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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
12.6.2014 г. г.  
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 3 

 телевизии 3 

 радиостанции 0 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 18 

 вестници, от които: 5 

 - национални 0 

 - регионални 5 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 13 

Общо за деня 21 
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Телевизии и радиостанции 
 
Дата: 11.06.2014  
Източник: БНТ  
Предаване:  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 15  
Брой думи: 1607  
 
 
Резюме: Тема: Изказвания на народния представител Лиляна Павлова, реплика на народния 
представител Ивелина Василева, реплика на народния представител Валери Жаблянов, 
реплика на народния представител Таско Ерменков  
 
Текст: Тема: Изказвания на народния представител Лиляна Павлова, реплика на народния 
представител Ивелина Василева, реплика на народния представител Валери Жаблянов, 
реплика на народния представител Таско Ерменков  
 
Алиосман Имамов: Има ли желаещи за изказвания, по същество, разбира се? Има ли желаещи 
– втори път? Трети път, последен, има ли желаещи за изказвания? Заповядайте, госпожо 
Павлова.  
Лиляна Павлова: Благодаря, господин председател, че ме забелязахте най-накрая. Виждам как 
минава в шеги и закачки този вот на недоверие. За мен е изумително не само че всички са 
много щастливи и усмихнати, може би защото ще си тръгнат с облекчение, че най накрая ще се 
отърват от тази тегоба, но все пак ситуацията не е радостна и се надявам все пак отговорно да 
помислим какво ще правим напред. Сигурно можем да се връщаме много назад, но трябва да 
гледаме напред, защото трябва да видим как трябва да се оправят нещата в тази държава, 
защото ситуацията е сериозна.  
Уважаеми господин министър-председател, зададох към Вас един въпрос, не получих отговор 
тогава, надявам се днес. Днес сте с част от екипа си, надявам се да получим отговора.  
В ситуация сме, в която европейските фондове спират, първо „Околна среда”, вече е спряно 
„Регионално развитие”, очакваме „Конкурентноспособност” най-вероятно да бъде спряна, а 
вчера чухме и по „Оперативна програма Транспорт”, може би и „Програма за развитие на 
селските райони”.  
Всичко това е много притеснително, а още по-притеснително е ситуацията, че България като 
отговорна страна – член на Европейския съюз, има ангажимент да плаща всички тези проекти, 
които са в процес на реализация, за сметка на държавния бюджет. Така тази сметка може да 
набъбне до няколко милиарда и всички си даваме тази сметка и основание за това.  
Именно за това моят въпрос към Вас тогава и сега е: какво ще се случи, как ще се покрие този 
буфер, защото нито в извънбюджетния Фонд „Национален фонд”, нито в резерва има 
достатъчно буфери да го покрият. Това ще означава ли нови заеми за покриване на дефицита, 
как ще се гарантира, че няма да надхвърлим и това, което имаме заложено в бюджета от 2%, а, 
не дай си Боже, от 3%? Това е важен въпрос, който трябва да бъде решен и трябва да знаем 
какви са мерките, с които това ще се гарантира.  
Говорихме за намалената събираемост, но има паралелно с това огромни разходи – разходи по 
половин милиард за Програмата за устойчиво развитие на регионите, няма да коментирам как 
са раздадени, още половин милиард раздадени с постановление на Министерския съвет за 
най-различни дейности, включително 20 милиона за подобряване на събираемостта, 
неизвестно за какво дадени.  
Имаме Фонд „ФЛАГ”, който спря плащанията към бенефициентите, също както спряха и 
европейските фондове. Току-що приехте постановление, че ще подпомагате общините в лошо 
финансово състояние, но изрично записахте в чл. 7, че няма да дадете нито лев на тези 
общини, които имат финансови корекции. Няма да има и компенсаторен фонд за финансовите 
корекции, които им налагаме. Така няколко пъти ще трябва да платим сметката.  
В резултат на всичко това какво ще се получи? Спрени пари – няма с какво да плащаме, нови 
заеми, фалиращи общини, разкопани градове и най-вече, че всичко това се пише на наша 
сметка. (Реплики от КБ.)  
Какво правим и как да направим така, че всичко това да бъде преодоляно в максимален бърз 
план? Това е моят въпрос към Вас, това е моето притеснение и за съжаление не виждам ясен, 
обективен и професионален отговор, освен че сме цъфнали и вързали и всички сте си сложили 
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розовите очила и живеем в един прекрасен свят. Каквото и да напишете в отчетите си, то е 
само хубаво на хартия, реалността е сурова е тежка.  
Алиосман Имамов: Благодаря, госпожо Павлова. Има ли реплики? Заповядайте.  
Ивелина Василева: Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо Павлова! Безспорно, 
мога да използвам и думите на господин Миков, станахме свидетели на един повсеместен 
пожар. Това правителство, както непрекъснато твърди, следвайки опорните си точки, свърши 
много – забърка много каши. Кашите с оперативните програми са безспорни.  
Това, което исках да чуя във Вашето изказване, беше малко повече конкретика. Конкретика, 
свързана с Оперативна програма „Околна среда”, която беше спряна през месец ноември. 
Правителството ни беше обещало да отпуши плащанията в края на месец март, а до днес, не 
само че комисията не възстановява плащания, а и самата държава не плаща на общините – 
общини, които чакат своите средства, които вече са готови да прекратяват договори с 
изпълнители. Средства, в размер на милиард и сто милиона, които държавата чака да бъдат 
възстановени, и още може би около 300, които междувременно общините са продължили да 
разплащат към своите изпълнители. Тотален колапс, свързан и с колапс в администрацията, в 
цялата система.  
Това, което не чух от Вас, беше и фактът, че бяха брутално наложени финансови корекции на 
общините без ясни критерии, без дори да бъде спазвана процедурата. Чухме различни цифри – 
180 милиона, 129 милиона, 109 милиона. Днес чухме от министъра – 97 млн. евро. Какви точно 
са цифрите? Все още никой не знае, но със сигурност това са финансови корекции, които 
трябва да бъдат понесени от общините за неясно какви причини.  
Стана ясно също така, че бюджетът безспорно ще пострада от това, което се случи с 
оперативната програма. Това, което виждаме, е, че подобно нещо ще се случи и по другите 
оперативни програми. Това, което виждаме, са и коментарите в Споразумението за 
партньорство, свързани с липсата на реформи, за което бих искала да коментирате, също така 
за големите инфраструктурни проекти в държавата. Какво се случва с тях?  
Алиосман Имамов: Благодаря, госпожо Василева. Втора реплика – заповядайте, господин 
Жаблянов.  
Валери Жаблянов: Уважаеми колеги, трябва да се лъже с мярка като във всяка една дейност. 
Госпожо Павлова, за разкопаните градове истински се развеселих и ще Ви кажа защо. Аз 
отидох народен представител в район Сливен след като там беше – щях да кажа „върлувал”, но 
да кажем „управлявал”, кметът от ГЕРБ господин Йордан Лечков.  
Вие знаете ли как изглежда Сливен? В рововете, които беше изкопал господин Лечков, имаше 
пораснали тополи, а целият град беше парализиран. Община Сливен беше наказана от 
Европейската комисия и бяха необходими две години на новоизбраното градско ръководство да 
възстанови спрените плащания към общината. Нарушенията бяха необикновени, няма да се 
впускам в подробности от тази трибуна, но това сигурно е единствената община, която 
директно беше наказана от Европейската комисия.  
Надявам се няма да отречете, че господин Лечков беше избран, беше част от Политическа 
партия ГЕРБ. А тази отговорност кой ще я носи, извинявайте, да Ви попитам?! Кой да носи на 
господин Лечков отговорността? Ето там е класически пример: тоя юнак дето разкопа, прибра 
парите и замина, и днес дава акъл на всички останали. Ама това стана пред очите на един 
град. Е, кой да отговаря за това?! Може би да отговаря правителството на господин 
Орешарски?  
Извинявайте, колеги, но трябва да има някаква мярка. Не може за една година да бъдат 
коригирани процедурите, да бъдат коригирани онези процедури, които са правени от общините, 
в които кметовете на ГЕРБ са си правили сметката как ще получат процента от поръчката. И 
това всички го знаете. Така че, на финала може би, дайте да запазим все пак някаква мярка. 
Благодаря за вниманието.  
Алиосман Имамов: Благодаря, господин Жаблянов. Трета реплика – господин Ерменков.  
Таско Ерменков: Аз ще се присъединя към призива на госпожа Василева за повече конкретика. 
Примерно за случая Бургас като странни пари, примерно за община Костинброд и град 
Костинброд като направена корекция за проект, който беше готов по времето на така 
оплюваната от Вас тройна коалиция – с два пъти по-малка сума и три пъти по-голям обхват, 
след което Вие направихте корекция за увеличаване на сумата и намаляване на обхвата на 
проекта и после се чудите защо има корекция. Предполагам, че министрите ще Ви отговорят. 
Искам да попитам: колко от тези спрени програми са спрени заради грешки, които са направени 
по Ваше време?  
Колеги, Вие наистина трябва да приземите нещата. Може много да Ви се иска да сме в оставка, 
но все още не сме. Все още вършим някаква работа и дайте да не си пречим, а да я вършим. Аз 



 

 

7 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 6

/1
2
/2

0
1
4

 

силно се съмнявам, че Вие ще сте в състояние да правите това нещо, защото, докато боравите 
с цифри, няма как да разберете икономическата същност, която се изразява с числа. Благодаря 
Ви.  
Алиосман Имамов: Благодаря, господин Ерменков. Госпожо Павлова, заповядайте за дуплика.  
Лиляна Павлова: Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин 
министър-председател, господа министри! Много можем да говорим по тази тема и аз се 
надявам, че няма за пореден път да се отложат и изслушванията на министри по конкретните 
теми, проблеми и спрени оперативни програми, за да можем да влезем в конкретиката и в 
детайлите.  
Пак бих апелирала: нека да гледаме напред. И именно, защото трябва да говорим с цифри и 
факти, тук може би трябва да споменем например, че костинбродска финансова корекция, поне 
по официални данни на правителството, няма и такава отпадна. Когато говорим за случая 
„Сливен” трябва да напомним, че всъщност санкцията не беше от Европейската комисия, а 
беше от нас, от нашето правителство, на национално ниво, именно защото оценихме, че там 
има проблеми. Признахме проблемите, санкционирахме общината и това доведе да няма 
спиране на европейските фондове. Нека да бъдем коректни и обективни. Проблеми е имало 
преди, проблеми ще има и занапред, но фактите са други. Когато в предсъединителния период 
бяха спрени Програма „Фар” и останалите, връщахме милиони. Сега, когато ни спират 
оперативните програми, ще връщаме милиарди. Именно затова трябва да обединим усилия, за 
да видим как да излезем от тази ситуация. Колкото и да излизате тук и да говорите за чудеса от 
храброст, колкото и да заставате на амбразурата да защитавате това правителство – първо, 
нека то да излезе да се самозащити. Ако има аргументи и все още ако има доблест и съвест, 
трябва да излезе и да си подаде оставката, защото така не може да продължава!  
Алиосман Имамов: Благодаря.  
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Дата: 10.06.2014  
Източник: Нова телевизия  
Предаване: Новини  
Място на материала: 22.00 часа  
Продължителност в мин.: 1  
Брой думи: 136  
 
 
Резюме: 2.Новина  
Президентът Росен Плевнелиев свиква КСНС във вторник, за да се разберат политиците 
помежду си за датата на изборите, както и за референдума за изборните правила. Държавният 
глава беше категоричен, че няма да назначава служебно правителство на всяка цена. 
Плевнелиев предупреди също, че България е заплашена от спиране на европейските пари по 
още две програми.  
 
Текст: 2.Новина  
Президентът Росен Плевнелиев свиква КСНС във вторник, за да се разберат политиците 
помежду си за датата на изборите, както и за референдума за изборните правила. Държавният 
глава беше категоричен, че няма да назначава служебно правителство на всяка цена. 
Плевнелиев предупреди също, че България е заплашена от спиране на европейските пари по 
още две програми.  
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 
Конкурентноспособност. Това е катастрофа за държавата в най-тежкия момент.  
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Дата: 10.06.2014  
Източник: ТВ7  
Предаване: Новини  
Място на материала: 22.30 часа  
Продължителност в мин.: 1  
Брой думи: 196  
 
 
Резюме: 4.Новина  
Президентът свиква извънредно КСНС. На него трябва да се реши датата на 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.  
 
Текст: 4.Новина  
Президентът свиква извънредно КСНС. На него трябва да се реши датата на 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.  
На КСНС ще бъдат обсъждани и спрените пари по еврофондовете. Държавният глава твърди, 
че ще бъдат спрени пари по още две ОП – „Транспорт“ и „Конкурентоспособност“. По-късно 
обаче той беше опроверган от говорителя на ЕК по въпросите на регионалната политика, която 
заяви, че такова решение не е било взимано.  
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Национални печатни медии  
Няма намерена информация 
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Регионални печатни медии  
 
Дата: 11.06.2014  
Източник: в. Вяра, Благоевград  
Страница: 19  
Брой думи: 173  
 
 
Резюме: Президентът Росен Плев-нелиев 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.  
 
Заглавие: Президентът свиква извънреден КСНС във вторник: Няма да се замерваме с 
дати за изборите през медиите  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Президентът Росен Плев-нелиев 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.  
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Дата: 10.06.2014  
Източник: в. Габрово днес  
Страница: 1  
Брой думи: 104  
 
 
Резюме: Очаква се апаратура за 5 млн. лв. да бъде осигурена за габровската болница. 
"Министерството на здравеопазването публикува на сайта си обявление за процедура по ЗОП 
за закупуване на апаратура за нашата болница, като прогнозните цени са 5 000 000 лева , 
преди около месец бе обявена процедура за строителство с прогнозни цени около 500 000 
лева.  
 
Заглавие: Апаратура за 5 млн. лв. за габровската болница  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Очаква се апаратура за 5 млн. лв. да бъде осигурена за габровската болница. 
"Министерството на здравеопазването публикува на сайта си обявление за процедура по ЗОП 
за закупуване на апаратура за нашата болница, като прогнозните цени са 5 000 000 лева , 
преди около месец бе обявена процедура за строителство с прогнозни цени около 500 000 лева 
. Това ще бъде най-мащабната инвестиция в болницата от построяването й", съобщи 
директорът на здравното заведение д-р Нели Савчева.  
Втората новина е, че преди дни получихме финално плащане по проект по ОП " 
Конкурентоспособност" и най-доброто е, че в този проект нямаме непризнати разходи, 
допълва тя.  
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Дата: 11.06.2014  
Източник: в. Струма, Благоевград  
Страница: 9  
Брой думи: 175  
 
 
Резюме: 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.  
 
Заглавие: Президентът свиква извънредно КСНС  
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 на 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 - по оперативни програми "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.  
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Дата: 11.06.2014  
Източник: в. Шуменска заря  
Страница: 13  
Брой думи: 289  
 
 
Резюме: Президентът Росен Плевнелиев свиква за следващия вторник Консултативния съвет 
за национална сигурност, на който ще бъдат обсъдени възможността за предсрочни 
парламентарни избори и евентуални дати за тяхното провеждане. Плевнелиев ще събере 
лидерите на политическите партии, за да обсъдят най-актуалните и горещи въпроси.  
 
Заглавие: Спряганите дати за избори не са изгодни за гражданите, отсече Плевнелиев  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Президентът Росен Плевнелиев свиква за следващия вторник Консултативния съвет за 
национална сигурност, на който ще бъдат обсъдени възможността за предсрочни 
парламентарни избори и евентуални дати за тяхното провеждане. Плевнелиев ще събере 
лидерите на политическите партии, за да обсъдят най-актуалните и горещи въпроси. Една от 
темите, по които ще се дискутира, е за дата за избори, която да е работеща за политическия 
елит и за гражданите. Президентът ще търси съгласие по отношение на процедурата за 
еврокомисар за България.  
Според Плевнелиев има реформи, които са важни и проблемни казуси, които не могат да бъдат 
отлагани, така че те също ще бъдат предмет на дискусия на КСНС. Един от тези проблемни 
казуси е именно проектът "Южен поток", както и спрените евро-фондове по две оперативни 
програми. Самият Плевнелиев коментира, че съвсем скоро ЕК е сигнализирала, че има 
вероятност да спре пари по ОП "Транспорт" и "Конкурентоспособност". По повод заявената 
позиция от лидера на БСП Сергей Станишев, че е възможна оставка на кабинета още в петък, 
президентът обясни, че не си позволява да коментира думите на политически лидери, но 
очаква отговорно отношение от тяхна страна. По думите му, датите, които изтичат в медийното 
пространство, са изгодни за един или друг политически лидер, но не и за самите граждани. 
Плевнелиев ясно заяви, че 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. Попитан дали е готов с предложение за дата за предсрочни избори, Плевнелиев 
коментира, че спазва конституцията, според която държавният глава не може да предлага дата 
за изборите. Той е задължен да се погрижи за национално отговорния подход, а решенията, 
свързани с датата за избори, както и с останали теми, Плевнелиев се надява да бъдат взети 
във вторник.  
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Дата: 09.06.2014  
Източник: в. Гледища днес, Разград  
Страница: 3  
Брой думи: 93  
 
 
Резюме: Денчо Бояджиев ще вземе участие в заседание на Комитета за наблюдение на 
Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" I 2007-
2013, което ще се проведе на 12 юни 2014г. в гр. Правец. В дневния ред на форума са 
включени: обсъждане и одобряване на Годишен доклад за изпълнението на ОП 
"Конкурентоспособност" за 201Зг.;  
 
Заглавие: Кметът на Разград ще участва в заседание на Комитета за наблюдение на ОП 
"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Денчо Бояджиев ще вземе участие в заседание на Комитета за наблюдение на 
Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" I 2007-
2013, което ще се проведе на 12 юни 2014г. в гр. Правец. В дневния ред на форума са 
включени: обсъждане и одобряване на Годишен доклад за изпълнението на ОП 
"Конкурентоспособност" за 201Зг.; представяне на напредъка в изпълнението на 
оперативната програма; информация за изпълнението на Комуникационния план на 
оперативната програма в периода 01.11.2013-31.05.2014г.; информация за резултатите, 
заключенията и препоръките от извършени одити по оперативна програма 
"Конкурентоспособност" в периода декември 2013- юни 2014г.  
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Периодични печатни издания 
Няма намерена информация 
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Интернет издания и блогове  
 
Дата: 11.06.2014  
Източник: www.news.ibox.bg  
Връзка: http://news.ibox.bg/news/id_118268591  
Брой думи: 1078  
 
 
Резюме: Дебатите по петия вот на недоверие към кабинета „Орешарски" започнаха без 
присъствието на премиера Пламен Орешарски. Почти целият кабинет обаче е в пленарна зала, 
за да чуе аргументите на опозицията.  
 
Заглавие: Чобанов: По 2 млрд. лв. на година ни струваше управлението на ГЕРБ  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Дебатите по петия вот на недоверие към кабинета „Орешарски" започнаха без 
присъствието на премиера Пламен Орешарски. Почти целият кабинет обаче е в пленарна зала, 
за да чуе аргументите на опозицията.  
Министър-председателят дойде малко по-късно, но не коментира нищо пред медиите, 
очакващи го в кулоарите на НС. С викове „Оставка" го посрещна опозицията, а с аплаузи 
мнозинството.  
Добре дошъл, при нас винаги е шумно, това означава, че при нас е жизнено, коментира 
председателят на НС Михаил Миков.  
Предложеният бюджет е нереалистичен, заяви Менда Стоянова от ГЕРБ, която представи 
мотивите на опозицията за вота на недоверие, който е на тема финансова политика.  
Безпринципните кадрови назначения, особено в Агенция Митници, доведоха до слаба 
събираемост от НАП и Митниците, изтъкна тя.  
Стоянова обвини мнозинството, че са натрупали много дългове. Приходите изостават 
значително от заложените по план, каза Менда Стоянова. Данните са за първите 4 месеца на 
годината, когато приключва данъчната кампания. Очевидно правителството не иска или не 
може да събира планираните приходи, предположи депутатката от ГЕРБ и заключи, че 
правителството на Пламен Орешарски не може да се справи със събираемостта на приходите.  
Близо 1 милиард лева неизпълнение в приходната част очакват от ГЕРБ. Притеснителни 
според нея са очакванията за разходната част на бюджета.  
Опозицията атакува още кабинета с Южен поток, с тежкото финансово положение на НЕК, БЕХ 
и БДЖ. Управлението пък било вредно за публичните финанси. Липсата на доверие към 
правителството и неговата решителност да прокарва трудни реформи ни кара отново да 
подчертаем, че България няма време за губене, заключи Стоянова.  
Припомняме, този вот на недоверие можеше и да не се състои, ако мнозинството бе изпълнило 
условието на ГЕРБ - да не се избират членове на Сметната палата.  
Управлението на ГЕРБ ни струваше 8 млрд. лева - по 2 млрд. лева на година. С тази 
критикуваща цифра министърът на финансите Петър Чобанов защити пред депутатите 
финансовата политика на правителството на Пламен Орешарски.  
Министър Чобанов се бе подготвил и с редица още числа, с които да покаже, че кабинетът 
„Орешарски" е управлявал добре парите на държавата и не заслужава да си отиде именно 
заради действията в този сектор.  
Финансовият министър си спомни още веднъж управлението на Бойко Борисов, като сравни 
данните за фискалния резерв в бюджета. „Фискалният резерв през февруари 2013-а година, по 
думите на Чобанов, е бил в размер на 3,9 млрд. лева. Към края на април 2014-а година той е 
близо 6 млрд. лева.  
След като миналата седмица опозицията изрази няколко пъти недоволство от тегленето на 
външен заем в размер на 3 млрд. лева, министър Чобанов успокои, че България е и ще остане 
поне до 2017-та година държавата с втория най-нисък външен дълг като част от Брутния 
вътрешен продукт (БВП) в Европа, като се нарежда след Естония.  
„С 800 млн. лева, а не с 8 млрд. лева, е нараснал държавният дълг за първите три месеца на 
тази година", посочи още министърът на финансите. Чобанов определи мотивите на ГЕРБ за 
вот на недоверие на правителството на Пламен Орешарски във финансовия сектор като 
пределно общи, които по-скоро засягат цялостната политика на правителството и са умишлена 
форма за прикриване на обсъждане на цялостен провал на кабинета „Орешарски".  

http://news.ibox.bg/news/id_118268591
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Финансовият министър се похвали пред народните представители и заради това, че от една 
година насам във финансовия сектор са премахнати проблеми от миналото, подобрена е 
философията на фискалната политика, намален е натиска върху бизнеса.  
„В Бюджет 2014 година се ориентира фискалната политика към растежа, акцентира се върху 
развитието на регионите, ускоряването на икономически растеж, намаляването на 
регионалните различия, намаляване на админситративната тежест", похвали още 
критикуваните финанси министър Чобанов.  
В дебатите по вота с готовност се включи и бившият вътрешен министър Цветан Цветанов. Той 
подхвана тема, която му е близка - Агенция „Митници". По думите му в отчета на Чобанов не е 
имало почти никаква информация. За Цветанов е видна разликата в малкото изнесени цифри - 
това правителство е заловило 44 милиона къса цигари, а за последната си година на власт 
ГЕРБ заловили 386 милиона контрабандни цигари. Драстична е разликата и при задържания 
алкохол, настоя Цветанов.  
Кой ще гарантира, че ще има пари за здраве до края на годината, поиска пък да знае 
герберката Даниела Дариткова. За нея е минала една загубена година без реформи в сектора. 
Таня Андреева вчера се кичеше с успехите си пред ЕК, но ЕК ни удари пореден шамар и обяви, 
че стратегията за здравеопазването ни не е правилна, с готовност към упреците за 
здравеопазването, се включи и бившият здравен министър Десислава Атанасова.  
От ГЕРБ посъветваха премиерът да слуша повече съпругата си, която работила в сектора и 
била наясно с проблемите му.  
Андреева се защити за състоянието на здравеопазването със стари данни за гербаджийски 
прегрешения в системата.  
В крайна сметка макар и при поопразнена пленарна зала депутатите от левицата предложиха 
времето да се удължи до приключване на дебатите.  
Обект на атаки стана и едно от основните предизборни обещания на левицата - справянето с 
безработицата и осигуряването на 250 000 нови работни места. Бившият социален министър 
Тотю Младенов разпалено прочете данни за ръст на безработицата в определени общини, 
който бележи именно едната година управление на кабинета „Орешарски".  
Ситуацията на пазара на труда категорично се подобрява, отряза го Чобанов. Осъзнайте се, че 
не тече отчет за работата на ГЕРБ, а вот на недоверие срещу вашето правителство, намеси се 
Десислава Атанасова.  
Герберската атака по дебатите се оказа основно изградена от бивши министри, като в упреците 
към управлението се присъедини и екс транспортният министър Ивайло Московски.  
От ГЕРБ призоваха колегите си от мнозинството да се обръщат към присъстващите в залата 
министри с „уважаеми господин/госпожо министър в оставка".  
От къде ще се намери този буфер в бюджета, който да покрие спрените европейски пари, 
попита по време на дебата на поредния вот на недоверие на правителството депутатката 
Лиляна Павлова.  
Бившата регионална министърка обърна внимание на замразените плащания по две 
Оперативни програми и предупреди, че може да се стигне до спиране на европейски пари и по 
Оперативните програми „Конкурентоспособност" и „Транспорт".  
Народната представителка от опозицията обясни, че държавата ни има ангажимент да плаща 
всички проекти, които се изпълняват по ОП. „Какво ще се случи и как ще се покрие този 
буфер?", поиска да разбере Павлова и обвини управляващите за това, че „са си сложили 
розовите очила и си живеят в един прекрасен свят".  
Да вършат всички заедно работа и да не си пречат пък призова народният представител от 
БСП Таско Ерменков. „Иска ви се да сме в оставка. Все още не сме", подчерта социалистът. По 
отношение на спрените европейски плащания Ерменков се обърна към ГЕРБ с въпрос - колко 
от спрените програми са заради грешки по време на управлението на Бойко Борисов?  
 



 

 

19 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 6

/1
2
/2

0
1
4

 

Дата: 11.06.2014  
Източник: www.darikfinance.bg  
Връзка: 
http://www.darikfinance.bg/novini/107421/%CA%E0%EA+%ED%E0%EA%E0%E7%E2%E0%F2+%C
1%FA%EB%E3%E0%F0%E8%FF%3F  
Брой думи: 575  
 
Резюме: Вярно ли е, че Еврокомисията ще спре парите за България по две оперативни 
програми? Докато президентът Плевнелиев казва, че това е възможно, ЕК отрича да има 
подобни намерения. Татяна Ваксберг от Deutsche Welle търси каква е истината.  
Заглавие: Как наказват България?  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Вярно ли е, че Еврокомисията ще спре парите за България по две оперативни 
програми? Докато президентът Плевнелиев казва, че това е възможно, ЕК отрича да има 
подобни намерения. Татяна Ваксберг от Deutsche Welle търси каква е истината.  
Засега спиране на пари няма да има, но проблемът на ЕС с България си остава. Така може да 
се обобщи резултатът от проверката след изказването на президента Плевнелиев, който вчера 
обяви че: "От Европейската комисия разбирам, че още две оперативни програми са на път да 
бъдат спрени - „Транспорт” и „Конкурентоспособност”. Това е катастрофа за държавата в най-
тежкия момент".  
Часове по-късно от ЕК отрекоха да имат такива намерения. Това заяви пред БНТ Ширин Уилър, 
говорителка на Европейската комисия. От думите ? стана ясно, че на дневен ред е не 
спирането или пускането на пари по определени програми, а обсъждането на Споразумението 
за партньорство между България и ЕС - стратегически документ за предстоящите десет години, 
в който се говори и за плащанията по всички програми, които ЕС ще отпуска на България.  
Както поясни пред БНР бившият директор на Европейския институт Юлиана Николова, „без да 
е прието Споразумението, не можем да пуснем новите програми. Без него не може да бъде 
одобрена нито една програма“.  
По думите на Юлиана Николова българското споразумение е било представено на 2 април. От 
тази дата е започнал да тече тримесечен срок, в който Европейската комисия трябва да 
предприеме една от следните три стъпки: „да го одобри, да върне коментари, които да бъдат 
отстранени, или да го върне за преработка. На нас е върнато в най-тежката част - за 
преработка“, казва Николова и добавя, че преработката води естествено до забавяне на целия 
процес. Но не това е най-тревожното, посочва експертът. Най-обезпокоителното, според нея, е, 
че голяма част от забележките на ЕК не могат да бъдат отстранени.  
Според Димитър Бечев, директор на софийския клон на Европейския съвет за външна 
политика, въпросът не опира до пари по тази или онази програма, а до цялостното недоверие, с 
което в Брюксел гледат на България. „Цялата система на европейската интеграция почива на 
принципа на доверието“, казва Бечев в интервю за Deutsche Welle. И добавя: „В българския 
случай Европейската комисия вижда, че няма място за доверие, защото България предлага 
формален подход и произвежда хартия, вместо да се стреми да запълни дефицита на 
доверие“.  
Експертът припомня и още нещо: по време на 7-годишния преговорен процес за еврочленство 
„с България и Румъния се преговаряше като с партньор, който знае, че щом е поел един 
ангажимент, значи трябва да го изпълни. А щом е казал, че вече го е изпълнил, значи това е 
вярно. Нищо подобно. В България и Румъния просто заместиха реалната политика с 
отчетничество и потьомкинови села“./При управлението на Екатерина Велика, граф Потьомкин 
е строил декори на села с щастливи селяни, за да убеди императрицата, колко добре живеят 
руснаците/.  
Според Бечев, ЕС си е взел поука от българския и румънския случай, което пък води до 
промени в преговорния процес със страните от Западните Балкани: след всеки поет от тях 
ангажимент Брюксел следи доколко той реално се изпълнява.  
На въпрос дали очаква в близките месеци да бъдат спрени парите по някои от европрограмите, 
Бечев отговаря, че не изключва подобен сценарий - колкото и да е трудно да се правят 
прогнози при предстояща нова Европейска комисия и ново правителство в София. „Въпросът е 
как ще убедим останалите страни от ЕС в това, че сме сериозна държава, която е достигнала 
определено ниво на зрялост“, посочва Димитър Бечев, директор на софийския клон на 
Европейския съвет за външна политика.  

http://www.darikfinance.bg/novini/107421/%CA%E0%EA+%ED%E0%EA%E0%E7%E2%E0%F2+%C1%FA%EB%E3%E0%F0%E8%FF%3F
http://www.darikfinance.bg/novini/107421/%CA%E0%EA+%ED%E0%EA%E0%E7%E2%E0%F2+%C1%FA%EB%E3%E0%F0%E8%FF%3F
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Дата: 11.06.2014  
Източник: www.regal.bg  
Връзка: http://www.regal.bg/show.php?storyid=2320444  
Брой думи: 224  
 
 
Резюме: Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия 
(ИАНМСП) в периода 12 – 14 юни 2014 г. провежда национално участие на българските фирми 
на Международната специализирана изложба за парфюмерия и козметика Beauty Eurasia 2014 
в Истанбул, съобщиха от ИАНМСП.  
 
Заглавие: Български производители участват на международна изложба за парфюмерия 
и козметика в Турция  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) 
в периода 12 – 14 юни 2014 г. провежда национално участие на българските фирми на 
Международната специализирана изложба за парфюмерия и козметика Beauty Eurasia 2014 в 
Истанбул, съобщиха от ИАНМСП.  
В десетото издание на проявата, която ще се проведе в изложбения комплекс Istanbul Expo 
Center Fuar Merkezi, своята продукция ще представят 15 български производители: "Алтея 
Органикс" ООД – Стара Загора, "Ариес Козметикс" ООД - Варна, "Биофарма Лабораторис" ООД 
- Пловдив, "Биотрейд България" ООД - София, "Боди Бюти" ЕООД - Пловдив, "Булетера" ООД - 
Пловдив, "Кокона – Таня Калакунова" ЕТ - Смолян, "Кредо-Капитал Продакшн" ООД - София, 
"Мая – ДИ" ЕООД - Казанлък, "Природни продукти" ЕООД - Пловдив, "Розаимпекс" ООД - 
Пловдив, "Суперфиниш – 2000" ООД - Пловдив, "Тонеш" ООД - Бургас, "Феерия – 98" ЕООД - 
Ямбол, ЕТ "Христина – Христина Ганджулова" - Костенец.  
Beauty Eurasia е престижна козметична изложба на Балканите, която предоставя изключителна 
възможност за осъществяване на бизнес контакти между компании производители и техни 
потенциални партньори от региона. Със своята специфика и стратегическо място на 
провеждане промоционалната проява дава възможност за достъп до пазарите на Турция, 
Централна Азия, Кавказкия и Балканскя регион, Близкия Изток и Северна Африка.  
Националното участие в изложбата се организира по проект за развитието на експорта, 
финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма 
"Конкурентоспособност" 2007 – 2013.  
 

http://www.regal.bg/show.php?storyid=2320444
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Дата: 11.06.2014  
Източник: www.publics.bg  
Връзка: 
http://www.publics.bg/bg/news/11228/Румънската_Transelectrica_подписа_договор_за_електропро
вод_до_Сърбия.html  
Брой думи: 113  
 
 
Резюме: Румънският мрежов оператор Transelectrica обяви, че е подписал договор на стойност 
близо 19 млн. евро без ДДС за строителството на нов електропровод 400 киловолта от Ресита 
до Панчево в Сърбия, където се намира едноименната рафинерия на Naftna Industrija Srbije.  
 
Заглавие: Румънската Transelectrica подписа договор за електропровод до Сърбия  
Подзаглавие: 63 км от трасето на планирания електропровод 400 киловолта са на румънска 
територия, докато сръбската част е малко по-дълга – 68 км  
Автор:  
Текст: Румънският мрежов оператор Transelectrica обяви, че е подписал договор на стойност 
близо 19 млн. евро без ДДС за строителството на нов електропровод 400 киловолта от Ресита 
до Панчево в Сърбия, където се намира едноименната рафинерия на Naftna Industrija Srbije. 63 
км от трасето са на румънска територия, докато сръбската част е малко по-дълга – 68 км, 
съобщиха от Transelectrica през изминалата седмица. Името на компанията, която ще строи 
електропровода обаче не бе оповестено.  
Румънският мрежов оператор подписа споразумение за строителството на електропровода със 
сръбската JP Elektromreza (EMS) през октомври 2011 г. Очакваната стойност на инвестицията в 
Румъния е 41,3 млн. евро, като Transelectrica кандидатства за еврофинансиране по 
Оператовна програма „Конкурентноспособност“ 2007 – 2013.  
 

http://www.publics.bg/bg/news/11228/Румънската_Transelectrica_подписа_договор_за_електропровод_до_Сърбия.html
http://www.publics.bg/bg/news/11228/Румънската_Transelectrica_подписа_договор_за_електропровод_до_Сърбия.html
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Дата: 11.06.2014  
Източник: www.inews.bg  
Връзка: http://www.inews.bg/България/Депутатите-в-разгорещен-дебат-за-вота-на-
недоверие_l.a_c.327_i.404553.html  
Брой думи: 422  
 
 
Резюме: Очаквали се подобни действия и по програмите за конкурентоспособност и за 
развитие на селските райони. Опозицията атакува и "Южен поток", заради неспазване на 
европейското законодателство. От ГЕРБ отбелязаха и огромната задлъжнялост в енергетиката 
и на железниците.  
 
Заглавие: Депутатите в разгорещен дебат за вота на недоверие  
Подзаглавие: Орешарски пристигна в парламента. Финансовият министър се аргументира  
Автор:  
Текст: В парламента започнаха дебатите по петия вот на недоверие към кабинета, внесен от 
ГЕРБ заради фискалната политика. В пленарната зала са вицепремиерите Даниела Бобева и 
Зинаида Златанов, министри.  
Малко по-късно в Народното събрание дойде и премиерът Пламен Орешарски, посрещнат с 
викове за оставка от опозицията. Дебатите се излъчват пряко по БНТ и БНР.  
По официални данни на Министерството на финансите приходите за първите четири месеца на 
тази година по консолидираната фискална програма изостават значително спрямо заложените, 
посочи при представянето на мотивите за внесения вот на недоверие Менда Стоянова.  
Спрямо същия период на 2013 г. постъпленията от налозите нарастват едва със 123 млн. лв., 
като по отношение на ДДС и на акцизите приходите са под нивата на миналата година, каза тя. 
В Бюджет 2014 са заложени близо 2 млрд. лв. повече приходи от данъци и осигурителни вноски 
спрямо постъпленията от миналата година, обобщават от ГЕРБ.  
Критика търпи и разходната част на бюджета. Близо 500 млн. лв. по програмата за растеж и 
устойчиво развитие на регионите са били разпилени според ГЕРБ, без правила, анализ и 
критерии по общини. Пример е най-бедният Северозападен район, получил едва 42 млн. лв., 
докато Южният централен е получил 75 млн. лева. Заслужавала внимание и инвестиционната 
програма на министерствата, за която в бюджета са определени 210 млн. лв., но на практика те 
не са имали такива програми, пишат в мотивите си вносителите. Министрите обещавали, че 
тепърва ще преценяват какво да влезе в тези програми, след като разбрали какъв ресурс им е 
отделен, уточни Стоянова.  
Около 160 млн. лв. са неразплатените надлимитни средства за болниците за първите шест 
месеца на годината, а на годишна база се очертава дефицит от около 500 млн. лв., 
аргументират още искането си за оставка на кабинета от опозицията Като негатив на 
управлението от ГЕРБ посочиха и спрените средства от ЕС за околна среда и регионално 
развитие.  
Очаквали се подобни действия и по програмите за конкурентоспособност и за развитие на 
селските райони. Опозицията атакува и "Южен поток", заради неспазване на европейското 
законодателство. От ГЕРБ отбелязаха и огромната задлъжнялост в енергетиката и на 
железниците. Междуфирмената задлъжнялост само на енергийните дружества за предходната 
2013 г. и първите три месеца на 2014 г. надхвърля 1 млрд. лв., каза Менда Стоянова и допълни, 
че, според експерти, за оздравяване на железниците са необходими над 400 млн. лева.  
Очертава се изводът, че популизмът на правителството, обусловен от ниското доверие към 
него, е пагубен за публичните финанси и за цялостното икономическо състояние на страната, е 
заключението на вносителите на вота на недоверие. Те добавят и непрозрачност и недобра 
работа на приходните агенции - НАП, Митниците.  
 

http://www.inews.bg/България/Депутатите-в-разгорещен-дебат-за-вота-на-недоверие_l.a_c.327_i.404553.html
http://www.inews.bg/България/Депутатите-в-разгорещен-дебат-за-вота-на-недоверие_l.a_c.327_i.404553.html
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Дата: 11.06.2014  
Източник: www.dartsnews.bg  
Връзка: http://www.dartsnews.bg/News/72364  
Брой думи: 147  
 
 
Резюме: Засега Европейската комисия не възнамерява да спира плащания по оперативните 
програми “Транспорт” и “Конкурентноспособност”, каза пред БНТ говорителят на Европейската 
комисия Ширин Уилър.  
 
Заглавие: ЕК: Не ви спираме още пари засега  
Подзаглавие: Брюксел иска реформи  
Автор:  
Текст: Засега Европейската комисия не възнамерява да спира плащания по оперативните 
програми “Транспорт” и “Конкурентноспособност”, 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.  
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.  
 

http://www.dartsnews.bg/News/72364
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Дата: 11.06.2014  
Източник: www.b2bnews.bg  
Връзка: http://www.b2bnews.bg/index.php/bulgarski-proizvoditeli-uchastvat-na-mejdunarodna-izlojba-
za-parfiumeriq-i-kozmetika-v-turciq-1024356.html  
Брой думи: 224  
 
 
Резюме: Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия 
(ИАНМСП) в периода 12 – 14 юни 2014 г. провежда национално участие на българските фирми 
на Международната специализирана изложба за парфюмерия и козметика Beauty Eurasia 2014 
в Истанбул.  
 
Заглавие: Български производители участват на международна изложба за парфюмерия 
и козметика в Турция  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) 
в периода 12 – 14 юни 2014 г. провежда национално участие на българските фирми на 
Международната специализирана изложба за парфюмерия и козметика Beauty Eurasia 2014 в 
Истанбул.  
В десетото издание на проявата, която ще се проведе в изложбения комплекс Istanbul Expo 
Center Fuar Merkezi, своята продукция ще представят 15 наши производители: Алтея Органикс 
ООД – Стара Загора, Ариес Козметикс ООД - Варна, Биофарма Лабораторис ООД - Пловдив, 
Биотрейд България ООД - София, Боди Бюти ЕООД - Пловдив, Булетера ООД - Пловдив, 
Кокона – Таня Калакунова ЕТ - Смолян, Кредо-Капитал Продакшн ООД - София, Мая – ДИ 
ЕООД - Казанлък, Природни продукти ЕООД - Пловдив, Розаимпекс ООД - Пловдив, 
Суперфиниш – 2000 ООД - Пловдив, Тонеш ООД - Бургас, Феерия – 98 ЕООД - Ямбол, ЕТ 
Христина – Христина Ганджулова - Костенец.  
Beauty Eurasia е престижна козметична изложба на Балканите, която предоставя изключителна 
възможност за осъществяване на бизнес контакти между компании производители и техни 
потенциални партньори от региона. Със своята специфика и стратегическо място на 
провеждане промоционалната проява дава възможност за достъп до пазарите на Турция, 
Централна Азия, Кавказкия и Балканскя регион, Близкия Изток и Северна Африка.  
Националното участие в изложбата се организира по проект за развитието на експорта, 
финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма 
„Конкурентоспособност“ 2007 – 2013.  
 

http://www.b2bnews.bg/index.php/bulgarski-proizvoditeli-uchastvat-na-mejdunarodna-izlojba-za-parfiumeriq-i-kozmetika-v-turciq-1024356.html
http://www.b2bnews.bg/index.php/bulgarski-proizvoditeli-uchastvat-na-mejdunarodna-izlojba-za-parfiumeriq-i-kozmetika-v-turciq-1024356.html
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Дата: 11.06.2014  
Източник: www.vnews.bg  
Връзка: http://vnews.bg/news/93613  
Брой думи: 833  
 
 
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 предложението за европарите до 2020 г.  
Подзаглавие:  
Автор:  
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.  
РЕАКЦИИ  
Няма нищо извънредно в коментарите, това е стандартна процедура, коментираха от екипа на 
вицепремиера по еврофондовете Зинаида Златанова. Още вчера Златанова е свикала работно 

http://vnews.bg/news/93613
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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: www.paper.standartnews.com  
Връзка: http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2014-06-11&article=494956  
Брой думи: 248  
 
 
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.  
 
Заглавие: Плевнелиев: Спират ни още пари. ЕК отрича  
Подзаглавие:  
Автор:  
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.  
 

http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=3D2014-06-11&article=494956


 

 

28 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 6

/1
2
/2

0
1
4

 

Дата: 11.06.2014  
Източник: www.novinaria.bg  
Връзка: http://novinaria.bg/news/investicionniyat-fond-eleven-nabira-proekti-do-15-uni  
Брой думи: 452  
 
 
Резюме: Инвестиционният фонд за стартиращи компании Eleven набира нови проекти за 
есенния си сезон до 15 юни. Това е седми пореден прозорец за набиране на бизнес идеи, които 
да се присъединят към семейството на фонда в София през септември.  
 
Заглавие: Инвестиционният фонд Eleven набира проекти до 15 юни  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Инвестиционният фонд за стартиращи компании Eleven набира нови проекти за есенния 
си сезон до 15 юни. Това е седми пореден прозорец за набиране на бизнес идеи, които да се 
присъединят към семейството на фонда в София през септември.  
Нови условия  
Както поясниха от Eleven, новите проекти ще бъдат финансирани по нови, леко изменени и по-
изгодни за стартиращите компании условия. Одобрените екипи ще могат да учат финансиране 
от 25 хил. евро срещу 8% от капитала на компанията плюс 75 хил. евро под формата на 
конвертируем дълг, достъпен след първия месец на акелсераторската програма на фонда. 
Общо Eleven инвестират до 200 хил. евро в един проект.  
С новите условия екипът на Eleven иска да даде повече гъвкавост на младите предприемачи, 
така че те да запазят по-голям контрол върху размера на дяловото си участие и в същото 
време има достъп до нужното им финансиране. Тази гъвкавост се постига чрез конвертируемия 
заем, който може да се трансформира в нов капитал на по-късен етап, например при 
последващо финансиране от други инвеститори в компанията.  
и нови направления  
Новите условия ще позволят и на акселератора да инвестира в по-широк спектър от проекти. 
Едни от новите му "любими" сектори са хардуерът и софтуерът като услуга (SaaS), които се 
нуждаят от по-голяма начална инвестиция, допълват от Eleven. Фондът вече имат в портфейла 
си няколко хардуерни проекта, като например Playground Energy на Христо Алексиев и Илиан 
Милинов с дестките люлки, произвеждащи електричество, и Stepsss на екип ученици от 
гимназия "Джон Атанасов" с умните им стелки за обувки, които следят как се натоварват 
бегачите при тренировка и др.  
Както пише Даниел Томов, партньор в Eleven в корпоративния блог на фонда: "Живеем във 
времена на "Хардуерен ренесанс" (бел. ред - по основателя на Y-Combinator Пол Греъм от 2012 
г.), които ще дадат нов живот на хардуера. Той ще направи градовете, домовете, автомобилите 
и всъщност всичко около нас по-умно, а оттам - и нас хората по-щастливи. Или както Пол Греъм 
казва: "Знаем, че има място за следващия Стив Джобс. Но сме сигурни, че има място за 
следващия "Твоето име"."  
Eleven бе създаден през лятото на 2012 г. заедно с другия инвестиционен фонд със същия 
фокус Launchub с финансиране по евроинициативата JEREMIE. Общият им капитал е 21 млн. 
евро, като от есента на 2012 г. досега и двата фонда са инвестирали в над 100 проекта от 
България и региона. Само Eleven, чийто капитал възлиза на 12 млн. евро, e вложил близо 4.5 
млн. евро в 68 проекта. Допълнително привлеченият капитал от тях пък гони същата сума. Един 
от проектите им Magin, разработващ приложение за оптимизация на имейл, продължи 
развитието си в Y Combinator в САЩ, а наскоро онлайн платформата за фермери Farmhopping 
бе одобрена да се присъедини към програмата на един от най-големите европейски 
акселератори - Seedcamp.  
 

http://novinaria.bg/news/investicionniyat-fond-eleven-nabira-proekti-do-15-uni
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Дата: 11.06.2014  
Източник: www.cross.bg  
Връзка: http://www.cross.bg/plovdiv-eood-izlozhba-1415052.html  
Брой думи: 222  
 
 
Резюме: /КРОСС/ Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия 
(ИАНМСП) в периода 12 - 14 юни 2014 г. провежда национално участие на българските фирми 
на Международната специализирана изложба за парфюмерия и козметика Beauty Eurasia 2014 
в Истанбул.  
 
Заглавие: Български производители на международна изложба за парфюмерия и 
козметика в Турция  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: /КРОСС/ Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия 
(ИАНМСП) в периода 12 - 14 юни 2014 г. провежда национално участие на българските фирми 
на Международната специализирана изложба за парфюмерия и козметика Beauty Eurasia 2014 
в Истанбул.  
В десетото издание на проявата, която ще се проведе в изложбения комплекс Istanbul Expo 
Center Fuar Merkezi, своята продукция ще представят 15 наши производители: Алтея Органикс 
ООД - Стара Загора, Ариес Козметикс ООД - Варна, Биофарма Лабораторис ООД - Пловдив, 
Биотрейд България ООД - София, Боди Бюти ЕООД - Пловдив, Булетера ООД - Пловдив, 
Кокона - Таня Калакунова ЕТ - Смолян, Кредо-Капитал Продакшн ООД - София, Мая - ДИ ЕООД 
- Казанлък, Природни продукти ЕООД - Пловдив, Розаимпекс ООД - Пловдив, Суперфиниш - 
2000 ООД - Пловдив, Тонеш ООД - Бургас, Феерия - 98 ЕООД - Ямбол, ЕТ Христина - Христина 
Ганджулова - Костенец.  
Beauty Eurasia е престижна козметична изложба на Балканите, която предоставя изключителна 
възможност за осъществяване на бизнес контакти между компании производители и техни 
потенциални партньори от региона. Със своята специфика и стратегическо място на 
провеждане промоционалната проява дава възможност за достъп до пазарите на Турция, 
Централна Азия, Кавказкия и Балканскя регион, Близкия Изток и Северна Африка.  
Националното участие в изложбата се организира по проект за развитието на експорта, 
финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма 
„Конкурентоспособност" 2007 - 2013.  
 

http://www.cross.bg/plovdiv-eood-izlozhba-1415052.html
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Дата: 11.06.2014  
Източник: www.clubz.bg  
Връзка: http://www.clubz.bg/4804-katastrofata_se_otlaga_kaza_briuksel  
Брой думи: 97  
 
 
Резюме: БРЮКСЕЛ—Европейската комисия днес отрече, че ще спира финансова помощ от 
бюджета на ЕС за транспорта и конкурентоспособността в България.  
 
Заглавие: Катастрофата се отлага, каза Брюксел  
Подзаглавие: Нямало да спират други пари засега  
Автор: ВЕСЕЛИН ЖЕЛЕВ  
Текст: БРЮКСЕЛ—Европейската комисия днес отрече, че ще спира финансова помощ от 
бюджета на ЕС за транспорта и конкурентоспособността в България.  
„Няма никакви намеци, че Европейската комисия възнамерява да замразява, или да прекъсва 
плащания по тези програми“, каза пред Клуб Z Ширин Уилър, говорителка по регионалната 
политика в Комисията. „Нашите ревизори не са давали такива индикации“.  
Президентът Росен Плевнелиев съобщи вчера, че предстояло Комисията да спре парите по 
оперативните програми „Транспорт“ и „Конкурентоспособност“ и че това щяло да бъде 
„катастрофа“.  
Досега Комисията временно е прекъснала плащания по програмите „Околна среда“ и 
„Регионално развитие“ заради нередности в процедурите за обществени поръчки.  
 

http://www.clubz.bg/4804-katastrofata_se_otlaga_kaza_briuksel
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Дата: 11.06.2014  
Източник: www.varna.utre.bg  
Връзка: http://www.varna.utre.bg/2014/06/11/234647-
ek_ni_vurna_sus_zabelezhki_sporazumenieto_za_evrofondovete_do_2020_g  
Брой думи: 833  
 
 
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:  
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.  
РЕАКЦИИ  

http://www.varna.utre.bg/2014/06/11/234647-ek_ni_vurna_sus_zabelezhki_sporazumenieto_za_evrofondovete_do_2020_g
http://www.varna.utre.bg/2014/06/11/234647-ek_ni_vurna_sus_zabelezhki_sporazumenieto_za_evrofondovete_do_2020_g
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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.  
 


