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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
24.6.2013 г. г. 
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 1 

 телевизии 0 

 радиостанции 1 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 12 

 вестници, от които: 5 

 - национални 5 

 - регионални 0 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 7 

Общо за деня 13 
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Телевизии и радиостанции  
 
Дата: 23.06.2013  
Източник: БНР  
Предаване: Неделя 150  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 15  
Брой думи: 1959  
 
 
Резюме: Аз лично като министър веднага се заех да се разплатя с всички забавени плащания 
по ОП „Конкурентоспособност”, която, за съжаление, има риск да бъдат загубени 90 милиона 
евро,а веднага в първите дни бяха разплатени около 25 милиона лева.Веднага се подписаха 
договорите с ЕБВР и фонд „Козлодуй”, така че към „Топлофикация-София” да тръгнат 142 
милиона евро, с цел обновяване и модернизация на производството и на преноса на енергия. 
Т.е. тези договори, които наистина са за българския бизнес.  
 
Текст: Водещ: Напоследък икономическият министър е източник на отрицателни и крайно 
отрицателни съобщения. Говори за разпад на енергетиката, режим на тока. В НС 
предизвести,че е възможна най-яростна съпротива срещу промените в енергийния закон. Сега 
г-н Стойнев трябва да преживее и ново, вече в автокритичен план съобщение,че бил 
принадлежал към кръга на КТБ и поради това и намерил място в правителството. Трябва да 
започнем с обяснителната част. Добър ден!  
Драгомир Стойнев: Добър ден, добър ден, г-жо Маринкова! Първо ми позволете да честитя 
деня на енергетика на всички, които работят в системата! Да им пожелая много здравей кураж 
през тези изключително трудни и напрегнати моменти, през които преминава системата, но 
считам,че ще успеем и смятам,че най-накрая тази система ще заработи за българския народ. 
Що се касае за тези атаки, аз сега разбирам за вас, но и очаквам,че върху това правителство 
ще има какви ли не предположения. Аз в крайна сметка принадлежа към БСП. Член съм на 
БСП. Избран съм от Пламен Орешарски за министър на икономиката и енергетиката, така че не 
смятам за нужно да се оправдавам за всякакъв род атаки. Очаквах ги. Предполагам,че и ще 
продължат, но мен лично това не ме интересува. Аз съм избран с конкретна мисия именно да 
се реформира системата. Ако успея, смятам,че това ще бъде успех и за българските граждани.  
Водещ: Да погледнем на това подозрение, което се хвърли като причина да бъдете в това 
правителство, че принадлежите към конкретното влияние. В какъв смисъл?  
Драгомир Стойнев: …това предположение, но казах ви, те утре могат да кажат,че принадлежа 
сигурно и към политическа партия ГЕРБ. Така че аз съм бил кандидат за председател на БСП, 
така че не смятам за нужно да отговарям на подобни…  
Водещ: Напротив, хората биха искали да знаят тогава как се отнасяте към тази групировка и 
вероятно ще искат да знаят как се отнасяте към обстоятелството,че предишните правителства 
държаха такъв огромен процент от парите на енергийните фирми тъкмо в тази банка, която е 
ябълката на раздора в България?  
Драгомир Стойнев: Както знаете, министър-председателят ясно и категорично заяви,че 
трябва да има преглед на абсолютно всички държавни средства, които се намират в частни 
банки и това конкретно означава,че тези средства ще бъдат изцяло преразпределени в 
близките месеци, така че ние вече сме започнали процес, в който наистина да има пълна 
прозрачност и български граждани да знаят къде държавните дружества държат парите.Това 
означава, че ако има огромен финансов ресурс, концентриран в тази банка, аз декларирам,че 
до месец този ресурс ще бъде изтеглен и разпределен по един справедлив начин в други 
търговски банки.  
Водещ: Но когато сте говорили с хората в тези компании, какъв е бил аргументът да го правят 
години наред? Говореше се там за механизмите на олихвяването. Каква е била играта?  
Драгомир Стойнев: Ситуацията е толкова напрегната, г-жо Маринкова, че дори и не съм питал 
каква е била причината парите да бъдат там. Просто съм се разпоредил да започне преглед на 
всички сметки и разбира се, те да бъдат извадени, ако са съсредоточени в една корпоративна 
структура. Тъй като времето в министерството ми е изключително ценно и считам,че системата 
е наистина пред огромен срив, затова съм се съсредоточил най-вече за конкретни действия за 
подобряване на системата.А що се отнася до, отново да потвърдя моята категоричност,че тези 
пари, които са в определена структура, ще бъдат извадени и разпределени между останалите 
банки на българския пазар. Разбира се, зависи…  
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Водещ: Какъв процент всъщност от парите на тези фирми от енергетиката са там? Колко?  
Драгомир Стойнев: Като процент…  
Водещ: Не се чува. Какво казвате?  
Драгомир Стойнев: Всеки финансов ресурс, който е съсредоточен в дадена структура и в 
обществото има съмнение,че става въпрос и някой преди мен е сложил тези пари, може би 
поради една или друга причина, то е ясно,че ако няма достатъчно прозрачност, тази система 
ще бъде изцяло променена.  
Водещ: Има много тайни в областта на енергетиката. Даже, когато бяха протестите за цените 
на тока, имаше много радикални граждански групи, които се опитваха да се доберат до тези, 
предполагам, непочтени тайни, свързани със спекулации с облагодетелстване на огромни, в 
олигархичен смисъл. Фигури. Какво мислите да направите по този въпрос?Това е част и от 
настояването от някои от тези групи, които се изказват в различни обществени съвети или 
други форуми?  
Драгомир Стойнев: Ето, може би и от тези кръгове започнаха и атаките срещу мен, защото аз 
и в парламента ясно и категорично заявих,че няма да се съобразявам с никакви кръгове и че 
ще се опитам да направя една реформа, която е необходимо през последните години да бъде 
направена. За съжаление, може би не е имало политическа воля или хората преди мен са се 
страхували от подобни действия, но едно мога да заявя,че с последните промени в закона за 
енергетиката и закона за енергията от ВЕИ, ще се даде възможност на НЕК като обществен 
доставчик, да изкупува приоритетно електрическа енергия от тези централи, които произвеждат 
най-евтиния ток, а именно ТЕЦ „Марица-Изток”2 и АЕЦ „Козлодуй”, което досега, за съжаление, 
не се е случвало,г-жо Маринкова, и вашите слушатели трябва да знаят,че досега се е водила 
политика, в която НЕК изкупува скъпата енергия приоритетно, разбира се и най-накрая да се 
допълва с най-евтината електроенергия, именно от АЕЦ „Козлодуй” и ТЕЦ „Марица-Изток”2, 
които са държавните предприятия, които са строени с парите на българския народ, което за 
мен изцяло не е приемливо.Не е нормално в момента и двата ядрени блока да работят на 
намалени мощности, което също е опасно за системата, защото са сключени дългосрочни 
договори за изкупуване именно на скъпата енергия. В крайна сметка, цената я плащат 
българските домакинства и българската индустрия. Затова считам,че с промените, които в 
момента минаха на първо четене в парламента, именно тази несправедливост ще бъде 
изкоренена и ще се осигури възможност за намаляване цената на електроенергията, както за 
битовите потребители, така и за индустрията. Някои разбира се ни обвиняват,че едва ли не 
това са краткосрочни мерки,че остава голяма въпросителна за необходимостта от цялостна 
реформа.Бих искал да отговоря,че тези мерки, те не са краткосрочни. Те са спешни.Цялостна 
реформа, разбира се,че ще има. Ние работим по стратегия, но да има какво да реформираме, 
ние първо трябва да го спасим, защото отблизо една година българската енергетика няма 
възможност да изнесе електроенергия, защото бяха гласувани едни добавки към такса пренос, 
които правят едва ли не нашата електроенергия неконкурентна, спрямо производителите от 
съседни нам държави и по тази причина в системата липсват близо 1,5 милиарда лева. Сами 
разбирате,че ако ги има тези пари в системата, няма да има и това напрежение сред 
миньорите. Няма да има напрежение и във всички, които участват по веригата и в крайна 
сметка, сметките за ток няма да бъдат толкова високи, защото искам да припомня на вашите 
слушатели,че още в първия ден, когато бе сформирано това правителство, ерепетата заявиха 
намерение цената за крайния потребител да се увеличи с 40 %, което е изцяло неприемливо. 
Затова започнах разговори, както с всички производители, така и с електроразпределителните 
дружества. За мен лично едни конструктивни разговори като ги помолих всички да направим 
крачка назад, за да спасим системата, защото, ако не спасим системата, то ние ще потънем 
всички заедно. Смятам,че намирам разбиране от всички представители, които участват в 
системата,че наистина са необходими спешни действия и смятам,че през следващите седмици 
ще има доста конкретни законодателни инициатива, които да доведат до балансиране на 
системата…  
Водещ: По отношение на…  
Драгомир Стойнев: Извинявайте!Само да кажа, че да, на много хора това не се харесва. Да, 
атаки ще има, както срещу мен, така и срещу народните представители, но в крайна сметка, 
когато сме се заклели да работим в името на българския народ, смятам,че всички сме поели 
тази отговорност и не можем да се страхуваме от цялата, как да кажа, помия, която ще се излее 
върху нас, така че мене лично тези личностни нападки и нападките, които засягат промените в 
законодателството, не ме притесняват.  
Водещ: Има нещо отчаяно в това да кажете,че е възможен режим на тока и че икономиката ще 
спре, ако правителството падне.Това е един механизъм, който така да се каже, дирижира 
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положението и е възможно, ако не бяхте вие може би, някой друг да излъчва лъжливи 
съобщения, за да стане господар на ситуацията?  
Драгомир Стойнев: Г-жо Маринкова, ако няма правителство и най-вече работещ парламент, 
който да гласува нужните промени, така че да се балансира системата, уверявам ви,че 
наистина може и да се стигне до тази наистина кризисна ситуация, защото всички предприятия 
са задлъжнели един към друг. Инвестиции, за съжаление, не са правени от години в 
преносната мрежа и…  
Водещ: Продължаваме с г-н Стойнев към заключителната част на разговора. Г-н Стойнев, 
може да коментирате това, което излъчиха, тези думи на г-н Донев, в един такъв план да си 
направите размисъл за работодателите?  
Драгомир Стойнев: Г-жо Маринкова, г-н Донев много добре знае, както и всички национално 
представителни работодателски организации, още в първите дни на сформирането на това 
правителство се направи именно работна среща при министър-председателя, на която 
правителството се ангажира с конкретни действия. Тези действия бяха облечени в план, който 
бе гласуван в парламента, а именно,че до 1 септември ще има законодателни промени за 
намаляване на административната тежест върху бизнеса, че до 30 август ще има ускорено 
разплащане, от страна на държавата, по изпълнени договори, което знаете,че не беше 
извършено от бившето управление, че ще се облекчи достъпът до евтин финансов ресурс за 
малки и средни (...) 1 октомври, че ще има промени в …. за плащане на задължения към 
бюджета, това, което бизнесът не харесват, със срок 30 август.Аз лично като министър веднага 
се заех да се разплатя с всички забавени плащания по ОП „Конкурентоспособност”, която, за 
съжаление, има риск да бъдат загубени 90 милиона евро,а веднага в първите дни бяха 
разплатени около 25 милиона лева.Веднага се подписаха договорите с ЕБВР и фонд 
„Козлодуй”, така че към „Топлофикация-София” да тръгнат 142 милиона евро, с цел обновяване 
и модернизация на производството и на преноса на енергия. Т.е. тези договори, които наистина 
са за българския бизнес. Да не говорим,че се направи първа копка на германски инвеститор на 
завод в икономическата зона Божурище-София за създаването на 250 работни места. Т.е. това 
са действия на правителството, което няма и един месец, откакто е заело тази длъжност. За 
съжаление, казвам за съжаление, но както че ли някои предприемачи имат конкретни нагласи и 
действия, още преди да бъде сформирано правителството, защото съгласете се, не е 
нормално да няма един месец, откакто е сформирано и да се отказва диалог. Може би се 
притесняват,че някакви интереси ще бъдат застъпени или че някой е недоволен, но ние сме 
заявили от първия ден,че ще имаме прозрачен диалог с българския бизнес. Аз винаги ще водя 
този диалог, дори и с хора, които отказват да го водят с нас, ще ги информирам за нашите 
политики, защото за мен е важно да се води политика отдолу нагоре, а не, както досега, 
правителството да казва какво ще прави и всички трябва да изпълняват. Напротив, винаги ще 
чувам бизнеса. Затова ще възстановим съвета за икономически растеж и разбира се, този 
съвет по браншове да се дискутират конкретните проблеми и действия, но явно,че нашите 
първи усилия и действия са за намаляване цената на електроенергията, която искам да заявя, 
че според мен лично, мерките, които предприе парламента, няма да доведат до увеличаване 
на цената на електроенергията за индустрията и…  
Водещ: Моля ви…  
Драгомир Стойнев: … не се харесват на някого, но това са все действия, които да доведат до 
облекчаване на бизнес климата. Ние наистина работим всеки ден, тъй като виждаме колко 
тежка е ситуацията. Ако някои хора искат още (… ) допълнително (…) българската икономика, 
аз наистина мога да им кажа, но ако няма правителство и работещ парламент, уверявам ви, че 
нашите намерения няма как да бъдат гласувани и няма да бъдат предприети…  
Водещ: Благодаря ви за вашето участие! Това беше участието на Драгомир Стойнев. 
Министърът на икономиката и енергетиката с посочването на тези мерки, на които той държи. 
Разбира се, остана неизяснен въпросът, как се работи, когато лимитът от време не е известен 
или фитилът е подпален, но това остава чар на българската действителност.  
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Национални печатни медии  
 
Дата: 24.06.2013  
Източник: в. 24 часа  
Страница: 9  
Брой думи: 79  
 
 
Резюме: 90 млн. евро по оперативната програма "Конкурентоспособност", сочат данни на 
министерството на икономиката. От тях 30 млн. са предвидени за 2013 г., а 60 млн. -за 2014 г. 
Новото ръководство на министерството планирало ускоряване на оценките на проекти и 
сключване на договори за безвъзмездна помощ.  
 
Заглавие: Могат да бъдат загубени  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: 90 млн. евро по оперативната програма "Конкурентоспособност", сочат данни на 
министерството на икономиката. От тях 30 млн. са предвидени за 2013 г., а 60 млн. -за 2014 г. 
Новото ръководство на министерството планирало ускоряване на оценките на проекти и 
сключване на договори за безвъзмездна помощ. Щяло да се въвежда и подходяща организация 
за бързо съгласуване на документи. Щяло да се изготвя и нов вариант за оперативната 
програма "Иновации и конкурентоспособност, която ще действа през следващия програмен 
период 2014-2020 г.  
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Дата: 24.06.2013  
Източник: в. Дума  
Страница: 4  
Брой думи: 239  
 
 
Резюме: КРИБ не се опитва да се меси в политиката на страната, обяви председателят на 
организацията Огнян Донев вчера. По дефиниция ние сме заинтересовани от устойчива и 
предсказуема изпълнителна власт, поясни той. ДУМА припомня, че миналата седмица КРИБ 
излезе с декларация в подкрепа на протестите, в която се казваше, че икономиката е оставена 
на заден план и управляващите се занимават само със силовите структури в страната. 
"Ситуацията в момента ни оставя една-единствена алтернатива -да дадем възможност на 
истински активните български граждани да излъчат нов парламент в нови, демократични и 
честни избори без отлагане", гласеше част от документа.  
 
Заглавие: КРИБ не се oпитвa да се меси в политиката, твърди Огнян Донев  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: КРИБ не се опитва да се меси в политиката на страната, обяви председателят на 
организацията Огнян Донев вчера. По дефиниция ние сме заинтересовани от устойчива и 
предсказуема изпълнителна власт, поясни той. ДУМА припомня, че миналата седмица КРИБ 
излезе с декларация в подкрепа на протестите, в която се казваше, че икономиката е оставена 
на заден план и управляващите се занимават само със силовите структури в страната. 
"Ситуацията в момента ни оставя една-единствена алтернатива -да дадем възможност на 
истински активните български граждани да излъчат нов парламент в нови, демократични и 
честни избори без отлагане", гласеше част от документа.  
Нещата, които се случваха, нямат нищо общо с икономика, уточни Донев. Даваме жълта 
светлина, в която казваме, че нещо не е наред в цялата система, посочи той. Донев твърди, че 
противопоставянето не е полезно за никого и то трябва да е на политическото поле, а не да 
носи негативи на икономиката.  
В отговор министърът на икономиката Драгомир Стойнев поясни, че бизнесът е наясно с 
програмата на правителството и сроковете за прилагане на спешните мерки. Той припомни, че 
до 1 септември ще има законодателни промени за намаляване на административната тежест 
върху бизнеса, държавата ускорено ще се разплати по изпълнените договори, включително и 
по ОП "Конкурентоспособност". "За съжаление някои предприемачи имат конкретна нагласа 
да бъде свалено правителството. Може би се притесняват, че нечии интереси ще бъдат 
настъпени", предположи Стойнев. Ако освен правителство няма и работещ парламент, няма как 
нашите намерения да се осъществят, заключи министърът.  
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Дата: 24.06.2013  
Източник: в. Земя  
Страница: 17  
Брой думи: 1448  
 
 
Резюме: - Напоследък икономическият министър е източник на отрицателни, на крайно 
отрицателни съобщения, говори за спад на енергетиката, режим на тока, в Народното събрание 
предизвести, че е възможна най-яростна съпротива срещу промените в енергийния закон. Сега 
господин Стойнев трябва да преживее и ново вече в автокритичен план съобщение, че бил 
принадлежал към кръга на Корпоративна търговска банка и поради това е намерил място в 
правителството. Трябва да започнем с обяснителната част, добър ден.  
 
Заглавие: Драгомир Стойнев, министър на икономиката и енергетиката: Не принадлежа 
към никакви икономически кръгове  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: - Напоследък икономическият министър е източник на отрицателни, на крайно 
отрицателни съобщения, говори за спад на енергетиката, режим на тока, в Народното събрание 
предизвести, че е възможна най-яростна съпротива срещу промените в енергийния закон. Сега 
господин Стойнев трябва да преживее и ново вече в автокритичен план съобщение, че бил 
принадлежал към кръга на Корпоративна търговска банка и поради това е намерил място в 
правителството. Трябва да започнем с обяснителната част, добър ден.  
- Първо ми позволете да честитя Деня на енергетика на всички, които работят в системата, да 
им пожелая много здраве и кураж през тези изключително трудни и напрегнати моменти, през 
които преминава системата, но смятам, че ще успеем. И мисля, че най- накрая тази система ще 
заработи за българския народ. Що се касае за тези атаки, аз сега разбирам от вас, но аз 
очаквам, че върху това правителство ще има какви ли не предположения. Аз в крайна сметка 
принадлежа към БСП, член съм на БСП, избран съм от Пламен Орешарски за министър на 
икономиката и енергетиката, така че не смятам за нужно да се оправдавам на всякакъв род 
атаки. Очаквах ги, предполагам, че ще и продължат, но мен лично тава не ме интересува, аз 
съм избран с конкретна мисия -именно да се реформира системата. Ако успея, смятам, че това 
ще бъде и успех за българските граждани.  
- Но насочих... хората биха искали да знаят тогава как се отнасяте към тази групировка и 
вероятно ще искат да знаят как се отнасяте към обстоятелството, че предишните правителства 
държаха такъв огромен процент от парите на енергийните фирми тъкмо в тази банка, която е 
ябълката на раздора в България.  
- Както знаете, министър-председателят ясно и категорично заяви, че трябва да има преглед на 
абсолютно всички държавни средства, които се намират в частни банки, и това конкретно 
означава, че разбира се, тези средства ще бъдат изцяло преразпределени в близките месеци, 
така че ние вече сме започнали процес, по който наистина да има пълна прозрачност и 
българските граждани да знаят къде държавните дружества си държат парите. Това означава, 
че ако има наистина огромен финансов ресурс, концентриран в тази банка, аз декларирам, че 
до месеци този финансов ресурс ще бъде изтеглен и разпределен по един справедлив начин в 
други търговски банки.  
- Но когато сте говорили с хората в тези компании, какъв е бил аргументът да го правят  
години наред. Говореше се там за механизмите на олихвяването, каква е била играта?  
- Ситуацията е толкова напрегната, госпожо Маринкова, че не съм и попитал каква е била 
причината парите да бъдат там, просто съм се разпоредил да се започне преглед на всички 
сметки и разбира се, те да бъдат извадени, ако са съсредоточени  
в една корпоративна структура. Тъй като времето ми в министерството е изключително ценно и 
смятам, че системата е пред... наистина пред огромен срив, затова съм се съсредоточил най-
вече за конкретни действия за подобряване на системата, а що се отнася до... отново да 
потвърдя моята категоричност, че тези пари, които са в определена структура, ще бъдат 
извадени и разпределени между останалите банки на българския пазар, разбира се.  
- Има много тайни в областта на енергетиката. Даже когато бяха протестите заради цените на 
тока, имаше много радикални граждански групи, които се опитваха да се доберат до тези, 
предполагам, непочтени тайни, свързани със спекулации или с облагодетелстването на 
огромни в олигархичен смисъл фигури. Какво мислите да направите по този въпрос?  
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-Ами... може би и от тези кръгове започват и атаките срещу мен, защото аз и в парламента ясно 
и категорично заявих, че няма да се съобразявам с никакви кръгове и че ще се опитам да 
направя една реформа, която е било необходимо през последните години да бъде направена. 
За съжаление може би не е имало политическа воля и хората преди мен са се страхували от 
подобни действия, но примерно мога да заявя, че с последните промени в Закона за 
енергетиката и Закона за енергията от възстановяеми енергийни източници ще се даде 
възможност на НЕК, който е общественият доставчик, да изкупува приоритетно електрическа 
енергия от тези централи, които произвеждат най-евтиния ток, а именно ТЕЦ "Марица-изток 2" 
и АЕЦ "Козлодуй", което досега за съжаление не се е случвало, и вашите слушатели трябва да 
знаят, че досега се е водила политика, в която НЕК да изкупува скъпата енергия  
приоритетно, разбира се, и едва най-накрая да допълва с най-евтината електроенергия, а 
именно от АЕЦ "Козлодуй" и ТЕЦ "Марица-изток 2", които са държавни предприятия, които са 
строени с парите на българския народ, което за мен е изцяло неприемливо. Не е нормално в 
момента и двата ядрени блока да работят на намалени мощности, което също е опасно за 
системата, защото са сключени дългосрочни договори за изкупуване на именно скъпата 
енергия. И в крайна сметка цената я плащат българските домакинства и българската 
индустрия. Затова считам, че с промените, които са в момента, които минаха на първо четене 
през парламента, именно тази несправедливост ще бъде изкоренена и ще се осигури 
възможност за намаляване на цената на електроенергията както за битовите потребители, така 
и за индустрията. Някои, разбира се, ни обвиняват, че едва ли не това са краткосрочни мерки, 
че остава голямата въпросителна за необходимостта от цялостна реформа. Бих искал да 
отговоря, че тези мерки... те не са краткосрочни, те са спешни. Цялостна реформа, разбира се, 
че ще има, ние работим по стратегия, но за да има какво да реформираме, ние първо трябва да 
го спасим, защото... от една година българската енергетика няма възможност да изнася 
електроенергия, защото бяха гласувани едни добавки към такса пренос, които правят едва ли 
не нашата електроенергия неконкурентна спрямо производителите от съседни нам държави, и 
по тази причина в системата липсват приблизително милиард и половина лева. Сами 
разбирате, че ако ги има тези средства в системата, няма да има и това напрежение сред 
миньорите, няма да има и напрежение във всички, които участват по веригата, и в крайна 
сметка сметките ни за ток няма да -бъдат толкова високи, защото искам да припомня и на 
вашите слушатели, че още в първия ден, когато бе сформирано това правителство, 
електроразпределителни дружества заявиха намерение цената за крайния потребител да се 
увеличи с 40 процента, което е изцяло неприемливо. И затова аз започнах разговори както с 
всички производители, така и с електроразпределителните дружества, за мен лично едни 
конструктивни разговори, като ги помолих всички да направим крачка назад, за да спасим 
системата, защото, ако не спасим системата, то ние ще потънем всички заедно. Смятам, че 
намирам разбиране от всички представители, които участват в системата, че наистина са 
необходими спешни действия, и смятам, че през следващите седмици ще има точно конкретни 
законодателни инициативи,  
които да доведат до балансиране на системата...  
- Има нещо отчаяно в това да кажете, че е възможен режим на тока и че икономиката ще спре, 
ако правителството падне.  
- Ако няма правителство, и най-вече работещ парламент, който да гласува нужните промени, 
така че да се балансира системата, уверявам ви, че наистина може да се стигне и до тази... 
ситуация, защото всички предприятия са задлъжнели едно към друго. Инвестиции за 
съжаление не са правени от години в преносната мрежа...  
- Господин Стойнев, може ли да коментирате това, което излъчиха тези думи на господин 
Донев (председателя на КРИБ Огнян Донев), в един такъв тон да си направите размисъл за 
работодателите.  
- Господин Донев много добре знае, както и всички национално представени работодателски 
организации, още от първите дни на сформирането на това правителство се направи именно 
работна среща при министър-председателя, на която правителството се ангажира с конкретни 
действия. Тези действия бяха облечени в план, който бе гласуван в парламента. Аз лично като 
министър веднага се заех да се разплатят всички забавени плащания по оперативната 
програма "Конкурентоспособност", която за съжаление има риск да бъдат загубени 90 
милиона евро. А веднага в първите ми дни бяха разплатени около 25 милиона лева, веднага се 
подписаха договорите с Европейската банка за възстановяване и развитие и фонд "Козлодуй". 
Така че към "Топлофикация-София" да тръгнат 42 милиона евро с цел обновяване и 
модернизация на производствения пренос на енергия, тоест тия договори, които наистина са за 
българския бизнес, да не говорим, че се направи първа копка на германски инвеститор на завод 
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в икономическата зона Божурище - София, за създаването на 25 работни места, тоест това са 
действия на едно правителство, което няма и 1 месец, откакто е заело тази длъжност. За 
съжаление като че ли някои предприемачи имат конкретна нагласа и действат преди още да 
бъде сформирано правителството, защото, съгласете се, не е нормално да няма един месец, 
откакто правителството е сформирано, и да се отказва диалог. Аз винаги ще водя този диалог и 
дори с хора, които отказват да говорят с нас. Напротив, винаги ще чувам бизнеса. Затова ще 
възстановя и Съвета за икономически растеж и, разбира се, този съвет по браншове, за да се 
дискутират конкретните проблеми и действия.  
Интервюто е на предаването "Неделя 150" на БНР  
(Със съкращения)  
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Дата: 24.06.2013  
Източник: в. Класа  
Страница: 1  
Брой думи: 242  
 
 
Резюме: Съществува риск България да загуби 90 млн. евро от европейските фондове за 
развитие на конкурентоспособността на българската икономика, съобщи министърът на 
икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев. 30 млн. евро от очертаващите се загуби ще са 
за неразплатени през настящата година средства, а другите 60 млн. евро -пред 2014 г. За да 
намали загубите в дългосрочен план министерството на икономиката и енергетиката 
предвижда да се ускори процесът по оценка на проекти и сключване на договори за 
безвъзмездна помощ, както и въвеждане на подходяща организация за бързо съгласуване на 
документи, разясни Стойнев. Той каза, че ще се следи внимателно изпълнението на всички 
създадени финансови инструменти в рамките на инициативата Jeremie и при нужда ще се 
вземат допълнителни мерки. Стойнев определи като незадоволителни сертифицираните от 
Брюксел за разплащане средства. По оста за внедряване на иновации в предприятия са 
одобрени за плащане само 4.19 на сто от средствата, а за повишаване на ефективността на 
бизнеса са сертифицирани 26.62 на сто, отчете министърът. По думите му вече е извършен 
анализ на проблемите и е констатирана необходимост от отстраняване на пропуски в 
мениджмънта, които да улеснят и ускорят изпълнението на договорите от страна  
 
Заглавие: България може да загуби 90млн. евро от ОП "Конкурентоспособност"  
Подзаглавие: Брюксел е одобрил едва 26 % от предвидените плащания за повишаване на 
ефективността на бизнеса  
Автор:  
Текст: Съществува риск България да загуби 90 млн. евро от европейските фондове за развитие 
на конкурентоспособността на българската икономика, съобщи министърът на икономиката и 
енергетиката Драгомир Стойнев. 30 млн. евро от очертаващите се загуби ще са за 
неразплатени през настящата година средства, а другите 60 млн. евро -пред 2014 г. За да 
намали загубите в дългосрочен план министерството на икономиката и енергетиката 
предвижда да се ускори процесът по оценка на проекти и сключване на договори за 
безвъзмездна помощ, както и въвеждане на подходяща организация за бързо съгласуване на 
документи, разясни Стойнев. Той каза, че ще се следи внимателно изпълнението на всички 
създадени финансови инструменти в рамките на инициативата Jeremie и при нужда ще се 
вземат допълнителни мерки. Стойнев определи като незадоволителни сертифицираните от 
Брюксел за разплащане средства. По оста за внедряване на иновации в предприятия са 
одобрени за плащане само 4.19 на сто от средствата, а за повишаване на ефективността на 
бизнеса са сертифицирани 26.62 на сто, отчете министърът. По думите му вече е извършен 
анализ на проблемите и е констатирана необходимост от отстраняване на пропуски в 
мениджмънта, които да улеснят и ускорят изпълнението на договорите от страна  
на фирмите. Относно подготовката на оперативната програма "Иновации и 
конкурентоспособност", подготвяна за финансиране в периода 2014-2020 г., Стойнев каза, че 
се готви втора версия на програмата, тъй като по първия й вариант имало много забележки от 
страна на бизнеса, които не са били взети предвид от предишното ръководство на 
ведомството.  
Пълният текст четете на www.klassa.bg  
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Дата: 24.06.2013  
Източник: в. Капитал Daily  
Страница: 5  
Брой думи: 497  
 
 
Резюме: Ще бъде разработена нова версия на оперативна програма "Иновации и 
конкурентоспособност" за периода 2014 - 2020 г., която реално да отразява нуждите на бизнеса. 
Причината е, че в публикувания преди месец вариант забележките му не са отчетени. Това 
коментира министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев пред парламента. По 
думите му ревизираният документ ще бъде представен за обсъждане на тематичната работна 
група до края на юни. От изказването на Стойнев обаче не стана ясно какви са конкретните 
препоръки на бизнеса към европрограмата.  
Успоредно с това министерството ще се опита да ускори усвояването на средствата, 
предвидени за сегашния програмен период, тъй като има риск България да изгуби 90 млн. евро 
по "Конкурентоспособност".  
 
Заглавие: "Иновации и конкурентоспособност" ще има нова версия  
Подзаглавие: Оперативната програма за 2014 - 2020 г. ще бъде ревизирана, за да се включат 
забележките на бизнеса  
Автор: Иглика ФИЛИПОВА  
Текст: Ще бъде разработена нова версия на оперативна програма "Иновации и 
конкурентоспособност" за периода 2014 - 2020 г., която реално да отразява нуждите на 
бизнеса. Причината е, че в публикувания преди месец вариант забележките му не са отчетени. 
Това коментира министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев пред 
парламента. По думите му ревизираният документ ще бъде представен за обсъждане на 
тематичната работна група до края на юни. От изказването на Стойнев обаче не стана ясно 
какви са конкретните препоръки на бизнеса към европрограмата.  
Успоредно с това министерството ще се опита да ускори усвояването на средствата, 
предвидени за сегашния програмен период, тъй като има риск България да изгуби 90 млн. евро 
по "Конкурентоспособност".  
Нарушен диалог  
Проектът за обща стратегия на оперативната програма, която в следващия период ще се 
фокусира и върху иновациите, беше публикуван от управляващия орган в края на май. То й 
опре -деля като приоритети клъстерирането в области, които имат висок потенциал за растеж и 
износ, насърчаването на новите  
технологии в предприятията и повишаването на енергийната и ресурсната им ефективност, 
както и използването на дялови и дългови инструменти, насочени към приоритетните 
икономически области. Предвидени са конкретни мерки за постигане на всяка от трите цели.  
Този вариант на програмата обаче не отчита направените препоръки от страна на бизнеса и 
браншовите организации, които ще бъдат основен ползвател на средствата, смята Стойнев. 
Освен това е било проведено само едно заседание на тематичната работна група. Според 
министъра това е създало напрежение между управляващия орган и заинтересованите страни 
и е бил нарушен диалогът. С встъпването си в длъжност новото ръководство на 
Министерството на икономиката и енергетиката и на управляващия орган стартира нов диалог с 
бизнеса, за да отрази по-пълно действителните нужди на българската икономика, посочиха от 
ведомството.  
Промени  
Промени има и в ръководството на управляващия орган - преди седмица за директор на главна 
дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" беше назначена Ели Милушева. 
Дотогава управлението на програмата беше поверено на зам.-министъра на икономиката 
Ирена Младенова, която в края на март на практика пое функциите на директора на въпросната 
дирекция Кирил Гератлиев. Въпреки че най-вероятната причина за промяната тогава беше 
слабото усвояване на средствата по програмата, официални мотиви не бяха обявени. От 
министерството само посочиха, че по принцип ръководител на програмата е ресорният зам.-
министър, но тъй като такъв не е имало в министерството на Делян Добрев, управлението е 
било възложено на директор. След изборните промени във ведомството  
сега управляващият орган отново се поема от директор.  
Междувременно подготвяното по време на служебното правителство увеличение на 
авансовите плащания към бенефициентите по програмата също стана факт. Съгласно заповед 
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на икономическия министър от миналата сряда компаниите ще могат да получават до 65% от 
стойността на безвъзмездната помощ в аванс, а в случай че предоставят банкова гаранция - до 
95%. Това ще важи за договори, сключени след 18 май 2013 г., когато е взето решението от 
Министерския съвет. Бенефициентите ще имат възможност да включват в междинните си 
отчети изплатените аванси по договори с изпълнители. Това е една от мерките, планирани от 
правителството, които целят да ограничат загубите на еврофондове.  
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Регионални печатни медии  
 
  
Няма намерена информация. 
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Периодични печатни издания 
 
Няма намерена информация.   
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Интернет издания и блогове 
Дата: 23.06.2013  
Източник: www.dnevnik.bg  
Връзка: 
http://www.dnevnik.bg/biznes/2013/06/23/2088062_krib_ne_se_opitva_da_se_mesi_v_politikata_obia
vi/  
Брой думи: 268  
 
 
Резюме: Декларацията на КРИБ за ситуацията в страната е морално съобщение, а не опит на 
организацията да се меси в политиката. Това съобщи председателят на организацията Огнян 
Донев в предаването "Неделя 150" на държавното радио. Той допълни, че текстът на документа 
е много дипломатичен на фона на острите позиции на членове на организацията.  
 
Заглавие: КРИБ не се опитва да се меси в политиката, обяви Огнян Донев  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Декларацията на КРИБ за ситуацията в страната е морално съобщение, а не опит на 
организацията да се меси в политиката. Това съобщи председателят на организацията Огнян 
Донев в предаването "Неделя 150" на държавното радио. Той допълни, че текстът на документа 
е много дипломатичен на фона на острите позиции на членове на организацията. "По 
дефиниция КРИБ е заинтересована от устойчива и предсказуема изпълнителна власт. 
Ситуацията в момента обаче ни оставя една единствена алтернатива - да дадем възможност 
на истински активните български граждани да излъчат нов парламент в едни нови, 
демократични и честни избори. Без отлагане", гласеше част от документа. В него членовете на 
организацията посочиха, че икономиката е оставен ан заден план и управляващите се 
занимават само със силовите структури в държавата.  
Нещата, които се случваха нямат нищо общо с икономика, допълни днес Донев.  
"Даваме жълта светлина, в която казваме, че нещо не е наред в цялата система", посочи той. 
По думите му противопоставянето не е полезно за никого и то трябва да е на политическото 
поле, а не да носи негативи на икономиката.  
В отговор министърът на икономиката Драгомир Стойнев каза, че бизнесът е наясно с 
програмата на правителството и сроковете за прилагане на спешните мерки. Той припомни, че 
до 1 септември ще има законодателни промени за намаляване на административната тежест 
върху бизнеса, държавата ускорено ще се разплати по изпълнените договори, включително и 
по Оперативна програма "Конкурентоспособност".  
За съжаление някои предприемачи имат конкретна нагласа да бъде свалено правителството. 
Може би се притесняват, че нечии интереси ще бъдат настъпени, предположи Стойнев. Ако 
няма освен правителство, но и неработещ парламент, няма как нашите намерения да се 
осъществят, заключи министърът.  
От Дневник  
 

http://www.dnevnik.bg/biznes/2013/06/23/2088062_krib_ne_se_opitva_da_se_mesi_v_politikata_obiavi/
http://www.dnevnik.bg/biznes/2013/06/23/2088062_krib_ne_se_opitva_da_se_mesi_v_politikata_obiavi/
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Дата: 23.06.2013  
Източник: www.econ.bg  
Връзка: http://www.econ.bg/Събития/Конференция-Защо-да-участваме-в-здравен-клъстер-
гледната-точка-на-деталния-специалист-_l.a_i.447316_at.2.html  
Брой думи: 236  
 
 
Резюме: На 23 юни (неделя) от 11.00 ч. в хотел "Принцес", София ще се  
проведе конференция "Защо да участваме в здравен клъстер: гледната точка на деталния 
специалист, туроператора, застрахователя и банката“.  
 
Заглавие: Конференция "Защо да участваме в здравен клъстер: гледната точка на 
деталния специалист, туроператора, застрахователя и банката"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: На 23 юни (неделя) от 11.00 ч. в хотел "Принцес", София ще се  
проведе конференция "Защо да участваме в здравен клъстер: гледната точка на деталния 
специалист, туроператора, застрахователя и банката“.  
Организатор на форума е „Клъстер за здравен туризъм – България” – първият здравен клъстер 
у нас, спечелил европейско финансиране по програма „Конкурентоспособност” на МИЕТ. 
Конференциите са част от реализацията на проекта.  
Ще бъде обсъдено „Що е то клъстер”, „Ролята на туроператора в клъстера за здравен туризъм. 
Защо ни е застраховател?”, „Банковата институция – гарант за членовете на клъстера и за 
пациентите”.  
Лектори и модератори: д-р Венцислав Стоев, председател на УС на Клъстер за здравен 
туризъм – България, д-р Пламен Бързашки, изпълнителен директор на Клъстер за здравен 
туризъм – България, д-р Нелия  
Михайлова- член на УС, д-р Лъчезар Иванов д.м.н., народен представител и член на Комисия 
по здравеопазването към НС на Р България, туроператор „Фиеста-травъл”, Пощенска банка, 
„Булинс”.  
Програма  
10:00 – 10:30 ч.  
Регистрация на участниците  
10:30 – 10:45 ч.  
Откриване на конференцията  
10:45 – 11:30 ч.  
Що е то „Клъстер”?  
д-р Венцислав Стоев, председател на УС на Клъстер за здравен туризъм – България  
11:30 – 12:00 ч.  
12:00 – 12:15 ч.  
12:15 – 12:45 ч.  
Ролята на туроператора в клъстера за здравен туризъм  
Кафе пауза  
Защо ни е застраховател?  
Иван Савов – Управител на „Фиеста-травъл”  
Д-р Ал.Иванов  
БУЛИНС  
12:45 – 13:15 ч.  
Банковата институция – гарант за членовете на клъстeра и за пациентите  
Светлана Фотева  
Пощенска Банка  
 

http://www.econ.bg/Събития/Конференция-Защо-да-участваме-в-здравен-клъстер-гледната-точка-на-деталния-специалист-_l.a_i.447316_at.2.html
http://www.econ.bg/Събития/Конференция-Защо-да-участваме-в-здравен-клъстер-гледната-точка-на-деталния-специалист-_l.a_i.447316_at.2.html
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Дата: 23.06.2013  
Източник: www.mediapool.bg  
Връзка: http://www.mediapool.bg/критиките-на-криб-към-властта-са-жълта-светлина-че-нещо-в-
системата-не-е-наред-news207946.html  
Брой думи: 386  
 
 
Резюме: Огнян Донев, председател на КРИБ.  
Декларацията на КРИБ за ситуацията в страната е морално съобщение, а не опит на 
организацията да се меси в политиката, коментира в неделя председателят на 
работодателската организация Огнян Донев пред БНР.  
 
Заглавие: Критиките на КРИБ към властта са "жълта светлина, че нещо в системата не е 
наред"  
Подзаглавие: Организацията прави "морално съобщение", а не се опитва да се меси в 
политиката  
Автор:  
Текст: Огнян Донев, председател на КРИБ.  
Декларацията на КРИБ за ситуацията в страната е морално съобщение, а не опит на 
организацията да се меси в политиката, коментира в неделя председателят на 
работодателската организация Огнян Донев пред БНР.  
В документа, приет тази седмица, се посочва: "По дефиниция КРИБ е заинтересована от 
устойчива и предсказуема изпълнителна власт. Ситуацията в момента обаче ни оставя една-
единствена алтернатива - да дадем възможност на истински активните български граждани да 
излъчат нов парламент в едни нови, демократични и честни избори. Без отлагане."  
КРИБ отбеляза и това, че икономиката е оставена на заден план и управляващите се 
занимават само със силовите структури в държавата.  
Очакванията от правителството бяха други, коментира по този повод Донев пред БНР.  
"Ставаше дума за създаване на работни места и започнахме диалог с правителството как това 
би могло да се случи, каква е макрорамката, която очаква бизнесът. За жалост, нещата, които 
се случваха нямаха нищо общо с икономиката. Това притесни всички наши членове", каза той.  
"Декларацията е доста дипломатична. Даваме жълта светлина, в която казваме, че нещо не е 
наред в цялата система", каза председателят на КРИБ. По думите му противопоставянето не е 
полезно за никого и то трябва да е на политическото поле, а не да носи негативи на 
икономиката.  
Донев, който е собственик на фармацевтичната компания "Софарма", коментира още, че 
цените на лекарствата в България са най - ниски. "България стана основен източник за покупка 
на лекарства и тяхното продаване на други пазари, където ценовите равнища са по – високи, 
което доведе до отсъствието или дефицита на 100 – 150 лекарства. Това е процес, който се 
засилва. Не може най – скъпите лекарства да изчезнат, за да се продават някъде другаде по – 
евтино. Явно, че е обратното", заключи Донев.  
По повод критичната позиция на КРИБ министърът на икономиката и енергетиката Драгомир 
Стойнев каза, че бизнесът е наясно с програмата на правителството и сроковете за прилагане 
на спешните мерки. Той припомни, че до 1 септември ще има законодателни промени за 
намаляване на административната тежест върху бизнеса, държавата ускорено ще се разплати 
по изпълнените договори, включително и по оперативна програма "Конкурентоспособност".  
За съжаление, някои предприемачи имат конкретна нагласа да бъде свалено правителството. 
Може би се притесняват, че нечии интереси ще бъдат настъпени, каза Стойнев, който от 
самото си встъпване на поста се опитва да приписва всички критики на засегнати бизнес 
интереси.  
 

http://www.mediapool.bg/критиките-на-криб-към-властта-са-жълта-светлина-че-нещо-в-системата-не-е-наред-news207946.html
http://www.mediapool.bg/критиките-на-криб-към-властта-са-жълта-светлина-че-нещо-в-системата-не-е-наред-news207946.html
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Дата: 23.06.2013  
Източник: www.klassa.bg  
Връзка: 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/233460_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1
%80%D0%B8%D1%8F+%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5+%D0%B4%D0%B0+%D0%B7%D0
%B0%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B8+90+%D0%BC%D0%BB%D0%BD.+%D0%B5%D0%B2%
D1%80%D0%BE++%D0%BE%D1%82++%D0%9E%D0%9F+%E2%80%9E%D0%9A%D0%BE%D0
%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE
%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%E2%80%9C+  
Брой думи: 261  
 
 
Резюме: Съществува риск България да загуби 90 млн. евро от европейските фондове за 
развитие на конкурентоспособността на българската икономика, съобщи министърът на 
икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев. 30 млн. евро от очертаващите се загуби ще са 
за неразплатени през настящата година средства, а другите 60 млн. евро – пред 2014 г.  
 
Заглавие: България може да загуби 90 млн. евро от ОП „Конкурентоспособност“  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Съществува риск България да загуби 90 млн. евро от европейските фондове за развитие 
на конкурентоспособността на българската икономика, съобщи министърът на икономиката и 
енергетиката Драгомир Стойнев. 30 млн. евро от очертаващите се загуби ще са за 
неразплатени през настящата година средства, а другите 60 млн. евро – пред 2014 г.  
За да намали загубите в дългосрочен план министерството на икономиката и енергетиката 
предвижда да се ускори процесът по оценка на проекти и сключване на договори за 
безвъзмездна помощ, както и въвеждане на подходяща организация за бързо съгласуване на 
документи, разясни Стойнев. Той каза, че ще се следи внимателно изпълнението на всички 
създадени финансови инструменти в рамките на инициативата Jeremie и при нужда ще се 
вземат допълнителни мерки. Стойнев определи като незадоволителни сертифицираните от 
Брюксел за разплащане средства. По оста за внедряване на иновации в предприятия са 
одобрени за плащане само 4.19 на сто от средствата, а за повишаване на ефективността на 
бизнеса са сертифицирани 26.62 на сто, отчете министърът. По думите му вече е извършен 
анализ на проблемите и е констатирана необходимост от отстраняване на пропуски в 
мениджмънта, които да улеснят и ускорят изпълнението на договорите от страна на фирмите.  
Относно подготовката на оперативната програма “Иновации и конкурентоспособност“, 
подготвяна за финансиране в периода 2014-2020 г., Стойнев каза, че се готви втора версия на 
програмата, тъй като по първия й вариант имало много забележки от страна на бизнеса, които 
не са били взети предвид от предишното ръководство на ведомството. Сега обаче стартирал 
нов диалог с браншовите организации и в новата програма по-пълно ще бъдат отразени 
действителните нужди на българската икономика, каза още Стойнев.  
 

http://www.klassa.bg/news/Read/article/233460_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5+%D0%B4%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B8+90+%D0%BC%D0%BB%D0%BD.+%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE++%D0%BE%D1%82++%D0%9E%D0%9F+%E2%80%9E%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%E2%80%9C+
http://www.klassa.bg/news/Read/article/233460_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5+%D0%B4%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B8+90+%D0%BC%D0%BB%D0%BD.+%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE++%D0%BE%D1%82++%D0%9E%D0%9F+%E2%80%9E%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%E2%80%9C+
http://www.klassa.bg/news/Read/article/233460_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5+%D0%B4%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B8+90+%D0%BC%D0%BB%D0%BD.+%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE++%D0%BE%D1%82++%D0%9E%D0%9F+%E2%80%9E%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%E2%80%9C+
http://www.klassa.bg/news/Read/article/233460_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5+%D0%B4%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B8+90+%D0%BC%D0%BB%D0%BD.+%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE++%D0%BE%D1%82++%D0%9E%D0%9F+%E2%80%9E%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%E2%80%9C+
http://www.klassa.bg/news/Read/article/233460_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5+%D0%B4%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B8+90+%D0%BC%D0%BB%D0%BD.+%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE++%D0%BE%D1%82++%D0%9E%D0%9F+%E2%80%9E%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%E2%80%9C+
http://www.klassa.bg/news/Read/article/233460_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5+%D0%B4%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B8+90+%D0%BC%D0%BB%D0%BD.+%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE++%D0%BE%D1%82++%D0%9E%D0%9F+%E2%80%9E%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%E2%80%9C+


 

 

22 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 6

/2
4
/2

0
1
3

 

Дата: 23.06.2013  
Източник: www.topnovini.bg  
Връзка: http://www.topnovini.bg/node/54902  
Брой думи: 265  
 
 
Резюме: Декларацията на КРИБ за ситуацията в страната е морално съобщение, а не опит на 
организацията да се меси в политиката. Това съобщи председателят на организацията Огнян 
Донев в предаването "Неделя 150" на държавното радио. Той допълни, че текстът на документа 
е много дипломатичен на фона на острите позиции на членове на организацията.  
 
Заглавие: КРИБ не се опитва да се меси в политиката, обяви Огнян Донев  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Декларацията на КРИБ за ситуацията в страната е морално съобщение, а не опит на 
организацията да се меси в политиката. Това съобщи председателят на организацията Огнян 
Донев в предаването "Неделя 150" на държавното радио. Той допълни, че текстът на документа 
е много дипломатичен на фона на острите позиции на членове на организацията. "По 
дефиниция КРИБ е заинтересована от устойчива и предсказуема изпълнителна власт. 
Ситуацията в момента обаче ни оставя една-единствена алтернатива - да дадем възможност 
на истински активните български граждани да излъчат нов парламент в едни нови, 
демократични и честни избори. Без отлагане", гласеше част от документа. В него членовете на 
организацията посочиха, че икономиката е оставена на заден план и управляващите се 
занимават само със силовите структури в държавата.  
Нещата, които се случваха, нямат нищо общо с икономика, допълни днес Донев.  
"Даваме жълта светлина, в която казваме, че нещо не е наред в цялата система", посочи той. 
По думите му противопоставянето не е полезно за никого и то трябва да е на политическото 
поле, а не да носи негативи на икономиката.  
В отговор министърът на икономиката Драгомир Стойнев каза, че бизнесът е наясно с 
програмата на правителството и сроковете за прилагане на спешните мерки. Той припомни, че 
до 1 септември ще има законодателни промени за намаляване на административната тежест 
върху бизнеса, държавата ускорено ще се разплати по изпълнените договори, включително и 
по оперативна програма "Конкурентоспособност".  
За съжаление някои предприемачи имат конкретна нагласа да бъде свалено правителството. 
Може би се притесняват, че нечии интереси ще бъдат настъпени, предположи Стойнев. Ако 
няма освен правителство, но и неработещ парламент, няма как нашите намерения да се 
осъществят, заключи министърът.  
 

http://www.topnovini.bg/node/54902
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Дата: 23.06.2013  
Източник: www.pik.bg  
Връзка: http://pik.bg/огнян-донев-успокои-кабинета---криб-не-искал-да-го-сваля-news82018.html  
Брой думи: 419  
 
 
Резюме: „Декларацията на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България 
(КРИБ) за ситуацията в страната е морално съобщение, а не опит на организацията да се меси 
в политиката“. Това коментира председателят на организацията Огнян Донев в предаването 
"Неделя 150" на БНР относно притесненията на кабинета „Орешарски“ и министъра на 
икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев, че бизнесът също искал да свали 
правителството.  
 
Заглавие: Огнян Донев успокои кабинета - КРИБ не искал да го сваля  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: „Декларацията на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България 
(КРИБ) за ситуацията в страната е морално съобщение, а не опит на организацията да се меси 
в политиката“. Това коментира председателят на организацията Огнян Донев в предаването 
"Неделя 150" на БНР относно притесненията на кабинета „Орешарски“ и министъра на 
икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев, че бизнесът също искал да свали 
правителството.  
Огнян Донев обаче допълни, че текстът на документа е и без това „много дипломатичен“ на 
фона на „острите позиции“ на членове на организацията. По този начин донякъде се 
потвържава тезата, че КРИБ и целият този кръг бизнесмени около ексшефа на КРИБ Иво 
Прокопиев по-скоро застава зад президента Росен Плевнелиев и издигналата го за поста 
партия ГЕРБ.  
В декларацията наистина има намеци за това, че протестиращите вече 9-и ден българи от 
средната класа имат право да искат нови избори. "По дефиниция КРИБ е заинтересована от 
устойчива и предсказуема изпълнителна власт. Ситуацията в момента обаче ни оставя една-
единствена алтернатива - да дадем възможност на истински активните български граждани да 
излъчат нов парламент в едни нови, демократични и честни избори. Без отлагане", гласеше 
част от документа.  
В него членовете на работодателската организация алармират още, че икономиката е 
„оставена на заден план“ и управляващите от БСП и ДПС се занимават „само със силовите 
структури“ в държавата. „Нещата, които се случваха, нямат нищо общо с икономика“, 
категоричен е Огнян Донев.  
Според него бизнесът просто иска да предупреди кабинета, че положението става все по-
сериозно. "Даваме жълта светлина, в която казваме, че нещо не е наред в цялата система", 
поясни още собственикът на „Софарма“. По думите му противопоставянето „не е полезно за 
никого“ и то трябва да е на политическото поле, но няма логика да носи негативи и на 
икономиката.  
В отговор на апела на КРИБ министърът на икономиката Драгомир Стойнев каза, че бизнесът 
вече бил „наясно с програмата на правителството и сроковете за прилагане на спешните 
мерки“.  
Той припомни, че според плана на кабинета до 1 септември щяло да има законодателни 
промени за намаляване на административната тежест върху бизнеса: „Държавата ускорено ще 
се разплати по изпълнените договори, включително и по оперативна програма 
"Конкурентоспособност" (ОПК)“.  
Той обаче намекна и за раздразнението в кабинета относно политическите опристрастия на 
някои водещи бизнесмени. „За съжаление някои предприемачи имат конкретна нагласа да бъде 
свалено правителството. Може би се притесняват, че нечии интереси ще бъдат настъпени“, 
упрекна ги Драгомир Стойнев.  
Той намекна, че свалянето на кабинета ще докара нова политическа криза и бизнесът няма да 
види никакви реформи: „Ако няма освен правителство и работещ парламент, няма как нашите 
намерения да се осъществят“.  
 

http://pik.bg/огнян-донев-успокои-кабинета---криб-не-искал-да-го-сваля-news82018.html
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Резюме: Облекчено финансиране на малките и средни предприятия от Българска банка за 
развитие след 1 октомври тази година, обеща в ефира на БНР министърът на икономиката и 
енергетиката Драгомир Стойнев. До 1 септември ще има законодателни промени, които да 
доведат до намаляване на административната тежест, а до края на август ще се изплатят 
средствата по обществени поръчки, които са изпълнение от фирмите, каза още Драгомир 
Стойнев.  
 
Заглавие: Облекчено финансиране за малки фирми от 1 октомври  
Подзаглавие: Имало реална опасност да се загубят 90 млн. евро по програма 
"Конкурентоспособност", твърди икономическият министър  
Автор:  
Текст: Облекчено финансиране на малките и средни предприятия от Българска банка за 
развитие след 1 октомври тази година, обеща в ефира на БНР министърът на икономиката и 
енергетиката Драгомир Стойнев. До 1 септември ще има законодателни промени, които да 
доведат до намаляване на административната тежест, а до края на август ще се изплатят 
средствата по обществени поръчки, които са изпълнение от фирмите, каза още Драгомир 
Стойнев.  
Преди втората част на интервюто на икономическия министър, в ефира се включи Огнян Донев, 
председател на конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ). 
Донев коментира декларацията, която изнесе работодателската организация с искане за 
оставката на кабинета "Орешарски".  
"Нашата декларация е морална. Казахме какви са опасенията на бизнеса от гледна точка на 
конкурентоспособността му и говорихме за цени на електроенергията, които да позволят 
бизнесът да расте", поясни Донев. Той апелира големите държавни компании да се държат 
като публични и да станат по-прозрачни.  
"Още в първите дни на новото правителство направихме работна среща при министър-
председателя, където поехме конкретни действия към бизнеса", опонира икономическият 
министър.  
Той обясни още, че се е заел с разплащане на забавени средства по програма 
"Конкурентоспособност", където е имало реална опасност да се загубят 90 млн. евро. над 20 
млн. лв. "За съжаление някои предприемачи имат определени нагласи още преди да 
сформиране правителството", коментира Драгомир Стойнев.  
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