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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
16.6.2014 г. 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: 3 

 вестници, от които: 2 

 - национални 2 

 - регионални 0 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 1 

Общо за деня 3 
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Телевизии и радиостанции 
Няма намерена информация 
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Национални печатни медии  
 
Дата: 16.06.2014  
Източник: в. 24 часа  
Страница: 1,13,14  
Брой думи: 1726  
 
 
Резюме: - Г-жо Златанова, кога се очаква да бъдат възстановени спрените от Европейската 
комисия плащания по програмите "Околна среда" и "Регионално развитие"?  
 
Заглавие: Зинаида Златанова, вицепремиер по управление на средствата от ЕС и 
министър на правосъдието: В Брюксел партийно лобиране за европари не минава  
Подзаглавие: Скоро ще станат известни резултатите от проверките за строителството на 
пътища и облагородяването на градски пространства  
Автор: Ани ПАРМАКСИЗЯН  
Текст: - Г-жо Златанова, кога се очаква да бъдат възстановени спрените от Европейската 
комисия плащания по програмите "Околна среда" и "Регионално развитие"?  
- В момента, в който уверим Европейската комисия, че системите за управление и контрол по 
двете оперативни програми са приведени в съответствие с изискванията. Нещо, за което 
комисията е настоявала да се случи, специално по "Околна среда", още през 2011 г., през 2012-
а, за да се стигне накрая до замразяването им в края на миналата година. По "Регионално 
развитие" трябва да се извършат повторни проверки на договори, които представляват 10% от 
сертифицираните разходи за 2012 и 2013 г. Надявам се, че колегите ще извършат анализите 
бързо, ще коригират системите, за да може плащанията да бъдат възстановени до 2-3 месеца.  
- Каква бе причината те да бъдат замразени?  
- Причините трябва да бъдат търсени в цялата верига, но ми се струва, че в голяма степен това 
се дължи на нежелание от страна на управляващите системите в периода 2010-2013 г. да 
приемат аргументите на комисията. Неслучайно в края на миналата година ние първи 
сигнализирахме за опасността за замразяване на плащанията по "Околна среда", без да 
замитаме истината и да прикриваме фактите.  
- Какви са най-честите нарушения при обществените поръчки?  
- Едва ли ще ви изненадам с отговора си. В голямата част от случаите се отнася за неправилно 
проведени обществени поръчки - незаконосъобразно смесване на критерии за подбор с 
показатели за оценка, намаляване или удължаване на срокове за обжалване или неравно 
третиране на участници в процедурите, както и налагане на дискриминационни условия на част 
от кандидатите. Анализ за причините за налагане на финансови корекции по европейските 
фондове за периода 2007-2013 г., който наскоро бе изготвен от международна одиторска 
компания, показа, че 74% от тях се дължат именно на неправилно проведени обществени 
поръчки.  
- Тези нарушения се дължат на незнанието на общините как да подготвят процедурите или има 
други причини?  
- Не бих казала, че именно общините носят отговорността, но, за съжаление, те, като основни 
бенефициенти по големите оперативни програми, невинаги имат нужния административен 
капацитет и допускат грешки. Системите за управление и контрол в "Регионално развитие", 
които са въведени преди около 4 години, очевидно не са били достатъчно адекватни, след като 
се стига до идентифициране на съществени недостатъци сега при проверка от страна на 
одитните органи на Еврокомисията. Опозицията много настоява едва ли не да се започне 
политическо лобиране пред комисията. Този подход не е добре приет в Брюксел, нека бъдем 
наясно, че при нарушения на правилата партийният лобизъм не може да помогне.  
- Появиха се твърдения, че могат да бъдат спрени пари по други програми - "Транспорт", 
"Конкурентоспособност" и за земеделие. Има ли такива индикации от Брюксел?  
- Това са твърдения, позволявам си да добавя, злонамерени. От една година призовавам 
опозицията да се въздържа от политизиране на темата за европейските фондове. За 
съжаление, се стигна дотам този призив да дойде и от Еврокомисията преди дни. Одити на 
оперативните програми се извършват непрестанно и няма друга страна-членка на ЕС, която да 
превръща темата с европейската солидарност в обект на партийна пропаганда. Когато се 
установят нарушения и плащанията бъдат спрени, комисията не се интересува кои е 
управлявал, такаче чуваемостта на твърдението "на тях им ги спряха" няма шанс отвъд 
границата Ако има санкция, тя е за всички, без значение дали е изпълнителната власт, или 
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общините, от това страдат всички граждани. От първия си ден като вицепремиер напълно ясно 
и открито обявих, че ако има нарушения на правилата и интересите на ЕС, това значи налагане 
на санкции. Скоро ще станат известни и резултатите от проверките на физическото изпълнение 
на проекти по оперативна програма "Транспорт" и "Регионално развитие", това са най-често 
пътища, както и облагородените градски пространства. Същото се отнася и за опасността 
България да не успее да усвои 100% от средствата си от програмния период 2007-2013 г. 
Твърдението, че в периода 2009-2013 г. България се е справяла отлично, а, видиш ли, днес - 
не, най-малкото е невярно. Фактите са такива, че България е на 26-о-27-о място от страните 
членки по ниво на усвояемост през целия програмен период.  
- На какъв етап са преговорите по споразумението за следващия програмен период 2014-2020 
г.?  
- До края на месеца ще отговорим на последните бележки на Еврокомисията по 
споразумението за партньорство. Бих казала, че България е в златната среда спрямо 
останалите страни членки и се надявам, че още есента то ще може да бъде финализирано. 
Междувременно седемте оперативни програми бяха изпратени до комисията месец преди 
крайния срок. Очакват се коментарите и по тях. Процесът е максимално ускорен, с ясната цел 
до края на годината да има приети поне 2 програми. Добре е, разбира се, скоростта да не е за 
сметка на качеството. Какви забележки имат от Брюксел, с които споразумението бе върнато?  
- Няма изненада в препоръките на комисията. Дебатът по финализиране на споразумението за 
партньорство е дълъг и в коментарите няма нищо извънредно. Ако мога да обобщя с една дума 
препоръките, то тя ще е - реформи. Сами разбирате, че за едната година от началото на 
мандата бе доста трудно да успеем, на фона на липсата на реформаторски подход в 
предходния мандат. Последната версия на споразумението има ясна визия, каквато очевидно 
липсваше преди малко повече от година. За броени месеци бяха изготвени и приети редица 
стратегии, които всъщност трябваше да са готови още 2012 г. Очакванията и нуждите са 
големи, но трябва да сме наясно, че комисията настоява за по-голяма концентрация на 
инвестициите и за осезаем ефект от тях. За година време извършихме немалко, но определено 
има нужда от още реформи в областта на здравеопазването, водния сектор, администрацията 
и обществените поръчки. По повод обществените поръчки - въпрос на дни е да бъде 
представена цялостно нова визия за реформа в тази сфера. Обект на преговори ще бъдат 
инвестициите в 67 града. Добре знаете, че подходихме с дух на приемственост и продължихме 
да отстояваме заложеното от предишния кабинет конкретно по този въпрос.  
- Ще успее ли България да договори повече средства от Еврокомисията за следващия 
програмен период в сравнение със сегашния?  
- Финансовата рамка на програмния период 2014-2020 г. бе договорена преди мандата на 
настоящото правителство. България ще получи право на достъп до общо 15 млрд. евро, но при 
наличие на ясна визия за реформи, с цел изпълнение на т.нар. предварителни условия. Уви, за 
разлика от Румъния, която ще има възможност да усвоява средства от предходния програмен 
период до края на 2016 г., нещо, което не бе договорено от предишния екип по управление на 
европейските фондове, България ще трябва да се вмъкне в оставащата година и половина, 
което пък поставя под по-голям риск изпълнението на програмите. Шанс за повече средства 
има по механизма за свързана Европа.  
- Защо според Еврокомисията реформите в съдебната система не напредват? Какво трябва да 
се направи? Само законодателни мерки достатъчни ли са?  
- Съдебната система се реформира значително през последните десетина години. Вероятно 
недостатъчно, но това е необратим процес. В този смисъл членството на България в ЕС има 
своето положително отражение. Преди година казах, че качеството и доверието в съдебната 
система зависят в голяма степен от съвестта на магистратите, заедно и поотделно. С всеки 
съдебен акт, във всеки съд и прокуратура в страната магистратите трябва да затвърждават 
доверието във върховенството на закона и справедливостта. Дали е така, го виждат най-добре 
гражданите, няма нужда някой да им го казва. Законодателните промени не биха могли да 
решат нищо, ако я няма вътрешната потребност в системата за повишаване на доверието. 
Съдебната система няма как да е встрани от реалностите Ако имаме разделение в обществото, 
напрежение между основните политически субекти, между институциите, то това противостоене 
логично ще се прехвърли и сред магистратите в зависимост от положението, което заемат. 
Нужно е изграждане на доверие между отделните органи в съдебната система.  
- Ще номинирате ли кандидат за шеф на ВКС? По закон имате право. Редно ли е съдиите от 
ВКС, ВАС и висшите прокурори също да могат да предлагат тримата големи в Темида?  
- Самата процедура още не е стартирала. По закон министърът на правосъдието има това 
право, но в същото време, когато говорим за независимост и за ненамеса на властите, смятате 
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ли, че ще е редно! Тук бих искала да подчертая нещо важно - добре е, че днес вече няма и 
помен от атаките, на които съдийската общност бе подложена от страна на част от 
изпълнителната власт в предишните години. Що се отнася до предложението съдии и 
прокурори да предлагат ръководителите си, ще ми се да не издигаме точно тези идеи 
конюнктурно, когато остават броени дни до един важен избор. Не казвам, че не е приемливо, но 
дали не е удачно да бъде достатъчно добре обсъдено, за да не остане усещането, че се прави 
за един или друг определен кандидат.  
- Защо се стигна до проблема със сградата на Софийския районен съд на бул. "Цар Борис 
Трети"?  
- Проблем със сградата на Софийския районен съд има, но не с тази на бившето ГУСВ, а с тази 
на Римската стена. От началото на мандата два пъти се виждах със съдиите и 
администрацията на най-големия съд у нас. За по-малко от година правителството отпусна 
допълнително над 5 млн. лв. за обзавеждане, довършване на обекта, закупуване на нова 
техника. Ако погледнем, това е сериозна сума на фона на вложените 10 млн. лв. в ремонта на 
строената преди повече от 50 г. сграда. Строителят ще отстрани дефектите, а ДНСК е 
институцията в държавата, която казва дали една сграда е годна за ползване, не е министърът 
на правосъдието. Ако административното ръководство на СРС има претенции за вложените 
материали в ремонта, то щеше да е добре да бе реагирало толкова шумно преди 15 март 2013 
г., когато всъщност ремонтните дейности са приключени. С други думи, състоянието на 
сградата във вида, в който е сега, заварих в момента на встъпването си като министър на 
правосъдието. В този смисъл въпреки проявеното излишно напрежение от страна на 
ръководството на СРС, уверена съм, че магистратите, служителите и гражданите до края на 
годината ще могат да ползват сградата на бул. "Цар Борис Трети".  
***  
CV  
• Родена на 24 юли 1973 г.  
• Завършила е немска езикова гимназия в София и право в СУ "Св. Климент Охридски"  
• От 1998 до 2001 г. е началник на отдел "Европейска интеграция" в Министерството на 
околната среда и водите  
• През 2001 г. оглавява дирекция по въпросите на ЕС и международните финансови институции 
в МС  
• През 2008 г. става ръководител на Представителството на Европейската комисия в България  
• Бе избрана за вицепремиер и министър на правосъдието в кабинета "Орешарски" на 29 май 
м.г.  
• Владее английски, немски и руски  
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Дата: 16.06.2014  
Източник: в. Труд  
Страница: 9  
Брой думи: 1174  
 
 
Резюме: Дългата опашка сутрин пред фурната на "Бай Бисер" в центъра на Варна върви бързо 
в ухания на прясно изпечено тесто, каквото Бисер Русев предлага повече от 20 години в своите 
осем обекта в града. За него криза няма. Той се отказва от разносната търговия на закуски в 
тави и отваря модерно производство на замразени изделия и повишава значително оборотите 
на фирмата.  
 
Заглавие: На закуска при "Бай Бисер"  
Подзаглавие: Бисер Русев използва Възможностите на кризата да замени разносната търговия 
на закуски в тави с модерно производство на замразени изделия  
Автор: Бисер PУCEB  
Текст: Дългата опашка сутрин пред фурната на "Бай Бисер" в центъра на Варна върви бързо в 
ухания на прясно изпечено тесто, каквото Бисер Русев предлага повече от 20 години в своите 
осем обекта в града. За него криза няма. Той се отказва от разносната търговия на закуски в 
тави и отваря модерно производство на замразени изделия и повишава значително оборотите 
на фирмата.  
"Аз виждах възможностите на кризата да се произвежда и продава повече. Затова съм толкова 
упорит и натискам педалите, вземам кредити и инвестирам в производствена база", казва 
Бисер Русев. Той отваря голямото хладилно помещение с готовата за експедиция продукция, а 
вътре е подредено като в аптека. Малкият симпатичен цех в село Близнаци на 20 км от Варна 
зарежда десетки външни клиенти. Бисер Русев обаче иска да излезе от рамките на локален 
играч на пазара във Варна и да се бори с по-големите производители, като изгради складова 
мрежа в София, Пловдив и Бургас.  
Той е в бизнеса с производство и дистрибуция на тестени изделия от 1992 г., когато учи занаята 
от свой приятел, майстор на закуски. Отначало прави само софийски рогчета в едно тясно 
помещение, а после лично ги разнася по други обекти да се продават. Рогчетата са много 
хубави, крехки, изцяло ръчен труд, но клиентите все го питат "ти само това ли имаш".  
Русев разширява асортимента и за да върви напред по своя начин, решава да се раздели с 
партньора си. Той намира една стара фурна в централната зона на Варна, инвестира 15 хил. 
лв. в ремонт и оборудване с месачка за тесто и печки, фурната работи денонощно, славата на 
хубавите пресни закуски на "Бай Бисер" се разнася от уста на уста. Русев си има принципи, ако 
нещо остане от*предишния ден, да го бракува и така печели доверието на клиентите. Държи 
достъпни цени, защото "ако някой се замисли дали може да си я купи, значи има проблем". А 
когато веднъж му хареса, шансът да се върне е много голям.  
Таза фурна става лицето на фирмата "Бай Бисер" и прави марката разпознаваема в града. 
Изградил си име на коректен производител и търговец, Бисер Русев отваря собствени пекарни 
една по една. Той е без конкуренция, защото останалите все още разнасят закуските от цеха в 
магазини за всякакви храни. Освен това средата е много подходяща за развитие, наоколо има 
работещи предприятия с много работници и пазар, беден на предлагане. За да хване вълната и 
да расте бързо, Русев взема 10 хил. лв. оборотен заем от ПроКредит Банк, който скоро 
изплаща.  
Той разработва стратегия за пекарни по германски модел с бранд, фирмени торбички и 
салфетки, все нормални неща за западния свят. Бисер Русев е пионер и по иновативни 
продукти ,вкарва блундер тесто (бутер тесто с мая), каквото показват на големите панаири за 
хранителни продукти в Мюнхен и Дюселдорф: "На тези изложения виждам какво налага 
бизнесът за две години напред. Това е най-лесният и достъпен начин за човек, които иска да се 
развива и да знае какво да прави."  
През 2005 г. Бисер Русев има вече осем обекта, 30 клиенти с магазини и прави план да 
разшири дейността с цех за производство на закуски. Две години търси подходящ парцел за 
строеж, а цените на имотите всеки ден вървят нагоре.  
Веднъж обява за продажба на стара фурна, затворена от 10 години, отвежда Русев в село 
Близнаци, на 20 км от Варна. Той купува имота и докато го ремонтира и оборудва с немски 
машини, минават още две години, в които инвестира общо 200 хил. лв. Когато производството 
тръгва, се оказва, че мястото не стига за по-голям склад, а такъв му трябва, защото поради 
отдалечеността от града доставчиците искат по-големи заявки. Русев решава проблема, като 
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спазарява двора на съседите и прави нова пристройка за склад и хладилно помещение с 45 
хил. евро* кредит от ПроКредит Банк. "Постоянно получавам предложения от други банки, но 
когато сравня цифрите, се оказва, че не си струва да сменям добрите си партньори. Сега искам 
да взема и съседния имот, но заради гледката към морето го продават за 60 хил. евро и ще ми 
трябва нов кредит", казва Бисер Русев.  
С новите мощности той се концентрира само в производството на замразени закуски. Така 
цехът става все по-важен, тъй като продуктите отговарят на високите изисквания и може да 
гарантира, че стоката достига до клиентите в перфектно състояние. Русев използва технология 
за замразени закуски, с която работи само още една фирма във Варна: "Моите цени са по-
добри, а и със замразени продукти ще избягам от пряката конкуренция на всички, които отварят 
обекти и правят дъмпинг." Много бързо изгражда мрежа от партньори на които само доставя 
замразени закуски, без да ги обвързва с договор. В началото повечето му клиенти искат да 
бъдат брандирани с марката  
"Бай Бисер", защото тя продава, но тръгват проблеми, когато търговци предлагат закуски от 
предишния ден и недоволните клиенти звънят на Бисер Русев:  
"Това удря по имиджа ми и след като не мога да контролирам качеството в 15 чужди обекта, а 
можеха да станат и 30, аз отказах да си давам името. Не исках да сепревръщам в пъдар, 
защото ако цехът произвежда качествени неща, ще се намерят клиенти да ги купуват и без да 
са брандирани."  
Русев е готов да работи с хора, които искат да стартират бизнес със закуски и са готови да 
инвестират от 2 до 4 хил. лв. в оборудване с печки и машина за втасване на тесто: 
"Посредством тази партньорска програма много хора могат да спечелят благодарение на 
нашите добри продукти и често имам обаждания от региона, Добрич и Силистра."  
Когато Русев отваря пекарна в София на ул. "Пиротска", негов познат, гръцки търговец, му 
казва, че за много кратко време на кръстовището с "Мария Луиза" обектите за закуски са се 
удвоили и сега са 8. Затова той не влага усилия в пазара на дребно, а се заема да осигурява 
мощности за производство на закуски в по-големи обеми.  
Само че не е готов да се възползва от спечелен проект по програма "Конкурентоспособност" 
на стойност 360 хил. лв. Проектът е за закупуване на напълно автоматизиран спирален 
конвейер за производство на замразени закуски, но в цеха няма място и Русев се отказва. Все 
още предпочита да наеме няколко работнички от селото, все пак има достъп до работна ръка, 
вместо да инвестира в линия, с която ще избълва количество за големите вериги.  
"На този етап не искам да работя с тях, защото отнемат доста от финансовия ресурс на 
малките фирми. Когато работя с мои обекти и партньори, всеки ден имам обороти, може да са 
по-малки, но е по-сигурно", казва Русев. Това не означава, че той се е отказал да работи с 
големите търговски вериги, но иска първо да си подсигури нужната производствена база, за да 
инсталира по-големи мощности.  
С това са свързани и бъдещите му инвестиции, да купи голям парцел и да направи по-голяма 
база за повече неща. Според него в следващите години напред ще излязат фирмите с 
достатъчно място за производство и оборудване, така че да вземат все по-голям пазарен дял: 
"Аз искам следващият ми цех да е минимум 1000 квадрата, сега е 400, за да мога да слагам там 
машини и автоматизирани линии с ефективни технологии. Като си подсигуря пространство, ще 
работя с европейски програми."  
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Регионални печатни медии 
Няма намерена информация 
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Периодични печатни издания 
Няма намерена информация 
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Резюме: Въпреки че едва във вторник ще се състои КСНС за датата на предсрочните избори, 
още от сега започват предположенията кой може да е служебен премиер. Едно обаче е сигурно 
– и двете управляващи партии поставиха въпроса за предсрочни избори и те неизбежно ще се 
състоят до края на годината.  
 
Заглавие: Кой от мъжете може да е служебен премиер  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Въпреки че едва във вторник ще се състои КСНС за датата на предсрочните избори, 
още от сега започват предположенията кой може да е служебен премиер. Едно обаче е сигурно 
– и двете управляващи партии поставиха въпроса за предсрочни избори и те неизбежно ще се 
състоят до края на годината.  
Ако всички парламентарни партии постигнат съгласие да не използват правата си и да не 
правят следващи опити за сформиране на правителство в този парламент, то най-ранната дата 
за избори е средата на август. Дотогава ще има служебен кабинет, назначен от президента 
Росен Плевнелиев, а сред мъжките варианти за служебен премиер се открояват имената на 
кмета на Бургас Димитър Николов, на сегашния вътрешен министър Цветлин Йовчев, на 
бившия транспортен министър в служебния кабинет през 2013 година Кристиан Кръстев, на 
бившия зам.-министър на икономиката Евгени Ангелов, на главния секретар на кабинета на 
Росен Плевнлиев Росен Кожухаров и на... самия Пламен Орешарски.  
В политическите среди активно се говори, че кметът на Бургас Димитър Николов (ГЕРБ) е 
вероятната номинация за служебен премиер. През февруари той бе избран за заместник на 
Бойко Борисов в партията и е един от най-успешните местни управници. Спряган е и за сигурен 
вицепремиер, ако след избори ГЕРБ получи мандат за съставяне на правителство.  
Със силни позиции е и сегашният вътрешен министър Цветлин Йовчев. Той обаче категорично 
заяви, че "в такава ситуация започват какви ли не спекулации". Йовчев декларира, че е поел 
ангажимент към премиера Пламен Орешарски, "който го изпълнявам докрай".  
Спрягано е и името на Кристиан Кръстев, министър на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията в служебното правителство на Росен Плевнелиев от миналата 
година. През 2003 г. започва именно в транспортното министерство, където се издига от 
младши експерт до и.д. шеф на дирекция. По същото време е в борда на летище Бургас. По-
късно оглавява дирекция в ИА "Пристанищна администрация". През 2009 г. Кръстев пък е 
избран за председател на съвета на директорите на порт Варна.  
Любопитно е и името на бившия зам.-министър на икономиката Евгени Ангелов, който в 
момента е съветник по инвестиционните въпроси в администрацията на Росен Плевнелиев. 
Ангелов се е занимавал с икономическите въпроси в министерството и често бе критикуван от 
бизнеса заради слабото усвояване на европари по програма "Конкурентоспособност". 
Ангелов е завършил МВА в Harvard Business School и бакалавърска степен в London Guildhall 
Univesity. Работил е в Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) в Лондон.  
Друг възможен вариант е главният секретар на кабинета на Росен Плевнлиев Росен Кожухаров, 
който започва професионалната си кариера през 2000 г. като съдебен кандидат в Софийския 
градски съд. От 2001 г. постъпва в Министерството на външните работи, където работи в 
Дирекция "Правно-нормативно обслужване" последователно като младши юрисконсулт, старши 
юрисконсулт, главен юрисконсулт и директор на дирекцията. През 2005 г. е консул в 
Генералното консулство на Република България в Милано, Италианската република. От 2005 
до 2007 г. е началник на отдел в дирекция "Управление на собствеността" в МВнР. От 30 май 
2013 г. е назначен за Главен секретар на Президента.  
Депутати обсъждат и екзотичната идея Пламен Орешарски да остане като служебен премиер, 
като някои от министрите му може да запазят постовете си. Така ще има приемственост в 
политиката на правителството и довършване на някои краткосрочни задачи, започнати по 
време на редовния мандат.  
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