това. Всички това беше изслушано и от самия 
премиер Пламен Орешарски. Дали той е коментирал нещо вътре пред националния съвет и ПГ 
на Коалиция за България за нас, медиите, остава тайна, тъй като заседанието е закрито за нас. 
На излизане също отказа коментар. Но повече вижте в следващия репортаж.  
Репортер: Резултатът от изборите е неочаквано слаб за БСП според Сергей Станишев. 
Лидерът на левицата обаче отхвърли възможността политическата му сила сама да носи 
отговорност за негативите от управлението.  
Сергей Станишев: Признавам, не очаквах от ДПС точно този ход - да излязат с присъда на 
кабинета Орешарски, основана върху хронограма с три сценария за предсрочни избори.  
Репортер: Станишев призна, че е бил изненадан от коалиционния си партньор, в лицето на 
ДПС.  
Сергей Станишев: Честната позиция е изборите да са незабавни. При наличието на 
политическа воля и отговорност на президента и на основните парламентарни и извън 
парламентарни сили срочни избори през юли, до края на юли са възможен реалистичен 
вариант. И това е най-добрият вариант за страната.  
Репортер: През целия ден премиерът Пламен Орешарски не отговаряше на въпроси за 
евентуална оставка на правителството.  
Репортер: Г-н Орешарски, колко часа има до оставката ви?  
Пламен Орешарски: Мислех, че ще ме питате нещо за финансовата грамотност.  
Репортер: Няколко часа по-късно след анонса на Станишев министър-председателят не 
изневери на стила си. А лидерът на БСП поиска вот на доверие от съпартийците си.  
Сергей Станишев: За съжаление в БСП искането на оставки се превърна не в търсене на 
решения, а в прехвърляне на отговорност нагоре и настрани. Аз обаче нямам намерение да 
позволявам на никого да ме използва за изтривалка и да се крие зад моя гръб. Нито ще се 
превърна в индулгенция за несвършената работа, в това число на всеки един от цялата парти  
Репортер: Отново по неофициална информация едва ли оставката на Сергей Станишев ще 
бъде след обсъдените теми тук на пленума, който продължава и в момента. Ние оставаме да го 
следим.  
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Водещ: Мария Димитрова с новините от пленума на БСП. Благодарим ти. Преди да видим 
политическите реакции и отговора на ДПС сега отговора на президента.  
Точно след седмица във вторник Росен Плевнелиев свиква КСНС заради тежката политическа 
и икономическа криза.  
Репортер: Росен Плевнелиев призова политическите партии да не определят дата за 
предсрочни парламентарни избори през медиите. Вместо това мъглата около бъдещето на 
страната ни ще се обсъжда следващата седмица в президентството.  
Росен Плевнелиев: За да имаме яснота кога ще има избори, каква ще е процедурата за 
еврокомисаря, какво ще правим по Южен поток, какво ще прави още НС в следващите седмици 
от неговата работа и т.н., и т.н.  
Репортер: А кризата в държавата съвпада и със санкциите на Европа.  
Росен Плевнелиев: Разбирам от Европейската комисия, че още две оперативни програми са на 
път да бъдат спрени, а именно Оперативна програма „Транспорт“ и Оперативна програма 
„Конкурентоспособност“. Това е катастрофа за държавата в най-тежкия момент.  
Репортер: За момента милиони левове евросредства са поставени на карта по програмите 
Регионално развитие и Околна среда. Брюксел ни показа жълт картон заради лошо управление 
на парите.  
Водещ: Сега от централата на ДПС Нели Тодорова с обобщението на реакциите след 
изявлението на Станишев. Нели, здравей.  
Репортер: Съвсем спокойно, без нерви и без епитети, само в няколкоминутно изявление 
лидерът на ДПС Лютви Местан обяви, че е време за отговорни консултации при президента. Но 
заради решението на мандатоносителя, а именно БСП. Коментарът на ГЕРБ идва от отвъд 
океана. Вижте обобщението.  
Репортер: Позицията на ДПС е категорична. Партията, която се явява втора в настоящото 
управление е готова да посрещне спокойно евентуалните политически промени.  
Лютви Местан: Ако мандатоносителят е взел своето окончателно решение, време е за 
отговорни консултации при държавния глава.  
Репортер: На упреците, че ДПС са произнесли присъда Местан отговори така.  
Лютви Местан: Пресконференцията на ДПС в четвъртък не предопредели, а ускори взимането 
на вярното решение – предсрочни избори. ДПС изрече според мен най-вярната позиция по 
отношение на Южен поток. Един много важен проект за България и за редица европейски 
страни, който обаче не може да бъде реализиран въпреки Брюксел, а единствено в диалог с 
Брюксел.  
Репортер: От Вашингтон председателят на ГЕРБ Бойко Борисов поздрави Станишев за, 
цитирам, смелата позиция и за това, че е признал загубата от изборите. И още от ГЕРБ.  
Цецка Цачева: Внесеният от нас вот на недоверие относно финансовата политика на 
правителството е успешен, поради което дебатите по него стават безпредметни. Аз бих желала 
тази вечер г-н Орешарски да подаде оставка, за да не заседава утре МС. Той няма за какво да 
заседава. Гражданите на България му иззеха инициативата.  
Репортер: Успяхме да попитаме съвсем накратко Лютви Местан съгласен ли е с избори през 
юли. Той отговори, цитирам дословно, ако са възможни юли, значи юли, четете Конституцията. 
Според юристи чисто теоретично това е възможно. Чисто практически обаче едва ли може да 
се случи. И още реакции от политическите централи. Реформаторите обвиняват Сергей 
Станишев, че прави избори по време, когато хората няма да гласуват. Николай Бареков пък 
упреква, че с дата през юли означава изборите да са в полза само на ГЕРБ и на ДПС. Така 
изглеждат нещата от тук.  
Водещ: Нели Тодорова от централата на ДПС с коментарите по искането за предсрочни 
избори. И така. БСП поиска избори в края на юли. Възможни ли са те процедурно? Николай ще 
ни покаже сега всички възможни варианти.  
Водещ: Днешната хипотеза, ако кабинетът Орешарски подаде оставка до края на тази седмица, 
президентът ще връчи нови 3 мандата за правителство на партиите от този парламент. 
Приемаме, че те ще върнат мандатите. Тогава държавният глава трябва да насрочи избори до 
60 дни. А това означа, че предсрочният вот трябва да се проведе най-късно до датата 17 
август. По Конституция обаче няма никаква пречка да не се чака 60 дни. Това означава, че 
изборите без проблем могат да се проведат в последната неделя на месец юли - на 27-мо 
число от месеч юли. Единственото условие това да се случи е да има политическо съгласие. Но 
още коментари по Нова в късните новини тази вечер и от днес нататък вече в 22 часа.  
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Дата: 10.06.2014  
Източник: БНР  
Предаване: Новини  
Място на материала: 18.00 часа  
Продължителност в мин.: 3  
Брой думи: 302  
 
 
Резюме: 3.Новина  
Президентът Росен Плевнелиев свиква извънредно във вторник Консултативния съвет на 
национална сигурност.  
Политическите лидери трябва да се разберат за дата за предсрочните избори, за избор на 
български еврокомисар, както и за неотложни за страната реформи.  
 
Текст: 3.Новина  
Президентът Росен Плевнелиев свиква извънредно във вторник Консултативния съвет на 
национална сигурност.  
Политическите лидери трябва да се разберат за дата за предсрочните избори, за избор на 
български еврокомисар, както и за неотложни за страната реформи.  
С аргумента, че не може да приеме, че политическите лидери ще се замерват с дати за избори 
през медиите и без да коментира предложението на лидера на БСП Сергей Станишев, че вотът 
трябва да е в края на юли, президентът Росен Плевнелиев каза, че свиква извънредно във 
вторник заседание на КСНС с очакването: „Като резултат от този КСНС да има дата за избори, 
която е работеща както за политиците, така и за гражданите. Второ –да имаме съгласие за 
процедура за еврокомисар за България. Трето – да има съгласие за важни реформи, които ни 
чакат. И проблемни казуси, които не могат да бъдат отлагани – тук визирам Южен поток, 
спрените еврофондове по две ОП, които могат да станат и 4, защото разбирам от ЕК, че още 
две оперативни програми са на път да бъдат спрени - ОП "Транспорт" и ОП 
"Конкурентоспособност". Това е катастрофа за държавата в най-тежкия момент.  
На "Дондуков" 2 трябва да се постигне и съгласие по бюджета, както и по реформите в 
енергетиката, образованието и здравеопазването, които не търпят отлагане и по думите на 
президента не се интересуват от това кога ще има избори – „визирам пенсионна реформа, 
реформа в сектор здравеопазване, сектор енергетика и разбира се администрацията на 
България.“  
Плевнелиев можем да бъде първият президент в най-нновата ни история, който в най-новата 
ни история в своя мандат като държавен глава да назначи служебен кабинет за втори път. 
Готов ли е с варианти за служебно правителство?  
„През2013 г. Показахме, че в много труден момент за нацията се отнесохме отговорно. 
Прекалено рано е в момента да се раздават постове за служебно правителство. Имаме много 
по-важни неща за вършене.“  
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Национални печатни медии  
 
Дата: 11.06.2014  
Източник: в. 24 часа  
Страница: 4  
Брой думи: 383  
 
 
Резюме: Избират дата и процедура за еврокомисар. От Брюксел подали сигнал, че може да 
спрат още пари  
Плевнелиев настоя да се търсят спешни решения по спрените еврофондове по две оперативни 
програми. Според него съвсем скоро Европейската комисия е сигнализирала, че има 
вероятност да ни бъдат спрени парите и по оперативните програми "Транспорт" и 
"Конкурентоспособност".  
 
Заглавие: Плевнелиев най-важен, свика КСНС във вторник  
Подзаглавие:  
Автор: Любомир ДЕНОВ  
Текст: Избират дата и процедура за еврокомисар. От Брюксел подали сигнал, че може да спрат 
още пари  
Свиквам извънредно заседание на Консултативния съвет по национална сигурност (КСНС) във 
вторник, 17 юни.  
Това заяви президентът Росен Плевнелиев по повод предложението на лидера на БСП Сергей 
Станишев до края на юли да се проведе предсрочният парламентарен вот.  
Основната идея на президента е на извънредното заседание на КСНС да бъде постигнато 
съгласие за датата на предстоящите избори. Най-лошото е, когато политическите лидери 
започнат да се замерват с дати пред медиите, заяви Плевнелиев.  
По думите му подходящото време за избори не бива да се определя според интересите на едни 
или други политически сили, а според това дали са изгодни за самите граждани. Изборите не са 
самоцел, те са част от национално отговорни усилия за повече стабилност в държавата и по-
ясен хоризонт за проевропейско и продемократично развитие, каза още държавният глава.  
Конституцията не ми дава правото да определям дата на изборите, допълни Плевнелиев. 
Според него било още рано да се говори за служебен премиер и служебно правителство.  
Освен деня на вота, на заседанието на КСНС трябва да се определи и процедурата за избор на 
българския еврокомисар, каза още Плевнелиев. Той предлага политическият елит да обсъди и 
най-належащите проблеми, сред които бюджетът за следващата година - кой и кога ще го 
прави, проектът "Южен поток" и най-важните реформи пред страната - в пенсионната система, 
здравеопазването, енергетиката и държавната администрация.  
Плевнелиев настоя да се търсят спешни решения по спрените еврофондове по две оперативни 
програми. Според него съвсем скоро Европейската комисия е сигнализирала, че има 
вероятност да ни бъдат спрени парите и по оперативните програми "Транспорт" и 
"Конкурентоспособност".  
Запитан дали проблемите около "Южен поток" ще попречат на финансирането на 
споразумението ни за партньорство с ЕК за следващия програмен период до 2020 г., 
президентът каза, че то може да бъде придвижвано както от правителство в оставка, така и от 
служебен кабинет.  
След посещението си в Централизирания архив на Комисията по досиетата в Банкя 
Плевнелиев разкритикува служба "Военна информация" на МО, че зее още не е предала на 
комисията близо 33 000 архивни единици. Срокът за това отдавна е изтекъл, а миналата есен 
шефове на военното разузнаване обещаха това да стане до края на годината. Съвсем малко 
архивни дела имали за предаване цивилното разузнаване и Главна дирекция "Изпълнение на 
наказанията" към Министерството на правосъдието.  
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Дата: 11.06.2014  
Източник: в. 24 часа  
Страница: 8  
Брой думи: 489  
 
 
Резюме: Росен Плевнелиев внесе смут вчера с изявление, че научил от Брюксел за спиране на 
парите по оперативните програми "Транспорт" и "Конкурентоспособност".  
 
Заглавие: Брюксел опроверга Росен Плевнелиев  
Подзаглавие: Вицето Златанова съветва ситуацията у нас да не влияе на финализирането на 
споразумението с ЕК, което е за близо 15 милиарда евро  
Автор:  
Текст: Росен Плевнелиев внесе смут вчера с изявление, че научил от Брюксел за спиране на 
парите по оперативните програми "Транспорт" и "Конкурентоспособност".  
"Това е катастрофа за държавата в най-тежък момент", обяви държавният, глава пред 
журналисти. Часове по-късно от Брюксел опровергаха Росен Плевнелиев.  
Европейската комисия не е вземала решение за спиране на средства по тези програми, заяви 
Ширин Уилър, говорител на еврокомисаря по регионална политика Йоханес Хан.  
По същото време на заседание при вицепремиера Зинаида Златанова бяха транспортният 
министър Даниел Папазов и екоминистърката Искра Михайлова с целия екип, който работи за 
финализирането на партньорското споразумение между България и Европейската комисия.  
Вчера са били обсъдени бележките, които сме получили на 6 юни от Брюксел, а до 26 юни 
София трябва да отговори на поставените въпроси.  
"В коментарите на комисията няма нещо, което да ни изненадва, това е очаквана, рутинна 
процедура", коментира вицепремиерът Златанова.  
Тя е помолила своите колеги да ускорят отговорите по поставените въпроси за програмния 
период 2014-2020 г., да изпратят цялата налична документация, всички планове и стратегии.  
В момента ЕК преговаря с 28 държави. България е "някъде в златната среда" на тези 
разговори, коментира член на екипа на Златанова. За нашата страна става дума 15 млрд. евро, 
които се очаква да получим в следващите 7 години по 7 оперативни програми и средства за 
селските райони и рибарство.  
Часове преди срещата при Златанова се появи новината, че БСП иска избори през юли.  
"Вътрешно политическите процеси не трябва да влияят върху финализирането на 
Споразумението за партньорство", категорична бе Златанова.  
Нито една от държавите в ЕС няма краен срок за парафиране на този важен финансов 
документ.  
Според плановете на София подписването му трябва да стане до края на септември още преди 
назначаването на новата еврокомисия.  
Основното послание от забележките на ЕК е, че трябва да ускорим важните реформи, за да не 
връщаме пари Брюксел например, настоява парите за интегрирано градско развитие 725 млн. 
евро, да бъдат не за 67 града, а за по-малко, но с повече средства.  
Европа смята, че реформата в здравния сектор е неотложна, но стратегията за нея не е 
достатъчно конкретно. В сектора "Води" се препоръчва да се засили капацитетът на ДКЕВР, а 
отговорността за изпълнение на проектите да се прехвърли от общините към ВиК операторите.  
Що се отнася до "Информационни и комуникационни технологии", България още няма план за 
достъп до технологии от следващо поколение, казват от Брюксел. Въпреки че широколентовият 
достъп би могъл да бъде финансиран от еврофондове, липсата на ясен инвестиционен модел 
притеснява Еврокомисията.  
Има препоръки възможно най-скоро инвестициите в научни изследвания и иновации да 
достигнат 1,5% от БВП.  
От Брюксел заявяват, че пари за селските райони ще се дават само ако осигуряват растеж, 
работни места, икономическо съживяване и подпомагат борбата с обезлюдяването на цели 
региони.  
Има още препоръки за подобряване на споразумението за енергийна ефективност, собственост 
на земята, черноморски флот и искане за ускоряване на съдебната реформа. В раздела за 
ефективното изпълнение на оперативните програми специално внимание е отделено на 
обществените поръчки, за които са дадени 5 препоръки.  
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Дата: 11.06.2014  
Източник: в. Дума  
Страница: 3  
Брой думи: 220  
 
 
Резюме: Консултативният съвет за национална сигурност ще бъде свикан извънредно от 
президента Росен Плевнелиев, стана ясно вчера. Заседанието на КСНС е насрочено за 
вторник, 17 юни. В присъствието на държавния глава политическите лидери ще трябва да се 
разберат за датата за предсрочни избори, за избора на български еврокомисар, както и за 
неотложните за страната реформи.  
 
Заглавие: ПЛЕВНЕЛИЕВ СВИКВА КСНС ВЪВ ВТОРНИК  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Консултативният съвет за национална сигурност ще бъде свикан извънредно от 
президента Росен Плевнелиев, стана ясно вчера. Заседанието на КСНС е насрочено за 
вторник, 17 юни. В присъствието на държавния глава политическите лидери ще трябва да се 
разберат за датата за предсрочни избори, за избора на български еврокомисар, както и за 
неотложните за страната реформи.  
"КСНС е мястото, където всеки един от политическите лидери ще може да каже своите 
аргументи, и се надявам като резултат от този КСНС да имаме първо дата за избори, която е 
работеща както за политическите лидери, така и за гражданите. Второ, да имаме съгласие за 
процедура за избор на еврокомисар за България. Трето, да имаме съгласие за важни реформи, 
които не ни чакат, и проблемни казуси, които не могат да бъдат отлагани. Визирам "Южен 
поток" и спрените еврофондове по две оперативни програми, които могат да станат четири. От 
ЕК разбирам, че още две оперативни програми са на път да бъдат спрени - ОП "Транспорт" и 
ОП "Конкурентоспособност". Това е катастрофа за държавата", заяви Плевнелиев.  
По-късно вчера говорителката на Еврокомисията по въпросите на регионалната политика 
Ширин Уилър отрече пред БГНЕС да е взимано решение за спиране на еврофондове към 
България. Според нея по темата имало само слухове и тъй като няма официално решение, тя 
отрече информацията за двете оперативни програми да е била подавана официално към 
България.  
 



 

 

15 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 6

/1
1
/2

0
1
4

 

Дата: 11.06.2014  
Източник: в. Сега  
Страница: 1,2,3  
Брой думи: 835  
 
 
Резюме: Европейската комисия продължава да има сериозни резерви към предложеното от 
България споразумение за партньорство за новия програмен период 2014-2020 г. въпреки 
редицата ревизии на документа. Някои реформи остават неясни, ЕК не приема и 
разпределението на парите по отделни приоритети.  
 
Заглавие: ЕК ни върна със забележки споразумението за еврофондовете до 2020 г.  
Подзаглавие: Ромите, развитието на градовете и липсата на яснота за здравеопазването са 
сред най-проблемните области  
Автор: Таня ПЕТРОВА  
Текст: Европейската комисия продължава да има сериозни резерви към предложеното от 
България споразумение за партньорство за новия програмен период 2014-2020 г. въпреки 
редицата ревизии на документа. Някои реформи остават неясни, ЕК не приема и 
разпределението на парите по отделни приоритети.  
Това става ясно от препоръките на Брюксел към изпратения от България официален проект на 
споразумението за партньорство. Документът е определен като "зрял и с ясна структура", но 
забележките по съдържанието остават сериозни. Противно на обичайната практика такива 
коментари само да се преразказват, този път кореспонденцията бе публикувана в пълния си 
обем на сайта eufunds.bg. Множеството препоръки със сигурност ще отложат във времето 
подписването на споразумението, както и одобряването на седемте програми, плюс парите за 
селските райони. С политическите трусове у нас рисковете да не започнем скоро да ползваме 
парите от новия финансов период стават още по-големи.  
В частта на финансирането Европейската комисия недоумява защо България е предвидила 
едва 24.6 млн. евро за подобряване на достъпа до информационни и комуникационни 
технологии. Средства за този приоритет се планират само по Програмата за развитие на 
селските райони, без в самите оперативни програми да има такова перо. От Брюксел не са 
съгласни и да увеличаваме средствата за опазване на околната среда и насърчаване на 
ресурсната ефективност. Ръстът тук идва от по-голям бюджет за опазване на околната среда в 
градовете по програма "Региони в растеж", става ясно от сравнение на данните. В началото на 
годината по този приоритет бяха предвидени едва 46.7 млн. евро за цялата програма, а сега 
парите са 337.6 млн. евро за сметка на намаление другаде. Този ръст трябва да бъде обяснен, 
той не трябва да става за сметка на инвестиции в ключови сектори като образование, 
здравеопазване, иновации, изтъкват от ЕК.  
Програмата "Региони в растеж" е рискова за цялото споразумение. От Брюксел за пореден път 
дават категоричен знак, че няма да се съгласят парите за развитие на регионите да се 
разпръснат между 67 града. "Това няма да позволи ефективното усвояване на близо 725 млн. 
евро", категорични са от комисията. Вземането на решение по този въпрос касае както 
оперативната програма, така и общото разпределение на средства по обявените от ЕК 
общоевропейски приоритети.  
Въпреки приетите набързо от България камари от стратегии в критични сектори критиките на ЕК 
за неясни намерения и приоритети остават на дневен ред. От коментарите става ясно, че 
правителството е изпратило в Брюксел обширен документ по тема "Здравна реформа", но от 
Брюксел продължават да не виждат конкретика в плановете за реформа, финансирането и 
времевия й график. От комисията изтъкват, че без план и карта за преструктурирането на 
болниците европейското финансиране няма да е възможно.  
На стратегическо ниво се критикува и срамежливото споменаване на интеграцията на ромите. 
По политически причини тази тема в България се избягва, но ЕК иска да види ясни ангажименти 
за интегрирането на ромите, както и за гарантирането на достъп до базови услуги като 
здравните за цялото бедно население. Традиционни критики има и към забавената реформа 
във ВиК сектора, липсата на добри приоритети за развитието на селските райони, слабата 
координация в енергийната ефективност и нуждата от спешни мерки за подобряване на 
капацитета на администрацията. Част от тези критики буквално преповтарят вече отправени 
забележки на по-ранен етап от подготовката на документа.  
***  
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Няма нищо извънредно в коментарите, това е стандартна процедура, коментираха от екипа на 
вицепремиера по еврофондовете Зинаида Златанова. Още вчера Златанова е свикала работно 
заседание с ресорните министри във връзка с получените забележки. Българските власти ще 
отговорят на въпросите на ЕК до 26 юни. От регионалното министерство побързаха да заявят, 
че ще продължат да отстояват финансирането на 67 града по "Региони в растеж". Броят на 
градовете бе определен още по времето на Бойко Борисов, а при Орешарски аргументацията 
защо се предлагат толкова населени места бе доразвита. "Припокриването на забележките 
говори за едно - че не е постигнат напредък в работата по споразумението", коментира 
евродепутатът на ГЕРБ Томислав Дончев. "България беше първата държава, заедно с Полша, 
готова с проекта на споразумение, сега ни го връщат. В същото време споразуменията на 4 
държави са одобрени", допълни Дончев. Според него предсрочните избори не са непреодолима 
пречка, защото няма проблем споразумението да се подпише от служебен кабинет, а на всеки 
друг кабинет ще му е по-лесно да работи от настоящето правителство.  
Президентът Росен Плевнелиев пък изрази опасения от спиране на още програми. "От ЕК 
разбирам, че са на път да бъдат спрени "Транспорт" и "Конкурентоспособност". Това е 
катастрофа за държавата в най-тежкия момент", коментира Плевнелиев. Говорителката на 
дирекцията по регионална политика в комисията Ширийн Уийлър веднага реагира, че няма 
индикации от страна на одиторите за спиране на още програми.  
***  
ИСКАНЕ  
Европейската комисия е отправила и друга сериозна забележка към България в частта на 
финансирането, който може да има сериозно отражение върху всички оперативни програми - 
делът на финансиране от европейските фондове. От ЕК настояват България да посочи по кои 
приоритети и програми счита за нужно европейското финансиране да е на максимума от 85%. 
Това означава, че по някои оперативни програми и мерки европейското финансиране трябва да 
е по-малко. Това ще позволи реализация на повече на брой проекти, но пък при по-голям дял 
на националното и частно съфинансиране.  
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Дата: 11.06.2014  
Източник: в. Стандарт  
Страница: 5  
Брой думи: 249  
 
 
Резюме: Допълнително масло в огъня на паниката сред бизнеса наля президентът Росен 
Плевнелиев. Оперативните програми "Транспорт" и "Конкурентоспособност" са пред спиране, 
съобщи той, докато мотивираше необходимостта от свикването на Консултативния съвет за 
национална сигурност. "От ЕК разбирам, че още две оперативни програми са на път да бъдат 
спрени - "Транспорт" и "Конкурентоспособност". Това е катастрофа за държавата в най-тежкия 
момент", каза държавният глава. Президентът настоя политическите сили да постигнат 
съгласие за реформи, които не могат да бъдат отлагани, и допълни: "Визирам "Южен поток", 
спрените еврофондове по две оперативни програми ("Околна среда" и "Регионално развитие" 
б.ред.), които могат да станат четири".  
 
Заглавие: Плевнелиев: Спират ни още пари. ЕК отрича  
Подзаглавие:  
Автор: Белчо ЦАНЕВ, Валерия СТОЙКОВА, Красимира ТЕМЕЛКОВА  
Текст: Допълнително масло в огъня на паниката сред бизнеса наля президентът Росен 
Плевнелиев. Оперативните програми "Транспорт" и "Конкурентоспособност" са пред спиране, 
съобщи той, докато мотивираше необходимостта от свикването на Консултативния съвет за 
национална сигурност. "От ЕК разбирам, че още две оперативни програми са на път да бъдат 
спрени - "Транспорт" и "Конкурентоспособност". Това е катастрофа за държавата в най-
тежкия момент", каза държавният глава. Президентът настоя политическите сили да постигнат 
съгласие за реформи, които не могат да бъдат отлагани, и допълни: "Визирам "Южен поток", 
спрените еврофондове по две оперативни програми ("Околна среда" и "Регионално развитие" 
б.ред.), които могат да станат четири".  
При нас не е идвало официално писмо за спиране на пари по ОП "Транспорт", заявиха от 
ведомството на министър Данаил Папазов. Никой дори не е намеквал за това на заседанието 
на Управляващия комитет миналата седмица, обясниха оттам. Парите по ОП "Транспорт 2007-
2013" са 100% договорени и 53% усвоени. Експерти от транспортния сектор коментираха, че 
опасност за спиране на евросредства по програмата е имало преди парламентарните избори 
миналата година, но след взетите сериозни мерки тя е отпаднала.  
Нямаме информация за спиране на парите, нито някакви индикации за това, заявиха от 
Управляващия орган на "Конкурентоспособност". По програмата за периода 2009-2013 г. са 
договорирани всички средства, дори има надхвърляне на някои суми, но все още не са 
разплатени всичките.  
ЕК не възнамерява да спре или да прекъсне плащанията по програмите "Транспорт" и 
"Конкурентоспособност", заяви за "Стандарт" Ширин Уийлър, говорител на еврокомисаря 
Йоханес Хан. "Нашите одитори не са дали такива индикации", допълни Ширин Уийлър.  
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Дата: 11.06.2014  
Източник: в. Телеграф  
Страница: 2  
Брой думи: 165  
 
 
Резюме: Няма решение да бъдат спрени средствата по още две оперативни програми -
"Транспорт" и "Конкурентоспособност".  
 
Заглавие: Брюксел: Няма решение за спиране на още европари  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Няма решение да бъдат спрени средствата по още две оперативни програми -
"Транспорт" и "Конкурентоспособност".  
Това заяви говорителката на Еврокомисията по въпросите на регионалната политика Ширин 
Уилър пред БГНЕС в коментар на изявление на президента Росен Плевнелиев по-рано през 
деня, че е разбрал от ЕК, че са на път да бъдат спрени парите по още две европрограми. По 
думите на Уилър имало слухове за такива неща, но не и решение. Според изявлението на 
президента въпросните две оперативни програми били "Транспорт" и 
"Конкурентоспособност", като по думите му спирането им би било катастрофа за държавата в 
най-тежкия момент и би довело до сериозни последици. По думите му това трябва да бъде и 
една от темите, които да бъдат обсъдени на Консултативния съвет по национална сигурност 
във вторник. "От този КСНС трябва да имаме съгласие за важни реформи, които ни чакат, и 
проблемни казуси, които не могат да бъдат отлагани - визирам "Южен поток", визирам спрените 
еврофондове по две оперативни програми, които могат да станат четири", обясни още 
Плевнелиев.  
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Дата: 11.06.2014  
Източник: в. Труд  
Страница: 7  
Брой думи: 447  
 
 
Резюме: Европарите за иновации и научни изследвания за периода 2014-2020 г. може да се 
забавят с 3 години. Причината е отложеното за декември 2016 г. приемане на стратегията за 
иновациите и засилване на връзката наука – бизнес. От стратегията зависят част от парите по 
две от новите програми - "Иновации и конкурентоспособност" и "Наука и образование".  
Става въпрос за над 360 млн. евро.  
 
 
Заглавие: Европарите за наука и бизнес може да се забавят до 2017 г.  
Подзаглавие: Брюксел иска реформи, за да даде 15 млрд. евро от фондовете, правителството 
отговаря до 2 седмици на критиките 
Автор: Зорница ЛАТЕВА  
екст:  
Европарите за иновации и научни изследвания за периода 2014-2020 г. може да се забавят с 3 
години. Причината е отложеното за декември 2016 г. приемане на стратегията за иновациите и 
засилване на връзката наука - бизнес. Това става ясно от бележките на Европейската комисия 
по Споразумението за партньорство, изпратено официално в Брюксел в началото на април.  
Документът очертава основните приоритети за разпределение на европарите и ангажиментите, 
които страната поема, за да получи около 15 млрд. евро от фондовете за 7-годишния период. 
Докато той не бъде одобрен от ЕК, новите евросредства не могат да се ползват.  
В бележките на комисията, публикувани вчера, Брюксел "приканва България" да ускори 
приемането на стратегията за иновациите, "което да позволи използването на съответните 
инвестиции" възможно най-скоро.  
Стратегията се прави от министерството на икономиката. Работата по нея започна още при 
кабинета "Борисов", вече бяха представени два работни варианта. Документът трябваше да е 
факт още в края на 2013 г., но по неясни причини кабинетът "Орешарски" отложи приемането 
му за края на 2016 г. От стратегията зависят част от парите по две от новите програми - 
"Иновации и конкурентоспособност" и "Наука и образование".  
Става въпрос за над 360 млн. евро.  
Брюксел критикува страната и за забавените реформи в здравеопазването, администрацията, 
съдебната система, ВиК сектора. ЕК иска повече яснота за плановете за реформи, времевия 
график и финансирането за изпълнението на здравната стратегия. Според Брюксел е нужен 
ясен план за действие и карта за преструктуриране на болниците, за да се инвестират 
европари в сектора.  
ЕК настоява изпълнението на бъдещите европроекти за ВиК инфраструктура да се прехвърли 
от общините към регионалните ВиК оператори. От бележките става ясно, че все пак 
евроинвестиции в сектора може да има и преди да бъде завършена изцяло реформата в него. 
Условието е да се докаже, че проектите са в съответствие с реформата.  
Европарите за канализация на малки населени места по Програмата за развитие на селските 
райони също трябва да бъдат подчинени на Националната стратегия за ВиК. Трябва да се 
преразпределят и парите за земеделски напоителни съоръжения.  
Брюксел настоява възможно най-бързо да стартират мерките за подпомагане на съдебната и 
административната реформа по новата програма "Добро управление". Иска и гаранции, че са 
осигурени достатъчно средства за ромите.  
Бележките на ЕК са нормална част от преговорите по споразумението, коментираха от 
кабинета на вицепремиера по еврофондовете Зинаида Златанова.  
България има 2 седмици, за да се съобрази с препоръките или да даде повече информация по 
поставените въпроси. До края на седмицата министерствата трябва да предложат конкретни 
мерки по бележките. Правителството се надява споразумението да бъде подписано през 
септември-октомври. Документите на няколко държави членки вече бяха одобрени.  
Коментар на стр. 14.  
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Дата: 11.06.2014  
Източник: в. Труд  
Страница: 7  
Брой думи: 121  
 
 
Резюме: "От Европейската комисия разбирам, че още две програми са на път да бъдат спрени. 
Това е катастрофа за държавата в най-тежкия момент", обяви вчера президентът Росен 
Плевнелиев. Той уточни, че има предвид оперативните програми "Транспорт" и 
"Конкурентоспособност". По-късно от пресцентъра му уточниха, че Плевнелиев визирал 
публикации в медиите.  
 
Заглавие: Брюксел опроверга Плевнелиев  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: "От Европейската комисия разбирам, че още две програми са на път да бъдат спрени. 
Това е катастрофа за държавата в най-тежкия момент", обяви вчера президентът Росен 
Плевнелиев. Той уточни, че има предвид оперативните програми "Транспорт" и 
"Конкурентоспособност". По-късно от пресцентъра му уточниха, че Плевнелиев визирал 
публикации в медиите.  
Думите на президента бяха отречени от Ширин Уилър, говорител на еврокомисаря по 
регионалната политика Йоханес Хан. "Няма предположения за проблеми с тези две програми. 
Това е потвърдено от одиторите ни", каза Уилър в отговор на въпрос на "ТРУД".  
Преди седмица Брюксел спря временно плащанията за градско развитие и туризъм по 
програма "Регионално развитие". В края на миналата година замрази парите по "Околна среда". 
И в двата случая причините са проблеми с обществените поръчки.  
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Дата: 11.06.2014  
Източник: в. Капитал Daily  
Страница: 5  
Брой думи: 1006  
 
 
Резюме: Европейската комисия е върнала на българското правителство проекта за 
споразумение за периода 2014 - 2020 г. с доста подробни коментари и множество забележки. 
Това става ясно от качения на сайта eufunds.bg документ, където е описано, че коментарите на 
Брюксел са изпратени на 6 юни.  
 
Заглавие: ЕК върна проекта за споразумение за 2014 - 2020 г. с куп критики  
Подзаглавие: България трябва да отговори на забележките другата седмица  
Автор: Огнян ГЕОРГИЕВ  
Текст: Европейската комисия е върнала на българското правителство проекта за споразумение 
за периода 2014 - 2020 г. с доста подробни коментари и множество забележки. Това става ясно 
от качения на сайта eufunds.bg документ, където е описано, че коментарите на Брюксел са 
изпратени на 6 юни.  
В близо 20-те страници коментари ЕК прави доста задълбочени наблюдения и корекции на 
изпратения от България документ. Основната забележка е за липсата на приоритети в почти 
всички области. Простото обяснение, разбира се, е, че те липсват, защото продължава да няма 
политическа воля да бъдат формирани. Приоритетите означават някой от управляващите да 
излезе и да обясни, че ще се затварят болници и някои градове няма да получат финансиране, 
защото нямат смислени стратегии или идея как да се подобрят дългосрочно. Тъй като трудните 
решения са нещо, което това правителство упорито избягва вече над година, коментарите на 
ЕК са доста логични.  
От кабинета на ресорния министър Зинаида Златанова обясниха, че връщането на коментари е 
редовна практика и нито една друга държава още не е подписала споразумението си, с което 
да отвори пътя към новите пари. Планът на Златанова е да събере коментари от 
министерствата до края на тази седмица и да бъдат върнати на Брюксел следващата. В срок до 
26 юни българските власти ще отговорят на поставените от ЕК въпроси. "В коментарите на 
комисията няма нещо, което да ни изненадва, това е очаквана и рутинна процедура", заяви 
Златанова на съвещанието на координационното звено.  
Предвид ситуацията в държавата обаче това ще е доста трудно упражнение, тъй като може да 
се окаже, че това е последната седмица на това правителство. Това заплашва процесът по 
одобрение на споразумението да продължи доста дълго, а без него няма как да има нови 
евросредства за България.  
По-важните забележки:  
• България все още държи на идеята с "Региони в растеж" да се финансират  
67 града (частично, защото големите градове са под контрола на ГЕРБ - нещо, което тези 
управляващи не можеха да преодолеят). Събрано в едно изречение, с което ЕК удря по главата 
България и нейните колебливи политици вече година и половина, "парите трябва да са много 
по-концентрирани и базирани на анализ на нуждите на функциониращи градски области с 
достатъчно критична маса от икономически и демографски потенциал, като се подкрепят само 
най-добрите и обещаващи стратегии с потенциал за дългосрочно подобрение".  
• Стратегията за реформа в здравеопазването не е конкретна в плановете си, сроковете и 
финансирането. Иска се още по-ясен национален ангажимент за приоритизиране на нуждите, с 
карта за преструктуриране на болниците, преди каквито и да било пари да бъдат налети в 
сектора.  
• Тъй като "Добро управление" (наследникът на "Техническа помощ" и  
"Административен капацитет") е замесена в повечето мерки, които България трябва да 
предприеме, за да отговори на изискванията на ЕК, трябва да й се даде максимален приоритет 
за ранно изпълнение, както и ясно финансиране.  
• Водната реформа трябва да включва прехвърлянето на отговорността на отделните общини 
към регионалните водни оператори, които още не са създадени. Парите, които Програмата за 
селски райони дава на общини под 2 хил. еквивалент-жители (често общини, контролирани от 
ДПС), трябва също да са съобразени с общите приоритети. Т.е. никакво раздаване на парче.  
• Все още няма адекватна карта на нуждите и индикаторите, за да бъдат достигнати целите на 
България в достъпа до широколентов интернет и използване на интернет от населението. Не е 
ясно какви инвестиции ще има в тази област от частния сектор. Да се даде ясен мандат на 
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Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" да 
управлява процеса. 24.6 млн. е много малка сума, която България да отдели за този приоритет, 
смята ЕК.  
• Въпреки че България отложи за 2016 г. въвеждането на стратегията за специализация, от 
която зависят парите за "Конкурентоспособност", ЕК призовава тя да бъде приета по-рано. 
Стратегията е готова и е представена от Световната банка, но отново се бави от българските 
власти, тъй като те не са съгласни с някои от приоритетите вътре (защото това значи, че 
дадени фирми няма да взимат пари от новата програма).  
Селските райони отново са оставени на самотек, както този период. Няма никаква ясна 
структура и приоритизиране на най-добрите проекти, които биха довели до съживяване на по-
малките общини.  
Пътищата от по-ниска категория трябва да преминат анализ "разход-ползи", тъй като целта 
"достъп до градове и културни и природни забележителности" не е особено информативна. 
Освен това тя трябва да е част от туристическа стратегия, смята ЕК.  
Интеграцията на ромите трябва да бъде вплетена адекватно във всички програми, енергийната 
ефективност трябва да е добре координирана, защото работна министерска група не е 
достатъчна. Черноморският флот има структурни проблеми като стари и неизползваеми 
съдове, които нямат нито добро икономическо представяне, нито енергийна ефективност.  
***  
Дузина въпроси без отговори  
Освен основните забележки има допълнителни въпроси, които ЕК поставя. Първи сред тях е 
България да посочи къде смята да прилага по-малко съфинансиране и къде по-голямо, тъй като 
този период няма нужда навсякъде страната да прилага максималния обем от 80% 
съфинансиране. ЕК настоява да се запази и разшири финансовия инженеринг, който този 
период се оказа особено успешен. Комисията иска България да даде много по-ясна представа 
къде и колко ще бъде той, както и дали възнамеряваме да се включим към европейската 
инициатива за малък и среден бизнес (за която отделяме част от парите и ги даваме на 
Европейския инвестиционен фонд). И за двете от министерството на икономиката знаеха, но 
мислеха да направят на по-късен етап. Явно това няма да проработи. ЕК е доста категорична в 
желанието да се добави "липса на предприемаческо и управленско ноу-хау" в причините за 
ниския ръст и развитие на малките и средните предприятия в България. Също така комисията 
не разбира разделението, което този период беше наложено между сийд и венчър 
финансирането за иновативни компании и заеми, микрокредити и гаранционни схеми за 
"компании с ликвидни проблеми".  
В областта на обществените поръчки ЕК има желание за стандартизирани документи, които да 
минимизират възможността за "минаване между капките" на общините и министерствата.  
Не са отбелязани силните и слабите страни на университетите, бизнеса, БАН, за да може да се 
работи и финансира там, където те са силни. Не е посочено кога България смята да установи 
финално границите на "Натура 2000" заедно мерките за консервация на тези региони.  
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Дата: 11.06.2014  
Източник: в. Преса  
Страница: 3  
Брой думи: 212  
 
 
Резюме: Президентът Росен Плевнелиев ще свика извънреден Консултативен съвет за 
национална сигурност (КСНС) на "Дондуков" 2 във вторник, за да бъде договорена дата за 
предсрочни парламентарни избори. "Не мога да приема политическите лидери да се замерват с 
дати за избори през медиите", аргументира решението си вчера той.  
 
Заглавие: Плевнелиев извънредно свиква КСНС  
Подзаглавие:  
Автор: Галина ДИМОВА  
Текст: Президентът Росен Плевнелиев ще свика извънреден Консултативен съвет за 
национална сигурност (КСНС) на "Дондуков" 2 във вторник, за да бъде договорена дата за 
предсрочни парламентарни избори. "Не мога да приема политическите лидери да се замерват с 
дати за избори през медиите", аргументира решението си вчера той.  
На заседанието трябва да бъде постигнато и "широко национално съгласие" за процедура за 
избор за български еврокомисар, както и за важни реформи, които не търпят отлагане - като 
неяснотата около проекта "Южен поток", спрените еврофондове по две оперативни програми 
("Околна среда" и "Регионално развитие"), които можело да станат и четири. "Както разбирам, 
от ЕК може да ни спрат и европрограмите "Транспорт" и "Конкурентоспособност". Това е 
катастрофа за държавата в най-тежкия момент", отсече вчера Плевнелиев.  
Ширин Уилър, говорител на еврокомисаря по регионалната политика Йоханес Хан, обаче 
опроверга думите на президента. Няма предположение, че ЕК ще преустанови плащанията по 
двете програми, обясни тя.  
Държавният глава каза, че във вторник трябва да бъде постигнат консенсус и по въпроса за 
бюджета за следващата година "кой и кога ще го прави". Той изреди още важни теми, по които 
трябва да се търси решение на заседанието - пенсионната реформа, секторите здравеопазване 
и енергетика, както и държавната администрация.  
Президентът уточни, че е прекалено рано към момента да се "раздават постове за служебно 
правителство".  
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Регионални печатни медии  
 
Дата: 09.06.2014  
Източник: в. 100 вести, Габрово  
Страница: 1  
Брой думи: 154  
 
 
Резюме: 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.  
 
Заглавие: Фирми от областта вкарват над 51 млн. лева по европроекти от началото на 
годината  
Подзаглавие:  
Автор: Стефка БУРМОВА  
Текст: 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.  
Чрез инвестиции в ново оборудване, технологична модернизация, чрез придобиване и 
иновации ще повишават своята конкурентоспособност 28 компании от областта, като три от тях 
са с по два одобрени проекта. Това са ВСК "Кентавър", ИЗ "Динамика" в Дряново, МВ "Янтра" и 
"Подемкран" от Габрово. За фирмите от областта с най-висока стойност е одобреният проект на 
севлиевската компания "Паралел" с общ бюджет от 5 771 010 лева. С бюджет над 2 млн. лева 
са разработките на ВСК "Кентавър"-ИЗ "Динамика" в Дряново, МВ "Янтра", ТПК "Здравоход" 
"Техномат Меркурий" от Габрово и севлиевската "Никипласт". Проектът на "Мехатроника" АД е 
за "Внедряване в производството на автоматизирана машина за производство на туби и 
едновременното им пълнене и запечатване "Kombis FFS 120", която е разработена от 
специалистите в габровската компания.  
09.06.2014  
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Дата: 09.06.2014  
Източник: в. 100 вести, Габрово  
Страница: 8  
Брой думи: 908  
 
 
Резюме: Тези дни габровската областна болница приключи успешно още един проект, 
реализиран с европейски пари, а друг много мащабен проект за 5.5 милиона лева за 
строителство и апаратура вече започна да се изпълнява. С директора на областната болница 
д-р Нели Савчева разговаряхме за радостните новини покрай проектите, но и за големите 
тревоги и предизвикателства за задържането на лекари и сестри и привличането на млади 
кадри.  
 
Заглавие: Д-р Нели Савчева: "Най-важната задача е да се запази персоналът в болницата 
и да се привлекат млади кадри"  
Подзаглавие:  
Автор: Надежда ТИХОВА  
Текст: Тези дни габровската областна болница приключи успешно още един проект, 
реализиран с европейски пари, а друг много мащабен проект за 5.5 милиона лева за 
строителство и апаратура вече започна да се изпълнява. С директора на областната болница 
д-р Нели Савчева разговаряхме за радостните новини покрай проектите, но и за големите 
тревоги и предизвикателства за задържането на лекари и сестри и привличането на млади 
кадри.  
- Д-р Савчева, получаването на пари по европейски проект вече стана новина. По кой от 
проектите, по които работите в болницата, са получени парите?  
- Да, новината действително е радостна, особено ако човек чете новини за нещата, които се 
случват в държавата - спрени пари по Оперативна програма "Околна среда", предстоящо 
спиране по "Регионално развитие", а вече се появяват информации и за предстоящо спиране 
на парите по "Конкурентоспособност". Ние получихме писмо, че се одобрява финалният ни 
отчет и вчера се осъществи плащането по Оперативна програма "Конкурентоспособност". 
Става дума за изградената нова информационна система на болницата и закупената 
компютърна техника. За мен този проект  
беше абсолютно предизвикателство, защото сами го управлявахме, без да сме дали и стотинка 
на външни фирми. Администрацията ни се справи безупречно, нямаме непризнати разходи по 
този проект и това е чест за лечебното заведение. Така че след приключването на два проекта 
по изключително добър начин, капацитетът на администрацията ни вече е много по-добър. Аз 
съм доволна от всички, които се нагърбиха с тази допълнителна работа, за която не са 
получавали допълнително възнаграждение.  
- Бихте ли казали какъв ще е ефектът за болницата от изпълнението на този проект?  
- Най-напред можем да посочим обновяването на компютърната техника на лечебното 
заведение. С по-съвременната информационна система, с която вече се работи, ще можем да 
следим разходите и приходите в реално време и така по-ефективно ще се управлява 
болницата. За мен ще бъде предизвикателство в следващия програмен период да надградим 
тази информационна система, лекарите да минават на визитация с таблети и да могат да 
променят лечението в реално време, да генерират цялата история на заболяването в 
електронен формат и т. н. За това време се надявам да постъпят и нормативни промени и все 
по-малко хартия да бъде използвана в болницата. Надявам се, че ще управляваме много по-
ефективно и обществените поръчки. Идеята ни е информационната система  
да се надгражда непрекъснато и писането на хартия да става все по-малко.  
- А докъде стигна другият ваш много голям проект за строителство и апаратура за около 5 
милиона лева?  
- Това е втората ни добра новина. През месец май и на 4 юни бяха обявени процедурите и 
затова бих искала да кажа на всички скептици, че проектът на стойност 5.5 милиона по 
Оперативна програма "Регионално развитие" е вече в ход и се изпълнява. По него имаме 
предвидено строителство и закупуване на модерна съвременна апаратура. Мисля, че по 
достоен начин защитихме интересите на лечебното заведение и успяхме да убедим 
ръководството на Министерството на здравеопазването и имаме в една процедура цялата 
рентгенова апаратура. Това означава, че доставчикът на апаратурата ще бъде един и по този 
начин ще се спестят доста средства при извънгаранционното обслужване. Този проект ще бъде 
най-голямата инвестиция от създаването на болницата досега и ще направи лечебното 
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заведение по-конкурентоспособно със съвременна апаратура, каквато не сме имали досега. 
Стартът на проекта е даден и се надявам министерството да проведе максимално бързо 
обществените поръчки по него, защото сме в края на програмния период и има някаква 
минимална опасност да се загубят тези пари, ако не се усвоят навреме.  
Всичко това обаче не означава, че болницата няма проблеми. Ние не правим изключение от 
това, което се случва в държавата. Най-сериозното предизвикателство за следващите години 
пред системата на здравеопазването паралелно с финансирането е кадровият проблем. 
Въпреки декларациите, че няма да се разрешава изникването на нови болници, роенето на 
частни болници продължава. В тях се разкриват само печеливши структури, вземат се леките 
планови пациенти, а за областните болници остават тежките и скъпоструващи пациенти. Това 
не ни дава възможност да разпределяме достатъчен финансов ресурс за заплати. Ние 
поддържаме отделения, които са губещи, но са необходими.  
Така че не можем да постигнем конкурентно заплащане в сравнение с частните болници. Това е 
големият проблем на всички областни болници. Надявам се тази година да не инвестираме 
толкова много средства в апаратура, защото я обновихме доста и нямаме спешни нужди. 
Затова ще организираме работата така, че в работещите структури, които изкарват парите, 
лекарите да получават достойно заплащане. За съжаление се случват и непредвидени разходи. 
Например през април имаше повреда на ангеографа, а стойността на дефектиралата 
рентгенова тръба е 119 хиляди лева без ДДС. През миналата седмица сравнително новият 
гастроскоп се повреди, а ремонтът му струва около 15 хиляди лева. Това е месечната 
заработка на едно средно голямо отделение. Излиза, че едно цяло отделение е работило за 
ремонта на този апарат.  
Но най-важната задача за мен за тази година и за следващата е да се запази персоналът, да се 
направят гъвкави системи за привличане на млади лекари. Кметът г-жа Таня Христова е 
декларирала съгласието на Общината да помага с ведомствени жилища на тези лекари, а аз 
обмислям варианти за плащане на стипендии и помощ в обучението срещу договор за работа в 
следващите години.  
И ако нещата с недостига на лекари са тревожни, то никак не са по-добри тенденциите при 
медицинските сестри. В последните години почти не постъпват млади сестри на работа. 
Персоналът остарява и на много сестри им предстои пенсиониране. Така че съм изправена 
пред сериозно предизвикателство като привличането на нови млади лекари и сестри и 
запазване на работещите сега, които могат да бъдат гордост за всяка европейска клиника.  
09.06.2014  
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Дата: 09.06.2014  
Източник: в. Хасковска Марица  
Страница: 7  
Брой думи: 940  
 
 
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:  
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., които 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 
някои да започне да приема насериозно нейните институции и интереси, а сега всички те биват 
подложени на унищожителна критика, която ще лепне още години наред.  
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 
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България не попада все повече под руското влияние. Голяма част от тези коментари са доста 
пресилени, резултат на още неизобледнелия 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.  
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.  
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  
Капитал  
Текстът е публикуван със съкращения  
09.06.2014 г.  
 

  



 

 

29 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 6

/1
1
/2

0
1
4

 

Периодични печатни издания 
 
Няма намерена информация.  



 

 

30 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 6

/1
1
/2

0
1
4

 

Интернет издания и блогове  
 
Дата: 10.06.2014  
Източник: www.dnes.bg  
Връзка:  
http://www.dnes.bg/politika/2014/06/10/prezidentyt-svikva-ksns-za-data-za-predsrochen-vot.228518  
Брой думи: 145  
 
 
Резюме: Президентът Росен Плевнелиев ще свика извънреден Консултативен съвет по 
национална сигурност следващия вторник.  
 
Заглавие: Президентът свиква КСНС за дата за предсрочен вот  
Подзаглавие: Надява се тя да е работеща и за политиците, и за гражданите  
Автор: Стела Стоянова 
Текст: Президентът Росен Плевнелиев ще свика извънреден Консумативен съвет по 
национална сигурност следващия вторник.  
Като резултат от този КСНС държавният глава се надява да има дата за избори, която е 
работеща както за политическия елит, така и за гражданите. По-рано днес лидерът на БСП 
Сергей Станишев се обяви за предсрочни избори незабавно – до края на юли.  
Държавният глава се надява още на заседанието да се постигне съгласие за процедура за 
избор на български еврокомисар, както и за важни реформи и проблемни казуси, които не могат 
да бъдат отлагани.  
За пример той даде проекта "Южен поток" и спрените еврофондове по две оперативни 
програми.  
Президентът допълни, че те могат да станат и четири, позовавайки се на информация от ЕК, че 
още две оперативни програми са на път да бъдат спрени - "Транспорт" и 
"Конкурентоспособност".  
Това е катастрофа за държавата в най-тежкия момент, подчерта Плевнелиев.  
 

http://www.dnes.bg/politika/2014/06/10/prezidentyt-svikva-ksns-za-data-za-predsrochen-vot.228518
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Дата: 10.06.2014  
Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/./news/2014/06/10/1930261/rosen-plevneliev-shte-svikam-
izvanreden-ksns-vav-vtornik-sledvashtata-sedmitsa.html  
Брой думи: 231  
 
 
Резюме: София. Ще свикам извънреден КСНС във вторник следващата седмица. Това каза 
президентът на България Росен Плевнелиев пред журналисти, предаде репортер на Агенция 
„Фокус”.  
 
Заглавие: Росен Плевнелиев: Ще свикам извънреден КСНС във вторник следващата 
седмица  
Подзаглавие:  
Автор: Мариела РУСЕВА  
Текст: София. Ще свикам извънреден КСНС във вторник следващата седмица. Това каза 
президентът на България Росен Плевнелиев пред журналисти, предаде репортер на Агенция 
„Фокус”. „Искам да заявя на нацията, че се отнасям се много сериозно към своят ангажимент 
като държавен глава. Имам постоянен диалог и контакт с политическите лидери. Не мога да 
приема да се захвърлят с дати за изборите през медии. Това, което ще направя, за да 
приключим на този етап по най-достойният начин и да покажем отговорно отношение и 
демократичен подход от българският политически елит към политическата и парламентарна 
криза това, което ще направя е да свикам КСНС това ще бъде извънреден КСНС, които 
планирам за следващата седмица във вторник”, каза президентът Плевнелиев.  
„КСНС е мястото, където всеки един от политическите лидери ще може да каже своите 
аргументи се надявам като резултат от този КСНС да имаме първо дата за избори, която е 
работеща както за политическите лидери така и за гражданите. Второ да имаме съгласие за 
процедура за избор на еврокомисар за България. Трето да имаме съгласие за важни реформи, 
които не ни чакат и проблемни казуси, които не могат да бъдат отлагани – визирам „Южен 
поток”, визирам спрените еврофондове по две оперативни програми, които могат да станат 
четири. От ЕК разбирам, че още две оперативни програми са на път да бъдат спрени – ОП 
„Транспорт” и ОП „Конкурентоспособност". Това е катастрофа за държавата в най-тежкия 
момент”, допълни Росен Плевнелиев.  
 

http://www.focus-news.net/news/2014/06/10/1930261/rosen-plevneliev-shte-svikam-izvanreden-ksns-vav-vtornik-sledvashtata-sedmitsa.html
http://www.focus-news.net/news/2014/06/10/1930261/rosen-plevneliev-shte-svikam-izvanreden-ksns-vav-vtornik-sledvashtata-sedmitsa.html
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Дата: 10.06.2014  
Източник: www.investor.bg  
Връзка: http://investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/prezidentyt-svikva-ksns-za-datata-za-
predsrochni-izbori,174010/  
Брой думи: 150  
 
 
Резюме: Президентът Росен Плевнелиев ще свика извънреден Консултативен съвет по 
национална сигурност (КСНС) следващия вторник.  
 
Заглавие: Президентът свиква КСНС за датата за предсрочни избори  
Подзаглавие: Държавният глава очаква да се постигне съгласие при избора на български 
еврокомисар  
Автор: Надежда Бочева  
Текст: Президентът Росен Плевнелиев ще свика извънреден Консултативен съвет по 
национална сигурност (КСНС) следващия вторник.  
Като резултат от този Съвет държавният глава се надява да има дата за избори, която е 
работеща както за политическия елит, така и за гражданите.  
По-рано днес лидерът на БСП Сергей Станишев се обяви за предсрочни избори незабавно, до 
края на юли.  
Държавният глава се надява още на заседанието да се постигне съгласие за процедура за 
избор на български еврокомисар, както и за важни реформи и проблемни казуси, които не могат 
да бъдат отлагани.  
За пример той даде проекта "Южен поток" и спрените еврофондове по две оперативни 
програми.  
Президентът коментира пред журналисти, че те могат да станат и четири, като се позова се на 
информация от ЕК, че още две оперативни програми са на път да бъдат спрени - "Транспорт" и 
"Конкурентоспособност".  
Това е катастрофа за държавата в най-тежкия момент, подчерта Плевнелиев.  
Още политически новини четете в Dnes.bg  
 

http://investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/prezidentyt-svikva-ksns-za-datata-za-predsrochni-izbori,174010/
http://investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/prezidentyt-svikva-ksns-za-datata-za-predsrochni-izbori,174010/
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Дата: 10.06.2014  
Източник: www.mediapool.bg  
Връзка: http://www.mediapool.bg/bulgaria-otlaga-udarnoto-usvoyavane-na-15-mlrd-evro-sled-2016-
g-news221309.html  
Брой думи: 783  
 
 
Резюме: Както през изминалия програмен период, така и през настоящия България отлага 
усвояването на европейските фондове за края му, вместо да ги използва още в началото. Това 
става ясно от коментарите на Европейската комисия (ЕК) по Споразумението за партньорство 
2014-2020 г., които са изпратени на българското правителство.  
 
Заглавие: България отлага ударното усвояване на 15 млрд. евро след 2016 г.  
Подзаглавие: Еврокомисията има куп забележки по Споразумението за партньорство до 2020 
г.  
Автор:  
Текст: Както през изминалия програмен период, така и през настоящия България отлага 
усвояването на европейските фондове за края му, вместо да ги използва още в началото. Това 
става ясно от коментарите на Европейската комисия (ЕК) по Споразумението за партньорство 
2014-2020 г., които са изпратени на българското правителство.  
През този програмен период помощта от ЕС за България възлиза на 15 млрд. евро. 
Първоначалните планове бяха еврофондовете ударно да започнат да се усвояват още в 
началото, за да се постигне мултиплициращ ефект с изтичащия програмен период. При 
драстичния спад на чуждите инвестиции, в момента парите от Брюксел са единственият 
източник на свежи пари в икономиката. Именно на еврофондовете разчиташе и бизнесът, но в 
момента кранчето е пред пресъхване - България е със замразени еврофондове по две 
програми – "Околна среда" и "Регионално развитие", с реален риск да бъдат спрени и парите по 
"Конкурентоспособност" и Програмата за селските райони. Преди седмица управляващите 
изразиха надежда, че това не е санкция заради влошените им отношения с Брюксел поради 
упорството им да строят "Южен поток", който в крайна сметка премиерът реши да замрази.  
На практика бизнесът ще може да разчита на еврофондовете след 2016 г., което е 
неприемливо и за Еврокомисията, става ясно от направените коментари. Нещо повече - 
България рискува за пореден път да губи евросредства, защото по новите правила през 2018 г. 
ще се прави преглед как страните се справят с усвояването на парите. Тези, които не успяват, 
може да загубят част от средствата, които да бъдат пренасочени към по-добре представящи се.  
Кабинетът на Пламен Орешарски планира до края на годината да бъдат отворени схеми срещу 
безработицата по програма "Човешки ресурси", за технологична модернизация на фирмите, 
както и "Млад фермер" по селската програма. По думите на финансовия министър Петър 
Чобанов, ще бъдат пуснати само такива схеми, при които има гаранции, че парите ще бъдат 
възстановени от ЕК до края на годината.  
Липса на реформи  
ЕК за пореден път констатира, че България изостава с реформите в здравеопазването, 
образованието, ВиК сектора и съдебната система.  
Съгласно новите правила през този програмен период пари се дават срещу реформи. Това 
означава, че ако до 2016 г. реформите в тези сфери не са факт, България не само няма да 
получи пари, но ще трябва да връща и вече усвоените еврофондове. Брюксел настоява в тези 
сфери да има приети стратегии, план за действие с ясно разписани срокове за изпълнение и 
отговорности.  
Европейската комисия не отстъпва и от позицията си за намаляване на броя на градовете, 
които да имат право на финансиране по програма "Региони в растеж". България настоява за 
финансиране на 67 града, разделени на четири нива. Аргументът е, че с помощта на 
европейските средства ще се предотврати обезлюдяването на региони в страната.  
ЕК обаче изтъква, че големите градове традиционно са изправени пред предизвикателства, 
различни от тези на средните и малките. "Широкоспектърната интервенция в 67 града, без 
необходимата диференциация, не отговаря на нуждите на териториалната концентрация на 
ресурсите и няма да намали негативното влияние на обезлюдяването", смятат в Брюксел. 
Оттам поясняват, че по-малките градове са предимно по периферията, в селски и планински 
региони, което повдига въпроса дали са подходящи за инвестиции за сметка на такива с 
устойчиво градско развитие.  

http://www.mediapool.bg/bulgaria-otlaga-udarnoto-usvoyavane-na-15-mlrd-evro-sled-2016-g-news221309.html
http://www.mediapool.bg/bulgaria-otlaga-udarnoto-usvoyavane-na-15-mlrd-evro-sled-2016-g-news221309.html
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ЕК намира, че програмата за ремонт на пътищата не е защитена, защо еврофондовете трябва 
да се използват за второкласни и третокласни пътища. И освен това - местните и регионалните 
пътища трябва да са част от национална система, която да е свързана с трансевропейската 
пътна мрежа.  
Правила и прозрачност  
България е критикувана и за правилата за усвояването на еврофондовете, прозрачността и 
обществените поръчки. ЕК настоява управлението на еврофондовете да става чрез закон, а не 
чрез постановления, както е в момента.  
Правителството на ГЕРБ беше подготвило такъв законопроект и част от депутати на БСП в този 
парламент бяха склонни да го приемат, но кабинетът на Пламен Орешарски отказа да го внесе, 
защото "няма време". Очевидно е, че това сега ще трябва да се случи.  
ЕК настоява и за видим напредък в съдебната реформа, какъвто не се вижда през последните 
години, както и по отношение на въвеждането на електронното правителство и електронното 
правораздаване. Това е един от начините за засилване на прозрачността, смята ЕК.  
Българските власти трябва да изяснят как различните институции за обучение и стратегии ще 
оперират и ще се допълват една друга, особено като се има предвид предложението за 
създаване на Академия за проектомениджмънт. Действията трябва да включват засилване на 
прозрачността и честни правила, третиращи мениджмънта и контрола на еврофондовете, в 
това число и отговорността на властите за разходването им.  
ЕК има редица забележки относно обществените поръчки. Необходимо да се подобри 
прилагането на правилата, базирани на добрите практики, общоприети централизирани 
принципи и указания и използването на стандартни документи. Трябва също да се засили 
контролът, така че да се намалят рисковете от различни тълкувания, връзкарството и даването 
на подкупи.  
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Дата: 10.06.2014  
Източник: www.profit.bg  
Връзка: http://profit.bg/news/Prezidentut-svikva-KSNS/nid-124196.html  
Брой думи: 111  
 
 
Резюме: Президентът Росен Плевнелиев свиква следващия вторник Консултативния съвет за 
национална сигурност (КСНС), на който ще бъде обсъдена датата на предсрочните 
парламентарни избори.  
 
Заглавие: Президентът свиква КСНС  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Президентът Росен Плевнелиев свиква следващия вторник Консултативния съвет за 
национална сигурност (КСНС), на който ще бъде обсъдена датата на предсрочните 
парламентарни избори.  
Ще бъде обсъден изборът на еврокомисар, както и проблемите с "Южен поток", рисковите 
европейски фондове и належащите реформи.  
Президентът изрази надежда да бъде насрочена дата за избори, която да е работеща както за 
политическия елит, така и за гражданите, посочват от БТА.  
По думите на Плевнелиев спрените оперативни програми могат да станат и четири. Той се 
позова на информация от ЕК, че още две оперативни програми са на път да бъдат спрени - 
"Транспорт" и "Конкурентоспособност".  
Държавният глава заяви, че темата със служебния кабинет за момента не е толкова належаща.  
 

http://profit.bg/news/Prezidentut-svikva-KSNS/nid-124196.html
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Дата: 10.06.2014  
Източник: www.vsekiden.com  
Връзка: http://vsekiden.com/152605  
Брой думи: 213  
 
 
Резюме: "Свиквам извънреден Консултативен съвет за национална сигурност във вторник 
следващата седмица", обяви пред журналисти президентът на България Росен Плевнелиев.  
 
Заглавие: Плевнелиев привиква партийните лидери във вторник  
Подзаглавие: Не може да се подмятат дати за избори по медиите  
Автор:  
Текст: "Свиквам извънреден Консултативен съвет за национална сигурност във вторник 
следващата седмица", обяви пред журналисти президентът на България Росен Плевнелиев.  
"Искам да заявя на нацията, че се отнасям се много сериозно към своят ангажимент като 
държавен глава. Имам постоянен диалог и контакт с политическите лидери. Не мога да приема 
да се захвърлят с дати за изборите през медии. Това, което ще направя, за да приключим на 
този етап по най-достойният начин и да покажем отговорно отношение и демократичен подход 
от българският политически елит към политическата и парламентарна криза това, което ще 
направя е да свикам извънреден КСНС", каза още президентът Плевнелиев.  
"КСНС е мястото, където всеки един от политическите лидери ще може да каже своите 
аргументи се надявам като резултат да имаме първо дата за избори, която е работеща както за 
политическите лидери така и за гражданите. Второ - да имаме съгласие за процедура за избор 
на еврокомисар за България. Трето - да имаме съгласие за важни реформи, които не ни чакат и 
проблемни казуси, които не могат да бъдат отлагани - визирам спрените еврофондове по две 
оперативни програми, които могат да станат четири. От ЕК разбирам, че още две оперативни 
програми са на път да бъдат спрени - ОП „Транспорт" и ОП „Конкурентоспособност". Това е 
катастрофа за държавата в най-тежкия момент", допълни Росен Плевнелиев.  
 

http://vsekiden.com/152605
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Дата: 10.06.2014  
Източник: www.lex.bg  
Връзка: http://www.lex.bg/news/view/58788  
Брой думи: 783  
 
 
Резюме: Както през изминалия програмен период, така и през настоящия България отлага 
усвояването на европейските фондове за края му, вместо да ги използва още в началото. Това 
става ясно от коментарите на Европейската комисия (ЕК) по Споразумението за партньорство 
2014-2020 г., които са изпратени на българското правителство.  
 
Заглавие: България отлага ударното усвояване на 15 млрд. евро след 2016 г.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Както през изминалия програмен период, така и през настоящия България отлага 
усвояването на европейските фондове за края му, вместо да ги използва още в началото. Това 
става ясно от коментарите на Европейската комисия (ЕК) по Споразумението за партньорство 
2014-2020 г., които са изпратени на българското правителство.  
През този програмен период помощта от ЕС за България възлиза на 15 млрд. евро. 
Първоначалните планове бяха еврофондовете ударно да започнат да се усвояват още в 
началото, за да се постигне мултиплициращ ефект с изтичащия програмен период. При 
драстичния спад на чуждите инвестиции, в момента парите от Брюксел са единственият 
източник на свежи пари в икономиката. Именно на еврофондовете разчиташе и бизнесът, но в 
момента кранчето е пред пресъхване - България е със замразени еврофондове по две 
програми – "Околна среда" и "Регионално развитие", с реален риск да бъдат спрени и парите по 
"Конкурентоспособност" и Програмата за селските райони. Преди седмица управляващите 
изразиха надежда, че това не е санкция заради влошените им отношения с Брюксел поради 
упорството им да строят "Южен поток", който в крайна сметка премиерът реши да замрази.  
На практика бизнесът ще може да разчита на еврофондовете след 2016 г., което е 
неприемливо и за Еврокомисията, става ясно от направените коментари. Нещо повече - 
България рискува за пореден път да губи евросредства, защото по новите правила през 2018 г. 
ще се прави преглед как страните се справят с усвояването на парите. Тези, които не успяват, 
може да загубят част от средствата, които да бъдат пренасочени към по-добре представящи се.  
Кабинетът на Пламен Орешарски планира до края на годината да бъдат отворени схеми срещу 
безработицата по програма "Човешки ресурси", за технологична модернизация на фирмите, 
както и "Млад фермер" по селската програма. По думите на финансовия министър Петър 
Чобанов, ще бъдат пуснати само такива схеми, при които има гаранции, че парите ще бъдат 
възстановени от ЕК до края на годината.  
Липса на реформи  
ЕК за пореден път констатира, че България изостава с реформите в здравеопазването, 
образованието, ВиК сектора и съдебната система.  
Съгласно новите правила през този програмен период пари се дават срещу реформи. Това 
означава, че ако до 2016 г. реформите в тези сфери не са факт, България не само няма да 
получи пари, но ще трябва да връща и вече усвоените еврофондове. Брюксел настоява в тези 
сфери да има приети стратегии, план за действие с ясно разписани срокове за изпълнение и 
отговорности.  
Европейската комисия не отстъпва и от позицията си за намаляване на броя на градовете, 
които да имат право на финансиране по програма "Региони в растеж". България настоява за 
финансиране на 67 града, разделени на четири нива. Аргументът е, че с помощта на 
европейските средства ще се предотврати обезлюдяването на региони в страната.  
ЕК обаче изтъква, че големите градове традиционно са изправени пред предизвикателства, 
различни от тези на средните и малките. "Широкоспектърната интервенция в 67 града, без 
необходимата диференциация, не отговаря на нуждите на териториалната концентрация на 
ресурсите и няма да намали негативното влияние на обезлюдяването", смятат в Брюксел. 
Оттам поясняват, че по-малките градове са предимно по периферията, в селски и планински 
региони, което повдига въпроса дали са подходящи за инвестиции за сметка на такива с 
устойчиво градско развитие.  
ЕК намира, че програмата за ремонт на пътищата не е защитена, защо еврофондовете трябва 
да се използват за второкласни и третокласни пътища. И освен това - местните и регионалните 

http://www.lex.bg/news/view/58788
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пътища трябва да са част от национална система, която да е свързана с трансевропейската 
пътна мрежа.  
Правила и прозрачност  
България е критикувана и за правилата за усвояването на еврофондовете, прозрачността и 
обществените поръчки. ЕК настоява управлението на еврофондовете да става чрез закон, а не 
чрез постановления, както е в момента.  
Правителството на ГЕРБ беше подготвило такъв законопроект и част от депутати на БСП в този 
парламент бяха склонни да го приемат, но кабинетът на Пламен Орешарски отказа да го внесе, 
защото "няма време". Очевидно е, че това сега ще трябва да се случи.  
ЕК настоява и за видим напредък в съдебната реформа, какъвто не се вижда през последните 
години, както и по отношение на въвеждането на електронното правителство и електронното 
правораздаване. Това е един от начините за засилване на прозрачността, смята ЕК.  
Българските власти трябва да изяснят как различните институции за обучение и стратегии ще 
оперират и ще се допълват една друга, особено като се има предвид предложението за 
създаване на Академия за проектомениджмънт. Действията трябва да включват засилване на 
прозрачността и честни правила, третиращи мениджмънта и контрола на еврофондовете, в 
това число и отговорността на властите за разходването им.  
ЕК има редица забележки относно обществените поръчки. Необходимо да се подобри 
прилагането на правилата, базирани на добрите практики, общоприети централизирани 
принципи и указания и използването на стандартни документи. Трябва също да се засили 
контролът, така че да се намалят рисковете от различни тълкувания, връзкарството и даването 
на подкупи.  
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Дата: 10.06.2014  
Източник: www.darikfinance.bg  
Връзка: 
http://www.darikfinance.bg/novini/107393/%C1%FA%EB%E3%E0%F0%E8%FF+%EE%F2%EB%E0
%E3%E0+%F3%E4%E0%F0%ED%EE%F2%EE+%F3%F1%E2%EE%FF%E2%E0%ED%E5+%ED
%E0+15+%EC%EB%F0%E4.+%E5%E2%F0%EE   
Брой думи: 367  
 
 
Резюме: Както през изминалия програмен период, така и през настоящия България отлага 
усвояването на европейските фондове за края му, вместо да ги използва още в началото. Това 
става ясно от критиките на Европейската комисия (ЕК) по Споразумението за партньорство 
2014-2020 г., които са изпратени на българското правителство, съобщава MediaPool.  
 
Заглавие: България отлага ударното усвояване на 15 млрд. евро  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Както през изминалия програмен период, така и през настоящия България отлага 
усвояването на европейските фондове за края му, вместо да ги използва още в началото. Това 
става ясно от критиките на Европейската комисия (ЕК) по Споразумението за партньорство 
2014-2020 г., които са изпратени на българското правителство, съобщава MediaPool.  
През този програмен период помощта от ЕС за България възлиза на 15 млрд. евро. 
Първоначалните планове бяха еврофондовете ударно да започнат да се усвояват още в 
началото, за да се постигне мултиплициращ ефект с изтичащия програмен период.  
При драстичния спад на чуждите инвестиции, в момента парите от Брюксел са единственият 
източник на свежи пари в икономиката. Именно на еврофондовете разчиташе и бизнесът, но в 
момента кранчето е пред пресъхване - България е със замразени еврофондове по две 
програми – "Околна среда" и "Регионално развитие", с реален риск да бъдат спрени и парите по 
"Конкурентоспособност" и Програмата за селските райони.  
Преди седмица управляващите изразиха надежда, че това не е санкция заради влошените им 
отношения с Брюксел поради упорството им да строят "Южен поток", който в крайна сметка 
премиерът реши да замрази.  
На практика бизнесът ще може да разчита на еврофондовете след 2016 г., което е 
неприемливо и за Еврокомисията. Нещо повече - България рискува за пореден път да губи 
евросредства, защото по новите правила през 2018 г. ще се прави преглед как страните се 
справят с усвояването на парите. Тези, които не успяват, може да загубят част от средствата, 
които да бъдат пренасочени към по-добре представящи се.  
ЕК за пореден път констатира, че България изостава с реформите в здравеопазването, 
образованието, ВиК сектора и съдебната система.  
Съгласно новите правила през този програмен период пари се дават срещу реформи. Това 
означава, че ако до 2016 г. реформите в тези сфери не са факт, България не само няма да 
получи пари, но ще трябва да връща и вече усвоените еврофондове.  
България е критикувана и за правилата за усвояването на еврофондовете, прозрачността и 
обществените поръчки. ЕК настоява управлението на еврофондовете да става чрез закон, а не 
чрез постановления, както е в момента.  
Правителството на ГЕРБ беше подготвило такъв законопроект и част от депутати на БСП в този 
парламент бяха склонни да го приемат, но кабинетът на Пламен Орешарски отказа да го внесе, 
защото "няма време".  
 

http://www.darikfinance.bg/novini/107393/%C1%FA%EB%E3%E0%F0%E8%FF+%EE%F2%EB%E0%E3%E0+%F3%E4%E0%F0%ED%EE%F2%EE+%F3%F1%E2%EE%FF%E2%E0%ED%E5+%ED%E0+15+%EC%EB%F0%E4.+%E5%E2%F0%EE
http://www.darikfinance.bg/novini/107393/%C1%FA%EB%E3%E0%F0%E8%FF+%EE%F2%EB%E0%E3%E0+%F3%E4%E0%F0%ED%EE%F2%EE+%F3%F1%E2%EE%FF%E2%E0%ED%E5+%ED%E0+15+%EC%EB%F0%E4.+%E5%E2%F0%EE
http://www.darikfinance.bg/novini/107393/%C1%FA%EB%E3%E0%F0%E8%FF+%EE%F2%EB%E0%E3%E0+%F3%E4%E0%F0%ED%EE%F2%EE+%F3%F1%E2%EE%FF%E2%E0%ED%E5+%ED%E0+15+%EC%EB%F0%E4.+%E5%E2%F0%EE


 

 

40 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 6

/1
1
/2

0
1
4

 

Дата: 10.06.2014  
Източник: www.dariknews.bg  
Връзка: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1278308   
Брой думи: 328  
 
 
Резюме: В петък от 10,30 ч. в конферентна зала на хотел „Лес“ ще се проведе тематична 
конференция на тема „Новият програмен период 2014-2020“. В нея ще участват представители 
на управляващите органи на две оперативни програми „Развитие на човешките ресурси“ и 
„Иновации и конкурентоспособност“. Поканени са настоящи и евентуални бенефициенти на 
европрограмите.  
 
Заглавие: Цветни фигури със символи на ЕС правят в Дните на Европа  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Засаждане на цветя и оформяне на цветни фигури със символи на Европа е новият 
елемент в тазгодишното издание на инициативата на Областен информационен център-
Разград Дни на Европа – съобщи ръководителят на Областния информационен център Юлиян 
Данаилов.  
Те започват утре, сряда, от 11,00 ч. с откриване на фотоизложба „Европа променя Разград“. 
Експозицията е подредена на пешеходната зона на Разград, снимките на обекти в Разградско, 
реновирани по европроекти, са на членове на „Клуба на разградските любители на 
фотографията“.  
В 14,00 ч. стартира междуквартален турнир по тенис на маса в квартали, реновирани с 
евросредства – жк „Абритус“, „В.Левски“, „179“, „Майстор Манол“.. Финалите и награждаването 
са на следващия ден, четвъртък от 17,00 ч. в зала „Лудогорец“.  
В 14,30 ч. утре стартира Колоездачната обиколка на обекти, реновирани с европейски средства. 
В нея участват деца и младежи, стартът е от ОУ“Васил Левски“, обиколката преминава през 
ОУ“Отец Паисий“, квартал „Абритус“, археологически резерват „Абритус“, финишира пред 
Общинския културен център. Там в 15,00 ч. започва засаждането на цветя под формата на 
фигури – символи на ЕС. Сред участниците в колоездачната обиколка ще се тегли томбола с 
голяма награда велосипед.  
В четвъртък от 16,00 ч. пред ОКЦ започва конкурс за рисунка на асфалт „Децата на Разград и 
областта рисуват Европа“. По същото време и на същата тема ще рисуват и децата в Исперих, 
Кубрат и Завет. В Лозница конкурсът ще е в петък в 15,00 ч. в Градския парк.  
Успоредно с конкурса за рисунка пред ОКЦ ще има и викторина за еврофондовете и празнична 
програма „Младите таланти на Разград“.  
В петък от 10,30 ч. в конферентна зала на хотел „Лес“ ще се проведе тематична конференция 
на тема „Новият програмен период 2014-2020“. В нея ще участват представители на 
управляващите органи на две оперативни програми „Развитие на човешките ресурси“ и 
„Иновации и конкурентоспособност“. Поканени са настоящи и евентуални бенефициенти на 
европрограмите.  
Завършек на Дните на Европа ще постави концерт на младежкия европейски бенд „Segno 
artist“, който освен популярни шлагери на страните от Стария континент ще изпълни и фолклор 
от Пиринския край.  
 

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1278308
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Дата: 10.06.2014  
Източник: www.dnesplus.bg  
Връзка: http://www.dnesplus.bg/News.aspx?n=659707  
Брой думи: 172  
 
 
Резюме: Президентът Росен Плевнелиев свиква във вторник иззвънредно заседание на КСНС, 
съобщи самият той пред журналисти в Банкя. „Не приемам да се замерваме с дати за изборите 
през медиите", каза президентът в отговор на репортерски въпрос дали приема предложението 
на Станишев за избори до края на юли.  
 
Заглавие: Президентът свиква извънреден КСНС във вторник  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Президентът Росен Плевнелиев свиква във вторник извънредно заседание на КСНС, 
съобщи самият той пред журналисти в Банкя. „Не приемам да се замерваме с дати за изборите 
през медиите", каза президентът в отговор на репортерски въпрос дали приема предложението 
на Станишев за избори до края на юли.  
„На заседанието във вторник ще предложа най-напред да постигнем съгласие по датата за 
изборите. Вторият въпрос, по който ще искам съгласие, е процедурата по избора за български 
еврокомисар. Трето - ще поискам съгласие между партиите и факторите в държавата по 
бюджета и най-важните реформи, които предстоят - пенсионна, здравна, енергийна и в 
администрацията" съобщи той.  
Президентът призова към националноотговорно поведение и съгласие по най-важните 
проблеми заради изключителната сложност на момента. Той предупреди, че освен сериозната 
заплаха за вече спрените евросредства, има опасност да бъдат спрени парите по два 
еврофонда - „Транспорт" и „Конкурентоспособност". Плевнелиев предлага да бъде обсъден и 
въпросът за предложения от него референдум за изборните правила. Той отказа да назове 
дата за избори като се аргументира, че това не е работа на президента. /24chasa.bg  
Днес+  
 

http://www.dnesplus.bg/News.aspx?n=659707
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Дата: 10.06.2014  
Източник: www.dnes.dir.bg  
Връзка: http://dnes.dir.bg/news/prezident-xns-izbori2013-16849510?nt=11  
Брой думи: 224  
 
 
Резюме: Президентът Росен Плевнелиев обяви, че свиква извънреден Консултативен съвет по 
национална сигурност (КСНС) във вторник другата седмица.  
 
Заглавие: Президентът свиква спешно Съвета по национална сигурност  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Президентът Росен Плевнелиев обяви, че свиква извънреден Консултативен съвет по 
национална сигурност (КСНС) във вторник другата седмица.  
Днес лидерът на БСП Сергей Станишев заяви, че най-добрият вариант е правителството да 
подаде оставка веднага след вота на недоверие (най-вероятно той ще бъде гласуван в петък - 
б.р.), а предсрочните избори да се проведат в края на юли.  
Малко по-късно Плевнелиев коментира пред журналисти, че като резултат от този КСНС се 
надява да има дата за избори, която е работеща както за политическия елит, така и за 
гражданите, предаде БТА.  
„Искам да заявя на нацията, че се отнасям много сериозно към своят ангажимент като 
държавен глава. Имам постоянен диалог и контакт с политическите лидери. Не мога да приема 
да се хвърлят дати за изборите през медии. Това, което ще направя, за да приключим на този 
етап по най-достойния начин, е да свикам КСНС”, добави той, цитиран от "Фокус".  
ЕК може да спре парите по още програми  
Плевнелиев очаква още на заседанието да се постигне съгласие за процедура за избор на 
български еврокомисар, както и за важни реформи и проблемни казуси, които не могат да 
бъдат отлагани.  
Сред тях той посочи проекта "Южен поток" и спрените еврофондове по две оперативни 
програми.  
Президентът допълни, че те могат да станат и четири, позовавайки се на информация от ЕК, че 
на път да бъдат спрени са още програмите "Транспорт" и "Конкурентоспособност".  
 

http://dnes.dir.bg/news/prezident-xns-izbori2013-16849510?nt=11
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Дата: 10.06.2014  
Източник: www.24chasa.bg  
Връзка: http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=4131290  
Брой думи: 170  
 
 
Резюме: Президентът Росен Плевнелиев свиква във вторник иззвънредно заседание на КСНС, 
съобщи самият той пред журналисти в Банкя. „Не приемам да се замерваме с дати за изборите 
през медиите", каза президентът в отговор на репортерски въпрос дали приема предложението 
на Станишев за избори до края на юли.  
 
Заглавие: Президентът свиква извънреден КСНС във вторник  
Подзаглавие:  
Автор: Любомир Денов  
Текст: Президентът Росен Плевнелиев свиква във вторник иззвънредно заседание на КСНС, 
съобщи самият той пред журналисти в Банкя. „Не приемам да се замерваме с дати за изборите 
през медиите", каза президентът в отговор на репортерски въпрос дали приема предложението 
на Станишев за избори до края на юли.  
„На заседанието във вторник ще предложа най-напред да постигнем съгласие по датата за 
изборите. Вторият въпрос, по който ще искам съгласие, е процедурата по избора за български 
еврокомисар. Трето - ще поискам съгласие между партиите и факторите в държавата по 
бюджета и най-важните реформи, които предстоят - пенсионна, здравна, енергийна и в 
администрацията" съобщи той.  
Президентът призова към националноотговорно поведение и съгласие по най-важните 
проблеми заради изключителната сложност на момента. Той предупреди, че освен сериозната 
заплаха за вече спрените евросредства, има опасност да бъдат спрени парите по два 
еврофонда - „Транспорт" и „Конкурентоспособност". Плевнелиев предлага да бъде обсъден и 
въпросът за предложения от него референдум за изборните правила. Той отказа да назове 
дата за избори като се аргументира, че това не е работа на президента  
 

http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=4131290


 

 

44 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 6

/1
1
/2

0
1
4

 

Дата: 10.06.2014  
Източник: www.bnews.bg  
Връзка: http://www.bnews.bg/article-108041  
Брой думи: 262  
 
 
Резюме: Президентът Росен Плевнелиев свиква извънредно във вторник, 17 юни, 
Консултативния съвет на национална сигурност, зави държавният глава пред журналисти.  
 
Заглавие: Плевнелиев свиква КСНС на 17 юни  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Президентът Росен Плевнелиев свиква извънредно във вторник, 17 юни, 
Консултативния съвет на национална сигурност, зави държавният глава пред журналисти.  
Политическите лидери трябва да се разберат за дата за предсрочните избори, за избор на 
български еврокомисар, както и за неотложни за страната реформи.  
„Искам да заявя на нацията, че се отнасям се много сериозно към своят ангажимент като 
държавен глава. Имам постоянен диалог и контакт с политическите лидери.  
Не мога да приема да се захвърлят с дати за изборите през медии.  
Това, което ще направя, за да приключим на този етап по най-достойният начин и да покажем 
отговорно отношение и демократичен подход от българският политически елит към 
политическата и парламентарна криза това, което ще направя е да свикам КСНС това ще бъде 
извънреден КСНС."  
Там президентът очаква всеки един от политическите лидери да каже своите аргументи се 
надявам като резултат от този КСНС да имаме първо дата за избори, която е работеща както за 
политическите лидери така и за гражданите.  
"Второ да имаме съгласие за процедура за избор на еврокомисар за България. Трето да имаме 
съгласие за важни реформи, които не ни чакат и проблемни казуси, които не могат да бъдат 
отлагани – визирам „Южен поток”, визирам спрените еврофондове по две оперативни 
програми, които могат да станат четири. От ЕК разбирам, че още две оперативни програми са 
на път да бъдат спрени – ОП „Транспорт” и ОП „Конкурентоспособност". Това е катастрофа 
за държавата в най-тежкия момент”, допълни още държавният глава.  
Бомбата днес първо дойде от "Позитано“ 20, където червеният лидер Сергей Станишев поиска 
оставка на премиера Пламен Орешарски и правителството и избори през юли.  
 

http://www.bnews.bg/article-108041
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Дата: 10.06.2014  
Източник: www.livenews.bg  
Връзка: http://livenews.bg/prezidentyt-svikva-ksns-vyv-vtornik-66812.html  
Брой думи: 235  
 
 
Резюме: Ще свикам извънреден КСНС във вторник следващата седмица, заяви президентът на 
България Росен Плевнелиев.  
 
Заглавие: Президентът свиква КСНС във вторник  
Подзаглавие: Това е катастрофа за държавата в най-тежкия момент”, заяви Росен Плевнелиев  
Автор:  
Текст: Ще свикам извънреден КСНС във вторник следващата седмица, заяви президентът на 
България Росен Плевнелиев.  
"Искам да заявя на нацията, че се отнасям се много сериозно към своят ангажимент като 
държавен глава. Имам постоянен диалог и контакт с политическите лидери. Не мога да приема 
да се захвърлят с дати за изборите през медии. Това, което ще направя, за да приключим на 
този етап по най-достойният начин и да покажем отговорно отношение и демократичен подход 
от българският политически елит към политическата и парламентарна криза това, което ще 
направя е да свикам КСНС това ще бъде извънреден КСНС, които планирам за следващата 
седмица във вторник", посочи още той.  
По думите му КСНС е мястото, където всеки един от политическите лидери ще може да каже 
своите аргументи.  
"Надявам се като резултат от този КСНС да имаме първо дата за избори, която е работеща 
както за политическите лидери така и за гражданите. Второ да имаме съгласие за процедура за 
избор на еврокомисар за България. Трето да имаме съгласие за важни реформи, които не ни 
чакат и проблемни казуси, които не могат да бъдат отлагани – визирам "Южен поток", визирам 
спрените еврофондове по две оперативни програми, които могат да станат четири. От ЕК 
разбирам, че още две оперативни програми са на път да бъдат спрени – ОП "Транспорт" и ОП 
"Конкурентоспособност". Това е катастрофа за държавата в най-тежкия момент”, допълни 
Росен Плевнелиев.  
Вижте най-добрите оферти с до 90% отстъпка -> кликни тук  
 

http://livenews.bg/prezidentyt-svikva-ksns-vyv-vtornik-66812.html
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Дата: 10.06.2014  
Източник: www.dartsnews.bg  
Връзка: http://www.dartsnews.bg/News/72335  
Брой думи: 204  
 
 
Резюме: След седмица, на 17 юни, президентът Росен Плевнелиев ще свика извънреден 
КСНС. "Искам да заявя на нацията, че се отнасям много сериозно към своят ангажимент като 
държавен глава. Имам постоянен диалог и контакт с политическите лидери. Не мога да приема 
да се захвърлят с дати за изборите през медии.  
 
Заглавие: Плевнелиев свиква извънреден КСНС  
Подзаглавие: Няма да позволя на партиите да се замерят с дати през медиите  
Автор:  
Текст: След седмица, на 17 юни, президентът Росен Плевнелиев ще свика извънреден КСНС. 
"Искам да заявя на нацията, че се отнасям много сериозно към своят ангажимент като 
държавен глава. Имам постоянен диалог и контакт с политическите лидери. Не мога да приема 
да се захвърлят с дати за изборите през медии. Това, което ще направя, за да приключим на 
този етап по най-достойния начин и да покажем отговорно отношение и демократичен подход 
от българския политически елит към политическата и парламентарна криза това, което ще 
направя е да свикам КСНС”, коментира Плевнелиев.  
„КСНС е мястото където всеки един от политическите лидери ще може да каже своите 
аргументи се надявам като резултат от този КСНС да имаме първо дата за избори, която е 
работеща, както за политическите лидери, така и за гражданите. Второ, да имаме съгласие за 
процедура за избор на еврокомисар за България. Трето, да имаме съгласие за важни реформи, 
които не ни чакат и проблемни казуси, които не могат да бъдат отлагани – визирам „Южен 
поток”, спрените еврофондове по две оперативни програми, които могат да станат четири. От 
ЕК разбирам, че още две оперативни програми са на път да бъдат спрени – ОП „Транспорт” и 
ОП „Конкурентоспособност". Това е катастрофа за държавата в най-тежкия момент”, допълни 
Плевнелиев.  
 

http://www.dartsnews.bg/News/72335
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Дата: 10.06.2014  
Източник: www.e-79.com  
Връзка: http://www.e-79.com/news-74940.html  
Брой думи: 234  
 
 
Резюме: Ще свикам извънреден Консултативен съвет за национална сигурност (КСНС) във 
вторник следващата седмица. Това каза президентът на България Росен Плевнелиев пред 
журналисти.  
 
Заглавие: Президентът свиква Консултативен съвет за национална сигурност след 
седмица  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Ще свикам извънреден Консултативен съвет за национална сигурност (КСНС) във 
вторник следващата седмица. Това каза президентът на България Росен Плевнелиев пред 
журналисти.  
„Искам да заявя на нацията, че се отнасям се много сериозно към своя ангажимент като 
държавен глава. Имам постоянен диалог и контакт с политическите лидери. Не мога да приема 
да се захвърлят с дати за изборите през медии. Това, което ще направя, за да приключим на 
този етап по най-достойният начин и да покажем отговорно отношение и демократичен подход 
от българския политически елит към политическата и парламентарна криза това, което ще 
направя е да свикам КСНС това ще бъде извънреден КСНС, които планирам за следващата 
седмица във вторник”, каза президентът Плевнелиев, цитиран от БЛИЦ.  
„КСНС е мястото, където всеки един от политическите лидери ще може да каже своите 
аргументи и се надявам като резултат от този КСНС да имаме първо дата за избори, която е 
работеща както за политическите лидери така и за гражданите. Второ да имаме съгласие за 
процедура за избор на еврокомисар за България. Трето да имаме съгласие за важни реформи, 
които не ни чакат и проблемни казуси, които не могат да бъдат отлагани – визирам „Южен 
поток”, визирам спрените еврофондове по две оперативни програми, които могат да станат 
четири. От ЕК разбирам, че още две оперативни програми са на път да бъдат спрени – ОП 
„Транспорт” и ОП „Конкурентоспособност“. Това е катастрофа за държавата в най-тежкия 
момент”, допълни Росен Плевнелиев.  
 

http://www.e-79.com/news-74940.html


 

 

48 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 6

/1
1
/2

0
1
4

 

Дата: 10.06.2014  
Източник: www.bgonair.bg  
Връзка: http://bgonair.bg/bulgaria/2014-06-10/prezidentat-rosen-plevneliev-shte-svika-izvanreden-
ksns-na-17-yuni  
Брой думи: 142  
 
 
Резюме: Президентът Росен Плевнелиев ще свика извънреден КСНС на 17 юни. Това обяви 
държавният глава пред журналисти, цитиран от БТА.  
 
Заглавие: Президентът Росен Плевнелиев ще свика извънреден КСНС на 17 юни  
Подзаглавие: Президентът се надява на него да се определи дата за избори  
Автор:  
Текст: Президентът Росен Плевнелиев ще свика извънреден КСНС на 17 юни. Това обяви 
държавният глава пред журналисти, цитиран от БТА.  
Бобева: Оставка може да бъде подадена по всяко време  
Станишев: БСП иска избори незабавно - до края на юли  
Росен Плевнелиев се надява на този КСНС да се определи дата за парламентарни избори. 
Държавният глава отбеляза, че тази дата трябва да е работеща както за политическия елит, 
така и за гражданите.  
Плевнелиев изрази надежда, че на заседанието ще се постигне съгласие за процедура за 
избор на български еврокомисар, както и за важни реформи и проблемни казуси, които не могат 
да бъдат отлагани. Сред тях той посочи проекта "Южен поток", спрените еврофондове по две 
оперативни програми.  
Президентът допълни, че те могат да станат и четири, позовавайки се на информация от ЕК, че 
още две оперативни програми са на път да бъдат спрени - "Транспорт" и 
"Конкурентоспособност".  

 

http://bgonair.bg/bulgaria/2014-06-10/prezidentat-rosen-plevneliev-shte-svika-izvanreden-ksns-na-17-yuni
http://bgonair.bg/bulgaria/2014-06-10/prezidentat-rosen-plevneliev-shte-svika-izvanreden-ksns-na-17-yuni
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Дата: 10.06.2014  
Източник: www.novinaria.bg  
Връзка: http://novinaria.bg/news/ek-spira-parite-i-po-programite-transport-i-konkurentnosposobnost  
Брой думи: 154  
 
 
Резюме: Европейската комисия е на път да спре средствата по още две европрограми - 
"Транспорт” и "Конкурентноспособност", съобщи президентът Росен Плевнелиев."Това е 
катастрофа за държавата в най-тежкия момент”, каза държавният глава.  
Междувременно президентът Росен Плевнелиев обяви, че свиква извънредно заседание на 
Консултативния съвет на национална сигурност (КСНС) във вторник.  
 
Заглавие: ЕК спира парите и по програмите "Транспорт" и "Конкурентоспособност"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Европейската комисия е на път да спре средствата по още две европрограми - 
"Транспорт” и "Конкурентоспособност", съобщи президентът Росен Плевнелиев."Това е 
катастрофа за държавата в най-тежкия момент”, каза държавният глава.  
Междувременно президентът Росен Плевнелиев обяви, че свиква извънредно заседание на 
Консултативния съвет на национална сигурност (КСНС) във вторник. "Имам постоянен диалог и 
контакт с политическите лидери. Не мога да приема да се захвърлят с дати за изборите през 
медии. Това, което ще направя, за да приключим на този етап по най-достойният начин и да 
покажем отговорно отношение и демократичен подход от българският политически елит към 
политическата и парламентарна криза това, е да свикам КСНС", каза Плевнелиев. Той посочи, 
че се надява на заседанието на КСНС да се стигне до съгласие за дата на изборите, за 
процедурата, по която да бъде избран българския еврокомисар и за "Южен поток". Държавният 
глава очаква да бъдат обсъдени и действия за преодоляване на ситуацията със спрените 
европейски средства за България.  
 
 

http://novinaria.bg/news/ek-spira-parite-i-po-programite-transport-i-konkurentnosposobnost

