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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
14.06.2014 г.  
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 0 

 телевизии 0 

 радиостанции 0 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 6 

 вестници, от които: 3 

 - национални 1 

 - регионални 2 

 периодични издания 1 

 интернет издания и блогове 2 

Общо за деня 6 
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Телевизии и радиостанции 
 
Няма намерена информация 
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Национални печатни медии  
 
Дата: 14.06.2014  
Източник: в. Банкер  
Страница: 29,36  
Брой думи: 1642  
 
 
Резюме: Проектите на българския бизнес по оперативните програми са за скромните 2.5 млрд. 
лева. Колко добре сме се справили с усвояването на отредените ни от Брюксел 15.7 млрд. лв. 
за първия програмен период като страна членка на Европейския съюз, има да се спори още 
много. Темата отдавна се е превърнала в любима политическа дъвка за управляващите и 
опозицията и без никакво съмнение ще си остане такава. Колкото до фактите, те показват, че 
към 16 май са били разплатени 9.6 млрд. лв., или около 61.6% от всичките пари. Като над две 
трети от тях са влезли в икономиката само за последните 24 месеца. 
 
Заглавие: Евротрохи за частните фирми  
Подзаглавие:  
Автор: Ивайло СТАНЧЕВ  
Текст: Проектите на българския бизнес по оперативните програми са за скромните 2.5 млрд. 
лева.  
Колко добре сме се справили с усвояването на отредените ни от Брюксел 15.7 млрд. лв. за 
първия програмен период като страна членка на Европейския съюз, има да се спори още много. 
Темата отдавна се е превърнала в любима политическа дъвка за управляващите и опозицията 
и без никакво съмнение ще си остане такава. Колкото до фактите, те показват, че към 16 май са 
били разплатени 9.6 млрд. лв., или около 61.6% от всичките пари. Като над две трети от тях са 
влезли в икономиката само за последните 24 месеца. Добре известно е, че с тези средства се 
строят пътища, жп линии, метро, ВиК мрежи, обновяват се публични сгради... Немалка част са 
усвоени и от самата държавна администрация - за обучения, командировки, нова компютърна 
техника и т.н. Но въпросът колко е взел за себе си българският бизнес, винаги е стоял като 
табу. Вярно, по програмата "Конкурентоспособност" имаше на разположение над 2.2 млрд. 
лв., още толкова бяха и парите по "Развитие на човешките ресурси", само че фирмите 
трябваше да се състезават с чиновниците за тях. Никак не е за пропускане и обстоятелството, 
че пред държавните агенции, комисии и други структури ги нямаше препятствията, които 
спъваха частния сектор - те получаваха одобрение, без да бъдат оценявани, а бюджетът им 
осигуряваше необходимото съфинансиране. Точно затова в. "БАНКЕРЪ" реши да разбере 
колко точно пари са успели да договорят компаниите и кои от тях са най-облагодетелствани от 
европейската солидарност.  
Анализ на данните в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от 
Евросъюза (ИСУН) показва, че досега българските фирми са подписали договори за директно 
финансиране на обща стойност над 2.5 млрд. лева. За сравнение - цялата договорена сума от 
страната е почти 21.5 млрд. лева. Също така е важно да се уточни, че близо половината от 
споменатите 2.5 милиарда всъщност са пари на самия бизнес, дадени за съфинансиране на 
проектите. Точно затова по контрактите на компаниите са платени от Брюксел и националния 
бюджет всичко на всичко 753.8 млн. лв., или около 13% от цялата усвоена от България 
европейска благодат.  
Любопитна е и разбивката по вида на дружествата. Най-много пари са взели ООД-та - общо 
287.3 млн. лв., разпределени между 1480 предприятия. На следващото място, с 238.2 млн. лв., 
са акционерните дружества (620 на брой). Едноличните фирми с ограничена отговорност са 
прибрали малко над 210 млн. лв., но те са най-многобройни - 2100. Едва 18 млн. лв. са усвоени 
от стотината ЕАД-та, кандидатствали по оперативните програми.  
А ето и кои са десетте компании, получили най-голямо финансиране. На първо място в 
своеобразната класация засега е "Хан Омуртаг" АД  
Компанията, стопанисваща едноименния шуменски завод, е част от KAI Group - най-големия 
производител на керамични плочки и единствения на гранитогрес в България. Нейни 
собственици са регистрираните в Люксембург "Адвент КАИ Люксембург С.А.Р.Л." и "Адвент КАИ 
Люксембург Холдинг С.А.Р.Л". Но макар и да се намират толкова далеч, техните представители 
у нас - "Асетс Мениджмънт" ЕООД и румънката Каталин Ротару, са успели да осигурят на 
предприятието четири проекта за безвъзмездна помощ от оперативните програми 
"Конкурентоспособност" и "Развитие на човешките ресурси" на обща стойност 19 263 703 
лева. Досега, според ИСУН, по тях са платени почти 8.5 млн. лева.  
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Първият проект на "Хан Омуртаг" е за "Увеличаване на конкурентоспособността чрез 
технологична модернизация на производството с нова линия за производство на гранитогрес". 
Той е одобрен през май 2009-а и бюджетът му е 4 695 906 лева. До датата на приключване - 1 
април 2011 г., са изплатени 4 479 549 лева. Дружеството е съфинансирало проекта с близо 4.9 
млн. лева.  
Следващият договор идва през юни 2012-а. По него са извършвани дейности за повишаване на 
енергийната и екологичната ефективност. А също за разширяване на производството чрез 
закупуване и внедряване на високотехнологично оборудване и съоръжение за рециклиране на 
керамични отпадъци. За целта са усвоени 4 млн. лева. Толкова е било и самоучастието.  
На 9 декември 2013-а компанията печели и проект за повишаване на производителността и 
адаптивността на служителите си, по който им осигурява транспорт от и до работното място. В 
този случай спечелените средства са 50 хил. лв., но все още няма плащания. На стендбай е и 
последният проект - за "Производство на иновативни продукти, представляващи полирани и 
калибрирани изделия от керамични плочки или гранитогрес". Той е бил одобрен на 21 декември 
миналата година, а бюджетът му е 2.1 млн. лв., от които половината осигурява фирмата.  
С втори резултат по усвоени европари се нарежда "Булметал" АД  
Дружеството от гр. Гурково, което произвежда широка гама метален амбалаж за хранителната 
и химическата промишленост, също може да се похвали с четири проекта. Общата им стойност 
е близо 19.9 млн. лв., а изплатените по тях пари - малко над 6.8 милиона. От 2009-а до 2011 г. 
за доставка и въвеждане в експлоатация на ново технологично оборудване от еврофондовете и 
националния бюджет са платени 2 862 022 лева. Междувременно в началото на 2011 г. е 
спечелен и проект за въвеждане на ново технологично оборудване и започване на 
производство на иновативни продукти, по който "Булметал" усвоява почти 4 млн. лева. Сега 
предприятието изпълнява третия си договор по програмата "Конкурентоспособност" - 
"Внедряване на иновативен продукт - капачка за бутилирани напитки тип easy crown", по който 
ще получи още 3 млн. лева.Освен това фирмата, чийто собственик е Кольо Колев, има и проект 
за 300 хил. лв. по програмата "Развитие на човешките ресурси".  
Челната тройка се затваря от производителя на дограма "Профилинк" ООД  
За разлика от първите две компании, тази е започнала да ползва европрограмите чак през 
2011-а. Именно тогава е подписан първият договор - за технологична иновация в 
производството на PVC и технически профили, на стойност 4 млн. лева. Година по-късно 
следва контракт за въвеждане на енергоспестяващи технологии и опазване на околната среда, 
по който са отпуснати още 2.5 милиона. Фирмата на Здравко Линкин е получила и 500 хил. лв. 
за индустриално научно изследване на тема "Създаване на нова рецептура за производство на 
PVC профили". Последният й проект е от края на миналата година и по него са заложени 360 
хил. лв. за разширяване на про-иновационната инфраструктура. Дружеството е съфинансирало 
всички тези начинания с около 8 млн. лева.  
По-нататък списъкът на фирмите, спечелили най-много от оперативните програми, продължава 
с малко известното "Милко" ЕООД  
Това е асеновградското предприятие, което произвежда металообработващи машини. Негов 
собственик е Абдул Карим Мохамад Хассун. Вярвате или не, "Милко" има пет договора по 
европрограмите, и то на по-голяма стойност от тези на първите три дружества - почти 20 млн. 
лева. Единствената причина заводът да не е по-напред в "класацията" е, че към момента е 
усвоил само 6.28 млн. лева. Досега са изпълнени три проекта - един за технологично 
оборудване и два за пускането на нов производствен участък. Предстоят обаче плащания в 
размер на 3.6 млн. лв. по останалите два контракта - за енергийна ефективност и иновации.  
Петото място в своеобразното подреждане отново е за фирма от металообработващата 
промишленост - "Бъдещност" АД  
Тя е от Чирпан, неин собственик е Георги Физиев и произвежда хидравлични разпределители. 
Интересното при това дружество е, че има най-много спечелени европроекти сред всички 
компании в страната - цели осем. Но общата им стойност е само 19.2 млн. лева. Усвоените 
средства също не са много - 6.19 млн. лв., защото двата най-големи проекта на "Бъдещност" 
тепърва ще се изпълняват. Последният договор например е от 14 април и предвижда 
въвеждане на енергоефективно производство. Стойността му е 4 млн. лв., половината от които 
са за сметка на самото предприятие. Другият контракт е от 21 декември 2013-а. По него над 2.8 
млн. лв. от Брюксел и държавния бюджет ще бъдат дадени за иновативен продукт - 
хидравличен разпределител с автоматично освобождаване от работна позиция.  
Около следващото дружество в списъка също има любопитни неща.  
"Оптикс" АД сега може и да е на шесто място с усвоени 6.1 млн. лв., но на финала неминуемо 
ще излезе начело, тъй като е подписало седем споразумения за 23 769 196 лева. Което си е 
своеобразен рекорд за българския бизнес. Освен това компанията е и една от първите 
пробвали да кандидатстват за финансиране от оперативните програми - още през 2008 година. 
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И двата й тогавашни опита са неуспешни, но явно, поучила се от грешките си, тя постига успех 
през 2009-а, печелейки проект за 5.5. млн. лева. Истинският апогей настъпва през 2012-а, 
когато са подписани три договора за над 12 млн. лева. Последният контракт на "Оптикс" е от 10 
януари 2014-а. Бюджетът му е 6 млн. лв., които ще се използват за внедряване на 
многоканални оптикоелектронни наблюдателни уреди с електронно съосяване на осите.  
С получените от Европа точно 6 млн. лв. на седма позиция се нарежда "Либхер-Хаусгерете 
Марица" ЕООД  
Фирмата за производство на хладилници и други машини може да се похвали с три договора за 
малко над 12 млн. лева. Двата големи проекта - за технологично обновяване и иновации, вече 
са приключени и сега се работи само по този за мобилност на служителите, чийто бюджет е 238 
хил. лева.  
Подобна е ситуацията и с "Мегапорт" ООД което до края на този месец ще приключи работа по 
последния си проект. Засега усвоените от предприятието за полимерни опаковки и материали 
средства са 5.8 млн. лв., но ще нараснат до около 7.2 милиона.  
За разлика от горните две дружества, още доста дейности има да извършва  
"М+С Хидравлик" АД Заводът за нискоскоростни, високомоментни, орбитални, хидравлични 
мотори и хидростатични сервоуправления сега е девети в класацията, с резултат от 5.3 млн. 
лева. Като нищо обаче "ще се изстреля" до втората позиция, тъй като споразуменията му са за 
21.6 млн. лева. Реално тази фирма е договорила най-много пари от еврофондовете след 
"Оптикс" АД.  
Десетката завършва с "Екстрапак" ООД  
Великотърновската компания за опаковки е получила 4.9 млн. лв. от оперативните програми. 
Тази сума ще нарасне с още 70 хил. лв., тъй като плащанията по големите й проекти вече са 
приключили. Това означава, че много скоро тя ще изпадне по-назад в подреждането. В същото 
време напред ще минат дружества като "Монбат", "Нова трейд" и "Софарма" с подписани 
договори за по 14 млн. лв., които все още не са усвоили парите.  
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Регионални печатни медии  
 
Дата: 12.06.2014  
Източник: в. Черноморски фар, Бургас  
Страница: 2  
Брой думи: 520  
 
 
Резюме: "Още при приемането на държавния бюджет за 2014 г. многократно в дебатите 
заявявахме, че предложеният бюджет е нереалистичен и неизпълним. Желанието за 
осигуряване на ресурс за непрозрачни и със съмнителна ефективност разходи, доведе до 
безотговорно планиране на приходната част на бюджета, и повишаване на дефицита близо до 
максималните позволени от закона нива. Предизборните заклинания, че управляващите знаят 
как да преборят контрабандата и да гарантират приходната част на бюджета бързо бяха 
забравени, а безпринципните кадрови назначения в приходните администрации и най-вече 
Агенция Митници доведоха до изоставане в приходите от акцизи и ДДС под нивата от 2013 г.". 
Това заяви вчера от трибуната на НС народният представител от ГЕРБ-Бургас Диана 
Йорданова по време на дебатите по вота на недоверие относно финансовата политика на 
правителството.  
 
Заглавие: Диана Йорданова: Катастрофата ще дойде внезапно, ако това правителство не 
си отиде  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: "Още при приемането на държавния бюджет за 2014 г. многократно в дебатите 
заявявахме, че предложеният бюджет е нереалистичен и неизпълним. Желанието за 
осигуряване на ресурс за непрозрачни и със съмнителна ефективност разходи, доведе до 
безотговорно планиране на приходната част на бюджета, и повишаване на дефицита близо до 
максималните позволени от закона нива. Предизборните заклинания, че управляващите знаят 
как да преборят контрабандата и да гарантират приходната част на бюджета бързо бяха 
забравени, а безпринципните кадрови назначения в приходните администрации и най-вече 
Агенция Митници доведоха до изоставане в приходите от акцизи и ДДС под нивата от 2013 г.". 
Това заяви вчера от трибуната на НС народният представител от ГЕРБ-Бургас Диана 
Йорданова по време на дебатите по вота на недоверие относно финансовата политика на 
правителството.  
Тя коментира, че натрупаните дългове всъщност не са на правителството, а на българските 
граждани.  
"Фактите по отношение на постъпленията в бюджета са изключително тревожни. Независимо, 
че многократно алармирахме, че в него се залагат изключително надценени приходи, само и 
само да се гарантира ресурс за предизборни и непрозрачни харчове. Очевидно правителството 
или не иска или не може да събира приходите заложени в бюджета. Прокламираната борба с 
контрабандата още от кампанията за парламентарните избори през пролетта на 2013 г., когато 
сегашният министър-председател обясняваше, че знае как да вкара в бюджета над 1 млрд. лв. 
митницата, се оказа непосилна задача за това експертно правителство. Правителството на 
Пламен Орешарски не може да се справи с приходната част на бюджета, като очакваното 
неизпълнение само от данъчните приходи ще възлезе на стотици милиони. При запазване на 
досегашните тенденции може да се говори и за близо 1 млрд лв. неизпълнение на данъчните 
приходи", категоричен бе бургаският депутат. _  
Диана Йорданова допълни още, че притеснения има и около разходната част на бюджета. Тя 
посочи липсата на реформи и популистките действия на управляващите, като причина за 
проблеми в почти всички сектори.  
"Арогантното и без санкция на НС разпределение на средствата от програма "Растеж и 
устойчиво развитие на регионите" остави впечатление, че целта не е икономически растеж, а 
растеж на благосъстоянието на обръчите от фирми около управляващото мнозинство. Близо 
500 млн. лева бяха разпилени без правила и анализ на нуждите на регионите. Традицията на 
БСП и ДПС да "усвоява", а не да управлява по прозрачен и законосъобразен начин 
безвъзмездно предоставените средства от ЕС доведе до спирането от страна на ЕК на 
средства по ОП "Околна среда", "Регионално развитие", като подобни действия се очакват и за 
програмите "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" и 
Програмата за развитие на селските райони. Липсата на мерки и действия за възстановяване 
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на доверието на ЕК ще доведе до крайно негативен ефект върху държавния бюджет и ще 
породи допълнителен натиск върху него", заяви Диана Йорданова.  
Според нея всичко това поражда опасна тенденция за драстично отклонение от заложените 
фискални цели и непланирано нарастване на дълга над заложеното в бюджета, с над 1,5 млрд 
лв.  
"България и българските граждани нямат време за губене, а имат нужда от едно силно и 
отговорно, а не самоцелно и подчинено на безпринципни договорки, управление. Изминалата 
година е безсмислено пропиляно време. Катастрофата ще дойде внезапно и ще бъде 
непоправима, ако това правителство не си отиде веднага", категорична бе Йорданова.  
12.06.2014 г.  
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Дата: 12.06.2014  
Източник: в. Слово, Монтана  
Страница: 2  
Брой думи: 294  
 
 
Резюме: При много висок интерес премина срещата на Областен информационен център-
Видин (ОИЦ-Видин) в Белоградчик за популяризиране на Споразумението за партньорство. 
Пред заместник-кмета Росен Младенов, представители на администрацията, туристическия 
информационен център и медии, управителят на ОИЦ Мариела Савкова представи 
Споразумението за партньорство. Савкова акцентира на включените 8 документа подходи като 
боденото от общността местно развитие; интегриран подход, насочен към географски 
региони/групи със специфични нужди и демографски предизвикателства; интегрирани 
териториални инвестиции (ИТИ); инвестиции за стимулиране на устойчивото градско развитие.  
 
Заглавие: Висок интерес в Белоградчик към Споразумението за партньорство  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: При много висок интерес премина срещата на Областен информационен център-Видин 
(ОИЦ-Видин) в Белоградчик за популяризиране на Споразумението за партньорство. Пред 
заместник-кмета Росен Младенов, представители на администрацията, туристическия 
информационен център и медии, управителят на ОИЦ Мариела Савкова представи 
Споразумението за партньорство. Савкова акцентира на включените 8 документа подходи като 
боденото от общността местно развитие; интегриран подход, насочен към географски 
региони/групи със специфични нужди и демографски предизвикателства; интегрирани 
териториални инвестиции (ИТИ); инвестиции за стимулиране на устойчивото градско развитие.  
Бяха представени новите оперативни програми - седем на брой, за следващия програмен 
период - 2014-2020 година. "Транспорт и транспортна инфраструктура", "Околна среда", 
"Региони в растеж", "Иновации и конкурентоспособност", "Развитие на човешките ресурси", 
"Наука и образование за интелигентен растеж" и "Добро управление". Въз основа на тези 
програми ще бъдат формирани и бъдещите секторни политики. Предвиденият общ финансов 
ресурс за следващите седем години възлиза на 15 697 млрд. евро, от тях за оперативните 
програми - 7 422 млрд. евро, а само за първите три - 4 457 млрд. Бе отбелязано, че две ще 
бъдат основните цели през периода - растеж и създаването на работни места. Управителят на 
ОИЦ-Видин посочи, че възможностите, заложени в Споразумението за партньорство, ще 
позволят на Белоградчик да надгради постигнатото в първия програмен период (най-много 
договорени средства по Оперативните програми сред 10-те по-малки общини 8 област Видин - 
близо 5,3 млн. лв.). Мариела Савкова заяви, че такава възможност е инструментът ИТИ, чрез 
който бенефициентите могат да осигурят напредък и прогрес в ключови за местното развитие 
сфери. Експертът "Комуникация, информация и логистика" Цветомир Ценков допълни, че чрез 
Стратегията за ИТИ приоритетни за Северозападния район стават основополагащи за "града 
на скалите" сектори като туризъм и агробизнес и изрази убеденост, че досегашния опит на 
бенефициентите в община Белоградчик ще им позволи да изпълнят с проектно съдържание 
тези приоритети.  
12.06.2014 г.  
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Периодични печатни издания  
 
Дата: 14.06.2014  
Източник: сп. Тема  
Страница: 1,24,25  
Брой думи: 2066  
 
 
Резюме: САЩ и Европейската комисия напляскаха непослушна България и вече няма да си 
играем с опасния руски газ. Великите сили бързо ще ни намерят газов заместител.  
Турция, изглежда, ще се окаже големият печеливш от засилващото се противопоставяне между 
Москва и Запада. Пречките, които Брюксел слага пред "Южен поток", може да наложат промени 
в трасето на газопровода и той да стигне до пазарите в Южна Европа през страна извън 
Европейския съюз, закани се президентът Владимир Путин в края на май. Енергийният 
министър Танер Йълдъз побърза да отговори, че турско участие в руския проект е "приемливо и 
възможно".  
 
 
Заглавие: Газ, чорапи, наметало  
Подзаглавие:  
Автор: Димитър СЪБЕВ  
Текст: САЩ и Европейската комисия напляскаха непослушна България и вече няма да си 
играем с опасния руски газ. Великите сили бързо ще ни намерят газов заместител.  
Турция, изглежда, ще се окаже големият печеливш от засилващото се противопоставяне между 
Москва и Запада. Пречките, които Брюксел слага пред "Южен поток", може да наложат промени 
в трасето на газопровода и той да стигне до пазарите в Южна Европа през страна извън 
Европейския съюз, закани се президентът Владимир Путин в края на май. Енергийният 
министър Танер Йълдъз побърза да отговори, че турско участие в руския проект е "приемливо и 
възможно".  
Подобно стечение на обстоятелствата би било загуба за всички с изключение на Анкара 
Стратегията на САЩ и Великобритания за сдържане на Русия ще се осуети. Москва ще трябва 
да предостави специални преференции на Турция и ще загуби търговски позиции - да не 
говорим, че комшиите най-вероятно ще държат да препродават руския газ. Разходите по 
проекта ще се повишат и купувачите в Южна Европа няма да изпитат особено ценово 
облекчение.  
Ефектът от спирането или прекрояването на "Южен поток" върху България ще е сериозен. 
Заемът от 620 млн. евро към "Газпром" стои, но няма да ги има транзитните такси, които да го 
погасяват. Губим възможност да пренасяме собствен газ по руската инфраструктура. Ще се 
лишим от инвестиции, равняващи се на 2% от БВП годишно, както и от няколко хиляди 
временни работни места. Зависимостта от украинския транзит и рискът от нови газови кризи ще 
се запазят. По-изгодните цени на "Газпром" в замяна участието ни в "потока" няма да оцелеят.  
Най-тежко за българския манталитет ще е да наблюдаваме как съседът печели, докато ние за 
пореден път сме се отказали от националния си интерес под външен натиск. А скоро след 
загубата на място в "Южен поток" политическата класа под диктовката на големите приятели 
ще ни компенсира с масов добив на шистов газ.  
Икономиката е излишна  
Поне зрънце национално самоуважение ни е останало. По думите на карикатуриста Христо 
Комарницки "през Територията премина тиха вълна на унижение", след като министър-
председателят на Република България засвидетелства пред света васалното положение на 
страната ни. Трима американски сенатори, водени от републиканеца Джон МакКейн, 
поговориха при закрити врата с премиера, след което Пламен Орешарски внезапно обяви, че се 
е разпоредил изпълнението на проекта "Южен поток" в България да спре, докато Брюксел не 
разреши.  
Би Би Си предаде: "България ще спре да работи по подкрепяния от Русия газопровод "Южен 
поток" след критики от ЕС и САЩ." Този развой на събитията не е толкова "сензационен", както 
пишат руските медии, но серия детайли действително превръщат ситуацията в унизителна за 
нас. Орешарски говори за "посещение на високо равнище от страна на САЩ", но 
дипломатическият добър тон не предполага сенатори, тръгнали на полуофициална обиколка в 
чужбина, да се приемат с толкова почести от премиер и президент.  
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МакКейн е толкова загрижен за "енергийната независимост" на България, че ни нарежда от кого 
да купуваме и да не купуваме. Не става дума само за прословутата фраза, че иска по-малка 
намеса на Русия. Спътникът му Кристофър Мърфи намекна за "огромно пространство за 
сътрудничество, когато се договаря новото търговско споразумение между Европа и САЩ". 
Изтекли документи показват, че САЩ и Европейската комисия уговарят улеснен внос на течен 
газ от Америка в Европа в рамките на Трансатлантическото партньорство за търговия и 
инвестиции (ТПР). Той ще е по-скъп, но и по-демократичен.  
Политологът Огнян Минчев подхвърли, че Орешарски нарочно е избрал да съобщи за 
спирането на работата по "Южен поток" точно след срещата с американците - за да настрои 
обществото, а и да прехвърли отговорността за непопулярното решение. Звучи хитро, а дали е 
така? Военният министър Ангел Найденов, емблематична фигура в социалистическата партия, 
наскоро призова за повече съвместни учения и разполагане на повече войници на НАТО в 
нашите бази. Докато в Европа се настаняват пет изтребители В-2, способни да носят ядрени 
бойни глави, България реконструира авиобаза "Безмер". Явно българското правителство вече 
може да взима само правилните решения.  
След започването на войната в Ирак през 2003 г. американската енергийна дипломация вече не 
учудва с откровения си тон. Но и Европейската комисия, свикнала да действа завоалирано, не 
се прикрива. Противно на прочутия лозунг на Бил Клинтън "It's the economy, stupid", само глупак 
ще реши, че икономически съображения определят европейската позиция към руските газови 
тръби. Комисарят по енергийните въпроси Гюнтер Иотингер заяви, че докато ситуацията в 
Източна Украйна не се нормализира и Москва не признае правителството в Киев, "със 
сигурност няма да стигнем до политическо решение за "Южен поток".  
Възможно е МакКейн да е свършил мръсната работа на Европейската комисия, но резултатът 
остава същият: осуетяване опита на България да води собствена енергийна политика. 
"Политическият натиск (върху България) е голям - твърди неназован служител в ЕС пред 
"Файненшъл таймс". - Не е изненада, че решението беше оповестено след среща с МакКейн и 
още няколко американци."  
Червеният змей бълва синьо гориво  
Формално Европейската комисия е недоволна от българските газови инициативи заради 
липсата на прозрачност при провеждането на търга за възлагане на строителството на тръбата 
на наша територия. Това у нас не прави впечатление, но е факт, че срокът за подаване на 
документите беше смешно кратък, а победителят - известен от повече от половин година В този 
смисъл слагането на "Стройтрансгаз" на Генадий Тимченко в списъка на санкционираните от 
САЩ фирми изглежда превантивен, добре информиран ход за спиране на руския проект.  
Сухопътният участък на газопровода, който трябва да мине през Северна България, е оценен 
на 3.6 млрд. евро. Твърди се, че сумата е силно раздута включително заради ненужно скъпи 
екологични мерки. Това са много пари и е логично ЕК да настоява голямата поръчка да отиде 
при европейски фирми - вместо към руски и български. Както отбелязва Михаил Крутихин от 
консултантската компания RusEnergo, ако "Газпром" трябва да строи "Южен поток" по всички 
правила на ЕС, проектът ще загуби смисъл за монополиста.  
Прокарването на тръбите на "Южен поток" не влиза в противоречие с Третия европейски 
енергиен пакет, настояващ за разделяне на производството от преноса Това изискване касае 
оперативната фаза, не строителни дейности -тоест газопроводът може да се строи, дори 
разногласията между Москва и Брюксел за режима на тръбопровода да остават нерешени. 
Това беше тезата на "Газпром", удобна и за нас: да мируваме и да вземем каквото може, 
докато силните се разберат.  
България се оказа слабото място в плановете на "Газпром". Комисията първо скръцна със зъби 
и когато това не подейства, прибягна до по-сигурни методи да убеди София да стои по-далеч от 
руските стратегии. Забавяне възстановяването на платените по европейски проекти суми бе 
напълно достатъчно да дестабилизира бюджета. Умишлено или не - може само да гадаем, но 
по същото време, когато правителството се опитваше да не чува какво Брюксел му говори за 
газопровода, бяха спрени плащанията по важните оперативни програми "Околна среда" и 
"Регионално развитие". Президентът Росен Плевнелиев намекна че същото се готви и за ОП 
"Транспорт" и "Конкурентоспособност".  
И за да не стават повече грешки, ЕК за пореден път върна за преразглеждане нашия текст на 
Споразумението за сътрудничество, уреждащо европейското финансиране за България до 
2021 г. Това стана в петък, 6 юни, ден преди посещението на американските сенатори. 
Премиерът Орешарски наистина може да е търсил драматичен ефект, оповестявайки своето 
решение (?) за спиране на строителството на газопровода точно тогава.  
Руските медии бързо отбелязаха, че комисията извива ръцете на България. Путин коментира 
пред студенти, че "никой не се отказва доброволно от енергийна кооперация с Русия". Но тези 
внушения са недоказуеми, а българската практика в усвояването и в обществените поръчки 
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дава достатъчно поводи за санкции. Руските медии са на мнение, че България не е виновна за 
това. Още един враг точно сега би дошъл много на Москва.  
Нов тип "Братство"  
Все пак си заслужава да се замислим, че като цяло газът в Северна Европа струва по-малко, 
отколкото в Южна Позицията на Брюксел лишава не само България от транзитни такси и преки 
чужди инвестиции, а и предприятията в цяла Южна Европа от евтино гориво. Газът за 
индустриални нужди в Белгия например струва 3.29 цента за кубически метър без данъци, в 
Холандия 3.07 цента - докато в Италия е 3.52 цента а в Гърция -4.51 цента Германия и Дания 
са с по-високи цени на синьото гориво, но техните икономики са толкова силни, че се нуждаят 
от спирачки, за да не счупят крехкия европейски баланс. Отказвайки руския газ, Северът 
всъщност брани конкурентните си предимства спрямо Юга - и обрича най-потърпевшите от 
дълговата криза страни на енергийна бедност.  
По ирония евтиният газ в Северозападна Европа, която днес кове съдбата на България, се 
дължи не само на находищата в Северно море, а и на руския "Северен поток", работещ от 2011 
г. По същия начин както в плановете за "Южен поток" северната руска газова ръка минава по 
дъното на морето и излиза на сушата в страна от Европейския съюз. Голямата разлика е, че 
северните тръби достигат дo Германия, която диктува тона в европейската политика, докато 
южните в България.  
"Южен поток" е недопустим за сегашната Европейска комисия по няколко причини. Не всички от 
тях са оправдани. Енергийната зависимост от Русия е наистина голяма и неприятна, но Русия 
не използва енергията като лост за влияние върху западните сили. Жертви на руската газова 
прегръдка са по-малки страни, и то в периметъра на историческия руски интерес.  
По-сериозният аргумент е, че ако "Южен поток" заработи, газопроводите на Украйна ще станат 
до голяма степен излишни. След пускането на "Северен поток" в експлоатация, през Украйна 
минават не повече от 60% от руския газов транзит. С южния газопровод обемите през тръбите 
на "Братство" ще се свият двойно. Това не само лишава предалия Русия Киев от транзитни 
приходи, но и чувствително обезценява украинската преносна инфраструктура.  
Съответно планът за приватизация на "Нафтогаз", който е достигнал последна фаза и като 
купувачи са определени огромни европейско-американски консорциуми, ще се провали. 
Правителството на Арсений Яиенюк няма да събере достатъчно пари, за да върне дълговете 
си на Москва, още по-лошо - приходите от Украйна за играчи като Shell, ExxonMobil и Chevron 
са под въпрос.  
Русия може да попречи на газовата еманципация на Украйна основно по два начина: първия, 
да спре да продава газ на Европа, което е слабо вероятно дори след подписаното през май 
дългосрочно газово партньорство с Китай. Алтернативата е "Южен поток" - като и тук 
вариантите са два. Първият е "Газпром" да се откаже от позицията си на монополист и да 
клекне пред европейските правила. Вторият е Турция.  
В тръбопроводите Анкара вижда нов източник за растеж след изчерпване потенциала на 
приватизацията и недвижимите имоти, коментира истанбулският политолог Кан Еримтан. Но 
турската стратегия за "Тръбопроводистан" надали е по вкуса на Русия, която бяга от един 
своенравен транзитен партньор не за да скочи право в обятията на друг. Руската позиция на 
този етап изглежда пашова, но все пак да не подценяваме руската шахматна мисъл.  
Шистов язовир  
Природата и политиката не търпят празни пространства. След като пред "Южен поток" беше 
поставен бент, наивно е да мислим, че нещата ще продължат да текат постарОму. В началото 
на май Майкъл фелън, британски енергиен министър, заяви, че страни като България, които 
силно зависят от вноса на руски газ, трябва да разработят собствените си находища - на 
шистов газ.  
Енергийният комисар Гюнтер Иотингер от доста време лобира за добива на шистов газ като 
алтернатива на руските доставки. Не е трудно да си представим решение на ЕС, което ще 
обяви българския мораториум върху метода на хидравличното разбиване като нарушение на 
конкурентното право на общия пазар. Както и с различния от Южния Северен поток - все ще се 
намери вратичка в регламента, която ще спести сондите на плодородната германска и френска 
земя.  
България беше най-засегната от газовата криза през 2009 г., а стойността на 
интерконекторната връзка с Турция се оценява на малко над 100 млн. евро. Брюксел дълго 
време не намираше за нужно да приоритизира този проект за една от най-зависимите от руски 
газ страни. Нашите интереси си остават наша грижа. Това касае и опозицията срещу фракинга.  
По-глупава ли е Полша, след като разработва шистите си с такъв ентусиазъм? По сведение на 
агенция Bloomberg, която поддържа секцията "Устойчивост" главно за да разпространява добри 
новини за фракинга, в началото на годината премиерът Доналд Туск е уволнил един твърде 
стриктен министър на екологията, за да се отпуши бизнесът. Енергийните лобисти се 
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надпреварват да хвалят Турция, където премиерът Реджеп Ердоган управлявал с твърда ръка 
и не допуска екологични протести за разлика от мекия ЕС. В Тракия вече работят сонди за 
шистов газ.  
Най-голямата стойност за България от "Южен поток" - тръбопровода, който трябваше да 
доставя 63 млрд. куб. м газ от Нови Уренгой до Австрия, Италия и Балканите, е, че правеше 
излишен добива на шистов газ на наша територия - и така би предпазил пейзажа, почвите и 
подземните ни води от една мръсна и агресивна технология.  
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Интернет издания и блогове  
 
Дата: 13.06.2014  
Източник: www.facebook.com  
Връзка: 
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5
%D0%BD-
%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0
%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-
%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872  
Брой думи: 91  
 
 
Резюме: С възможностите за финансиране на проекти в областта на социалните дейности и 
развитие на социалните предприятия чрез Европейските фондове, ОП „Развитие на човешките 
ресурси“ и ОП „Иновации и конкурентоспособност“ се запознаха участниците в 
информационната среща "Новите Оперативни програми 2014-2020 в подкрепа на хората в 
риск", проведена на 13 юни в гр. Троян.  
 
Заглавие: Областен информационен център Ловеч  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: ОИЦ - Ловеч в Троян (15 снимки)  
С възможностите за финансиране на проекти в областта на социалните дейности и развитие на 
социалните предприятия чрез Европейските фондове, ОП „Развитие на човешките ресурси“ и 
ОП „Иновации и конкурентоспособност“ се запознаха участниците в информационната среща 
"Новите Оперативни програми 2014-2020 в подкрепа на хората в риск", проведена на 13 юни в 
гр. Троян.  
Представените проекти на общината в социалната сфера за периода 2007-2013 г., както и 
добри практики от други европейски страни породиха много идеи и готовност за сътрудничество 
между представителите на бизнеса, НПО и общината.  
 

https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872
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Дата: 13.06.2014  
Източник: www.facebook.com  
Връзка: https://www.facebook.com/OblastenInformacionenCentrRazgrad  
Брой думи: 279  
 
 
Резюме: Експертите от Управляващите органи на оперативните програми „Иновации и 
конкурентоспособност” и „Развитие на човешките ресурси” - Мустафа Чаушов и Цветан 
Балевски, представиха най-важните моменти по приоритетните оси и мерки на програмите, 
чийто хоризонт за реализация е новият седемгодишен период.  
 
Заглавие: Областен информационен център - Разград  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: ТЕМАТИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „НОВИЯТ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020 г.” (25 снимки)  
Събитието се състоя в конферентната зала на хотелски комплекс „Лес” в Разград. То бе 
организирано в рамките на третата поредна кампания „Дни на Европа в Разград”, която 
Областният информационен център (ОИЦ) провежда от 11 до 13 юни тази година в общинските 
центрове Разград, Исперих, Кубрат, Завет и Лозница.  
 
Участваха представители на местните и регионални власти, бизнеса, неправителствения 
сектор, социално-икономически партньори, учебни заведения, ръководители и членове на 
проектни екипи, медии и граждани.  
 
Откривайки форума, управителят на ОИЦ-Разград Юлиян Данаилов открои важността на 
срещата за навременната подготовка и активно участие на всички заинтересовани в 
предстоящите процедури и схеми за набиране на проектни предложения, първите от които ще 
бъдат обявени след окончателното одобрение на оперативните програми от Европейската 
комисия.  
 
Приветствие към участниците отправи госпожа Милена Цанева, председател на Общински 
съвет - Разград. Тя подчерта значимата роля на ОИЦ за региона и сподели, че за пореден път е 
приятно изненадана от големия интерес на настоящите и потенциални бенефициенти от 
областта към събитията, повишаващи информираността им относно европейските фондове и 
програми. Пожела на всички да разработват и реализират още повече европейски проекти от 
предходния програмен период, за да се възползваме в максимална степен от възможностите за 
икономическо и социално развитие, предоставяни от еврофондовете.  
 
Експертите от Управляващите органи на оперативните програми „Иновации и 
конкурентоспособност” и „Развитие на човешките ресурси” - Мустафа Чаушов и Цветан 
Балевски, представиха най-важните моменти по приоритетните оси и мерки на програмите, 
чийто хоризонт за реализация е новият седемгодишен период.  
 
Последва ползотворна дискусия, в която присъстващите зададоха вълнуващи ги въпроси за 
насочеността и обхвата на интервенциите, допустимостта на кандидатите, видовете проекти и 
дейности, които ще могат да получат финансова подкрепа от двете оперативни програми.  

 

https://www.facebook.com/OblastenInformacionenCentrRazgrad

