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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
17.6.2014 г. г.  
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 1 

 телевизии 1 

 радиостанции 0 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 7 

 вестници, от които: 0 

 - национални 1 

 - регионални 1 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 5 

Общо за деня 8 
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Телевизии и радиостанции  
 
Дата: 16.06.2014  
Източник: БТВ  
Предаване: Тази сутрин  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 3  
Брой думи: 257  
 
 
Резюме: Проект на стойност около 900 хил.лв. за технологично обновление по ОП 
"Конкурентоспособност" на МИЕ спечели фирма „Метикс” ООД, гр. Петрич. Фирмата е сред 
лидерите у нас по производство на електрически табла, разпределителни уредби и средно 
напрежение и комплектни транслаторни постове.  
 
Текст: Проект на стойност около 900 хил.лв. за технологично обновление по ОП 
"Конкурентоспособност" на МИЕ спечели фирма „Метикс” ООД, гр. Петрич. Фирмата е сред 
лидерите у нас по производство на електрически табла, разпределителни уредби и средно 
напрежение и комплектни транслаторни постове.  
Николай Джамбазов, управител: Производството се увеличава поради факта, че предходната 
машина, която имахме, с тази машина, тя е 3 пъти по-бърза, което ни облекчава в частта по-
бърза обработка на материала, съответно крайните срокове за изготвяне, за производство на 
едно изделие се намаляват.  
Фирма „Метикс” ООД е на пазара от 23 години. с помощта на спечеления проект по ОП 
"Конкурентоспособност" на МИЕ машинният парк на предприятието е обогатен с две нови 
машини – технологична линия за прахово боядисване и шанцова машина със CNC управление.  
Николай Джамбазов: Една по-модерна линия за прахово боядисване, възможности за 
серийност на производството на нашите изделия, по-голяма конкурентоспособност, по-добър 
външен вид на произвежданите от нас продукти. Обработката на самия материал се извършва 
посредством машините, които виждате отзад, с което нещата придобиват по-професионален 
характер.  
Шанцовата машина със CNC управление, спечелена по проекта е последно поколение. С 
въвеждането й в експлоатация обработването на изходния материал става в пъти по-бързо и с 
по-голяма прецизност.  
Николай Джамбазов: Шанцовият автомат е от последно поколение, със специализиран софтуер 
за обработка на ламарина в частта отвори, специализирани разрези, вентилационни решетки. 
Амбициите са ни подобряване качеството на изделията, по-бързи доставки, излизане на 
европейските пазари, по-голяма удовлетвореност от клиента.  
От фирмата признават, че ползата от спечеления проект към МИЕ за модернизиране на 
предприятието повишава конкурентоспособността им както на българския, така и на европейския 
пазар.  
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Национални печатни медии  
 
Дата: 17.06.2014  
Източник: в. Дума  
Страница: 14  
Брой думи: 1784  
 
 
Резюме: Независимо че предсрочните избори се задават на хоризонта, то пред правителството 
и парламента стоят за разрешаване немалко задачи, които не търпят отлагане. Една от тях - 
емитиране още през юни или в началото на юли на външен дълг, което бе одобрено неотдавна 
от НС. В средата на юни не успя петият вот на недоверие по фискалната политика. ГЕРБ го 
поиска, независимо че в края на април приходите съставляват 30,5% от планираните, което е 
най-добрият резултат за последните пет години.  
 
Заглавие: Какво свърши за година и какво не успя кабинетът "Орешарски"?  
Подзаглавие: Правителството и парламентът следва до последно да са полезни на българския 
бизнес  
Автор: Йосиф АВРАМОВ  
Текст: Независимо че предсрочните избори се задават на хоризонта, то пред правителството и 
парламента стоят за разрешаване немалко задачи, които не търпят отлагане. Една от тях - 
емитиране още през юни или в началото на юли на външен дълг, което бе одобрено неотдавна 
от НС. В средата на юни не успя петият вот на недоверие по фискалната политика. ГЕРБ го 
поиска, независимо че в края на април приходите съставляват 30,5% от планираните, което е 
най-добрият резултат за последните пет години. Според премиера фискалната политика не е 
повод за крайни негативни оценки, тъй като: "фискалните ни показатели са между най-добрите 
измежду 28-те страни членки". Това е валидно както по отношение на държавния дълг, който е 
вторият най-нисък дълг в ЕС след Естония - едва 18,9 %, така и по отношение на бюджетния 
дефицит, който е планиран в Закона за държавния бюджет за 2014 г. -1,8 %. В него е планиран и 
предстоящият за емитиране външен дълг от 3 млрд лв., от който около половината е за 
погасяване на стар дълг, емитиран по времето, когато министър на финансите бе Милен Велчев. 
Другата половина ще се насочи към разходната част на бюджета.  
Вдигането на много шум около предстояща дългова емисия на международните финансови 
пазари по принцип е вредно и опасно, но не и за българската опозиция, която за пореден път 
показа, че действа национално безотговорно. На заседанието на бюджетната комисия в НС, 
когато се разглеждаше този заем, присъстваше цялата парламентарна група на ГЕРБ, 
предвождана от своя първи зам.-председател и бивш министър на вътрешните работи Цветанов. 
Някои депутати се държаха като на футболен мач и след всяко изказване имаше дюдюкания, 
освирквания и неприлични възгласи.  
За спешно разрешаване са някои текущи въпроси по отношение на оползотворяването на 
еврофондовете, тъй като периодът в средата на годината съвпада с тяхното съгласуване с Ек. 
Независимо че България бе сред първите, която предостави Споразумението за партньорство за 
официални преговори с Европейската комисия, то бе върнато с препоръки, по които следва 
екстрено да се направят необходимите доуточнения и да се отстранят бележките от ЕК. Налице 
са и някои успехи при работата с еврофондовете, като:  
- Спасени бяха около 500 млн. лв от ЕС, тъй като при идентифициран риск през май 2013 г. от 
автоматично освобождаване на 272 млн. евро, то в края на декември 2013 г. загубите са 
намалени до 35 млн. евро.  
- За първи път правителството разработи Стратегия за развитието на Северозападна България. 
Тя ще се финансира със средства на ЕС през програмен период 2014-2020 г. с оглед 
възстановяване развитието на най-изостаналия регион в Европа.  
- МС одобри оперативните програми, финансирани от европейските структурни и инвестиционни 
фондове, за новия програмен период, както и нормативните актове, необходими за тяхното 
прилагане. Те бяха изпратени на ЕК за одобрение.  
- В известна степен бе преодоляно забавянето на изпълнението на предварителните условия за 
усвояването на европейски средства за периода 2014-2020 г. по сектори. В сравнително кратки 
срокове с участието и на неправителствения сектор бяха разработени и приети стратегии за 
периода 2014 - 20120 г. - за развитие на електронното управление в Република България, 
развитие на държавната администрация и насърчаване на развитието на малките и средни 
предприятия.  
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- Постигнато бе средният дял на изпълнение на оперативните програми от бюджета към май 2014 
г. да е 54,36%, което е сериозен напредък в сравнение с постигнатото преди една година. То 
обаче е все още недостатъчно и е налице вероятност в края на 2015 г. България да не е в 
състояние да изпълни между 20 и 30% от предвидените средства за програмен период 2007-2013 
г. В крайна сметка, независимо от постигнатите частични успехи при бяха спрени напълно 
средствата по ОП "Околна среда" и частично по ОП "Регионално развитие". Официален 
говорител на ЕК опроверга празнословието на президента, че е предстоящо спирането на 
средствата по ОП "Транспорт" и ОП "Конкурентоспособност". МОСВ взе необходимите мерки 
и остава да се надяваме, че ще се изпълнят очакванията за отблокиране на евросредствата по 
ОП "Околна среда".  
В оставащите не повече от два-три месеца до края на работата на правителството и на 
парламента е възможно да бъдат приети важни за малкия и средния бизнес законопроекти 
(повечето от тях са изготвени, а някои са в НС и са разгледани от комисиите му). Сред тях са: за 
защита на конкуренцията; за управление на държавната собственост и на държавните 
предприятия; за иновациите; за личния фалит; за улесняване на сливанията и придобиванията 
на задлъжнели компании и за по-гъвкаво "изчистване" на дълговете им; за облекчаване на 
водената отчетност от МСП по КТ, във връзка с безопасните и здравословните условия на труд.  
За цялата 2013 г. ръстът на БВП е 0,9 на сто. За първото тримесечие на 2014 г. е отчетен ръст 
на БВП от 1,2%. През първото тримесечие на 2014 г. средната месечна работна заплата нарасна 
номинално едва с 2,3% на годишна база, а реалният ръст е 4,8%. В частния сектор средната 
месечна работна заплата реално нарасна с 3%. За първото тримесечие на 2014 г. индексът на 
промишленото производство се повиши с 3,6% на годишна база, а продажбите нараснаха с 5,1%. 
Благодарение на този крехък икономическия растеж през първото тримесечие на 2014 г. са 
разкрити 39 100 нови работни места. Това обаче е крайно недостатъчно и на България е 
необходим ръст от над 3% от БВП, за да догони поне някои от останалите страни от ЦИЕ, членки 
на ЕС, и да се "откъсне" от незавидното последно място по равнище на доходите в ЕС.  
Независимо че в управленската програма на Министерския съвет бяха изведени с приоритет 
спешни стабилизационни мерки в икономиката, както и повече политики в социалната сфера, то 
в българската икономика и в обществото ни, не се почувстваха видими изменения в посока на 
подобрение на бизнес средата и най-вече по отношение на увеличение на доходите. Това е 
свързано и с вътрешното потребление, което е на рекордно ниско ниво. В някои области като 
Сливен и Кърджали НСИ неотдавна оповести, че е налице понижение на доходите с няколко 
десетки лева, в сравнение се тези от преди няколко години! Същевременно в банките са вложени 
близо 41 млрд. лв. спестявания на населението, което предпочита да получава известна 
неголяма лихва за това, а не да ги инвестира.  
За една година управление правителството отчита:  
- известно намаляване на административни тежести, което в резултат на изпълнението на 
мерките в периода юли-декември 2013 г. води до спестяване на близо 124 млн. лв. годишно на 
бизнеса. Планираните за реализиране до края на 2014 г. мерки ще намалят административната 
тежест с още около 100 млн. лв. годишно;  
- въведена бе строга отчетност на процеса по възстановяване на ДДС и акцизи. Мф отчита, че 
към края на май 2014 г. невъзстановеният данъчен кредит е на безпрецедентно ниското ниво от 
около 180 млн. лв.;  
- държавата възстанови задълженията си към бизнеса, които правителството на ГЕРБ бе 
забавило;  
- с приемането на промените в ЗОП, стартира най-амбициозната антикорупционна реформа в 
обществените поръчки, което остава да се проследи на практика, след обнародването на новия 
Правилник за прилагане на ЗОП и влизането му в сила на 01.07.2014 г.;  
- по отношение на проведената нова политика за насърчаване на външната търговия и 
подпомагане на бизнеса в навлизането на нови пазари, резултатите могат да се определят като 
спорни, тъй като има намаляване на износа през първото тримесечие на 2014 г.;  
- подготвена е Национална програма за насърчаване на индустрията и в тази връзка за първи 
път е заделена значителна сума (20 млн. лв.) за иновации. Това несъмнено е постижение, но 
новата политика на реиндустриализация на икономиката не се дискутира в достатъчна степен с 
бизнеса;  
- започна процес на ребалансиране на енергийната система. Резултатите са спорни, тъй като 
дълговете на НЕК са все още твърде големи;  
- стартира известна промяна в подхода към регионалната политика и бюджетирането й. 
Пренасочиха се част от ресурсите, стимулите и оперативните програми към по-бедни общини с 
висока безработица. Това се осъществи чрез Публичната инвестиционна програма и независимо 
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от протестите на кметовете на някои големи общини като Пловдив, то този подход е правилен. 
Около 540 млн.лв. получиха 173 общини, като 135 от тях са с безработица над средната за 
страната, а други 140 млн. лв. се отделиха за образованието.  
Частично стартира първият етап на електронното правителство чрез въвеждане на нови 500 
електронни услуги и нова институционална система за електронно управление, но това е само 
"добро начало";  
- бяха въведени и някои мерки за пресичане на контрабандата с храни, но не бе преустановен 
вноса им от Гърция и Румъния, където субсидиите за плодове и зеленчуци са по-високи от 
българските. Налице е нелегален внос и от Турция и Македония;  
- незначително бяха увеличени минималният и максималният размер на пенсиите. Средният 
месечен размер на изплатените пенсии реално нарасна с 12,3%, но равнището им е твърде ниско 
и то изостава значително от средното в ЕС. Възстановено бе т. нар. швейцарско правило, в 
резултат на което от 1 юли всички пенсии ще бъдат увеличени с 2,7 на сто.  
- Налице е слабо редуциране на равнището на безработица с около 0,8% и за първото 
тримесечие на 2014 г. то е 13%, а преди една година, нивото й бе 13,8 %. През 2013 г. има 
известен ръст на коефициента на икономическа активност с 1,3%. За периода юни 2013 - април 
2014 г. в реалната икономика (или в т. нар. несубсидирана заетост) започнаха работа 213 578 
безработни лица, но други - останаха без работа след затварянето (частично или напълно) на 
големи заводи в Търговище, Ихтиман и др.  
Мисията на МВФ, която бе в София в началото на юни, изрази позиция, че: "рисковете относно 
предвидените в държавния бюджет приходи тази година остават значителни, особено поради 
дефлацията". Изразяват се и тревоги относно натиска от страна на разходите, което вероятно 
ще се наложи правителството да "ореже" някои разходи и да задейства буферите в бюджета. 
фондът обръща специално внимание на нарастващите дългове на държавните компании, 
особено на тези в сектор "Енергетика". Вътрешната политическа несигурност в България и 
продължаващите проблеми в страни, ключови търговски партньори на България от еврозоната, 
представляват основни рискове пред прогнозата за ръста тази година според МВф. фондът 
очаква икономическият растеж у нас през 2014 г. да се повиши до 1,6% от БВП.  
Вътрешната политическа несигурност бе и основната причина кредитната агенция "Стандарт енд 
Пуърс" за първи път от началото на финансовата криза да намали кредитния рейтинг на 
България. От ВВВ дългосрочният рейтинг на страната в национална и в чуждестранна валута бе 
намален с една степен и вече е ВВВ-, а краткосрочният от А-2 бе понижен на А-3, като 
перспективата остава стабилна. Муудис и фитч не са разглеждали кредитния ни рейтинг все още. 
Според министър Чобанов основна причина за това решение също е политическата 
нестабилност. Намалението на рейтинга е на фона на положителното развитие на пазара на 
труда у нас, подкрепено и от нарастването на реалната средна работна заплата с 4,2%. 
Увеличението на тези два показателя доведоха до повишаване на индикатора на 
потребителското доверие, който през април 2014 г. достигна най-високата си стойност от средата 
на 2007 г.  
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Регионални печатни медии  
 
Дата: 16.06.2014  
Източник: в. Национална Бизнес Поща, Стара Загора  
Страница: 9  
Брой думи: 241  
 
 
Резюме: Български фирми използват субсидии по европрограми, за да се представят на 
Международния технически панаир в Пловдив. Това твърдят участници в предстоящото издание 
на най-големия делови форум за инвестиционни стоки и технологии в Югоизточна Европа, което 
ще се проведе от 29 септември до 4 октомври 2014 г. в Международен панаир Пловдив.  
 
Заглавие: Фирми използват евросубсидии за панаира в Пловдив  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Български фирми използват субсидии по европрограми, за да се представят на 
Международния технически панаир в Пловдив. Това твърдят участници в предстоящото издание 
на най-големия делови форум за инвестиционни стоки и технологии в Югоизточна Европа, което 
ще се проведе от 29 септември до 4 октомври 2014 г. в Международен панаир Пловдив.  
Много фирми вече залагат в проектите си разходи за изложения, които се покриват от схеми за 
финансиране. Това е тенденция, която активно се развива в деловия свят, тъй като е начин да 
се влезе на нови пазари, твърдят експерти.  
Ясно изразени са предпочитанията към Есенния панаир в Пловдив, защото обхваща 87 бранша 
на икономиката и привлича посетители с различен профил.  
Част от фирмите се възползват от схеми, които покриват разходите за участие. Например 
Офисът за трансфер на технологии към Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" получи 
средства за свой щанд на "Есен 2013" по Оперативна програма "Конкурентоспособност". Там 
показа прототипи на иновативни разработки, високотехнологични продукти и консултански 
услуги, а в резултат - намери работа на студенти и партньори за съвместна дейност.  
Една от най-ефективните е мярката за подкрепа на клъстерите към Оперативна програма 
"Конкурентоспособност", отпускаща безвъзмездно финансиране и за участие в изложения.  
Макар че до старта има повече от три месеца, в панаира вече се включиха изложители от 15 
държави. Очаква се броят на страните да надхвърли 20. Официално представяне е заявила 
Австрия, а Чехия и Словакия подготвят засилено участие след активното си присъствие на 
Международния технически панаир през последните няколко години.  
16.06.2014  
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Периодични печатни издания 
Няма намерена информация  



 

 

10 

М
ед
и
ен

 м
он
и
то
ри
нг

 | 
 6

/1
7/

20
1

4 

Интернет издания и блогове  
 
Дата: 16.06.2014  
Източник: www.investor.bg  
Връзка: http://investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/zlatanova-ek-razmraziava-plashtaniiata-samo-pri-
adekvaten-kontrol-na-evroprogramite,174341/  
Брой думи: 309  
 
 
Резюме: Европейската комисия (ЕК) ще размрази плащанията по ОП „Околна среда” и ОП 
„Регионално развитие” едва след като се увери, че системите за управление и контрол на двете 
програми функционират.  
 
Заглавие: Златанова: ЕК размразява плащанията само при адекватен контрол на 
европрограмите  
Подзаглавие: Политически лобизъм за възстановяване на средствата няма да помогне, убедена 
е вицепремиерът  
Автор:  
Текст: Европейската комисия (ЕК) ще размрази плащанията по ОП „Околна среда” и ОП 
„Регионално развитие” едва след като се увери, че системите за управление и контрол на двете 
програми функционират.  
Политическият лобизъм пред Европейската комисия в този случай няма да помогне. Това 
обяснява вицепремиерът и министър на правосъдието Зинаида Златанова в интервю за в. „24 
часа”.  
В момента тече одит по проекти по ОП „Транспорт” и ОП „Регионално развитие”, които се отнасят 
до изграждане на пътища и облагородяване на градските пространства. Златанова обаче не 
уточнява дали има предупреждение от страна на ЕК за спиране на пари по транспортната 
програма и ОП „Конкурентоспособност”.  
Според нея причината за спирането на плащанията по фондовете е нежеланието на предишните 
управляващи да приемат аргументите на Европейската комисия за подобряване контрола по 
изпълнението на програмите. Подобни сигнали е имало в периода 2010 – 2013 година.  
Вицепремиерът призова да не се политизира въпросът за еврофондовете – и за спрените пари, 
и за вероятността за спиране на средства и по други програми.  
„Ако има санкция, тя е за всички, без значение дали е изпълнителната власт, или общините, от 
това страдат всички граждани”, допълни още Златанова.  
Златанова обяснява и в какво се състоят основните нарушения по проектите, финансирани с 
пари от ЕС. „В голямата част от случаите се отнася за неправилно проведени обществени 
поръчки – незаконосъобразно смесване на критерии за подбор с показатели на оценка, 
намаляване или удължаване на сроковете за обжалване или неравно третиране на участници в 
процедурите, както и налагане на дискриминационни условия на част от кандидатите”, коментира 
тя.  
Вицепремиерът посочва още, че общините са основни бенефициенти по оперативните програми, 
но невинаги те имат нужния административен капацитет и допускат грешки.  
Златанова уточнява, че до края на месеца правителството ще вземе предвид последните 
забележки на ЕК по споразумението за оперативните програми за следващия програмен период. 
Тя се надява до есента проблемите да бъдат изчистени и споразумението да бъде 
финализирано.  
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Дата: 16.06.2014  
Източник: www.dnesplus.bg  
Връзка: http://www.dnesplus.bg/News.aspx?n=660606  
Брой думи: 1772  
 
 
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: В Брюксел партийно лобиране за европари не минава  
Подзаглавие:  
Автор:  
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 кой 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 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 
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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 ли, че 
ще е редно!  
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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”.  
Още акценти:  
Скоро ще станат известни резултатите от проверките за строителството на пътища и 
облагородяването на градски пространства Еврокомисията замрази плащанията по “Околна 
среда” и “Регионално развитие” най-вече заради неправилно проведени обществени поръчки 
България е на 26-о-27-о място от държавите - членки на ЕС, по ниво на усвояване на средства 
от години.  
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 /24chasa.bg  
Днес+  
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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: В Брюксел партийно лобиране за европари не минава  
Подзаглавие:  
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 кой 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 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 



 

 

15 

М
ед
и
ен

 м
он
и
то
ри
нг

 | 
 6

/1
7/

20
1

4 

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 ли, че 
ще е редно!  
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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”.  
Още акценти:  
Скоро ще станат известни резултатите от проверките за строителството на пътища и 
облагородяването на градски пространства Еврокомисията замрази плащанията по “Околна 
среда” и “Регионално развитие” най-вече заради неправилно проведени обществени поръчки 
България е на 26-о-27-о място от държавите - членки на ЕС, по ниво на усвояване на средства 
от години.  
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: www.economynews.bg  
Връзка: http://www.economynews.bg/фирми-използват-евросредства-за-панаири-news55422.html  
Брой думи: 381  
 
 
Резюме: Български фирми използват субсидии по европрограми, за да се представят на 
Международния технически панаир в Пловдив. Това твърдят участници в предстоящото издание 
на най-големият делови форум за инвестиционни стоки и технологии в Югоизточна Европа, което 
ще се проведе от 29 септември до 4 октомври 2014 г. в Международен панаир Пловдив.  
 
Заглавие: Фирми използват евросредства за панаири  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Български фирми използват субсидии по европрограми, за да се представят на 
Международния технически панаир в Пловдив. Това твърдят участници в предстоящото издание 
на най-големият делови форум за инвестиционни стоки и технологии в Югоизточна Европа, което 
ще се проведе от 29 септември до 4 октомври 2014 г. в Международен панаир Пловдив.  
Много фирми вече залагат в проектите си разходи за изложения, които се покриват от схеми за 
финансиране, това е тенденция, която активно се развива в деловия свят, тъй като е начин да се 
влезе на нови пазари, твърдят експерти.  
Ясно изразени са предпочитанията към Есенния панаир в Пловдив, защото обхваща 87 бранша 
на икономиката и привлича посетители с различен профил. Той събира водещи компании от 
сферата на машиностроенето, строителството, електрониката, електротехниката, енергетиката, 
екологията, управлението на водите, информационните технологии, химическата и минната 
промишленост, транспорта и автосервизното оборудване, автомобилостроенето. Най-значимата 
на Балканите среща на технологичния сектор дава възможност иновациите да бъдат 
представени пред десетки хиляди посетители от България и Европа – основно предприемачи, 
собственици на фирми, мениджъри и специалисти. Затова много компании, клъстери и научни 
звена търсят начин да разширят експозициите си.  
Част от тях се възползват от схеми, които покриват разходите за участие. Например Офисът за 
трансфер на технологии към Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ получи средства 
за свой щанд на „Есен 2013“ по Оперативна програма „Конкурентоспособност“. Там показа 
прототипи на иновативни разработки, високотехнологични продукти и консултански услуги, а в 
резултат - намери работа на студенти и партньори за съвместна дейност.  
Една от най-ефективните е мярката за подкрепа на клъстерите към Оперативна програма 
„Конкурентоспособност“, отпускаща безвъзмездно финансиране и за участие в изложения. С 
нейна помощ няколко клъстера ще могат да се представят на Есенния панаир, започващ на 29 
септември.  
Макар че до старта да има повече от три месеца, в него вече се включиха изложители от 15 
държави. Очаква се броят на страните да надхвърли 20. Официално представяне е заявила 
Австрия, а Чехия и Словакия подготвят засилено участие след активното си присъствие на 
Международния технически панаир през последните няколко години.  
В рамките на деловия форум се организират десет специализирани изложби:„Акватех“ (за 
технологии и управление на водите), Аутотех“ (за транспорт и автосервизно оборудване), „Елтех“ 
(за електроника и електротехника), „Енеко“ (за енергетика и екология), „Инфотех“ (за 
информационни технологии), „Интермин експо“ (за минна промишленост), „Машиностроене“, 
„Стройтех“ (за строителни материали, машини и технологии), „Химия“ и „Автомобилен салон 
Пловдив“.  
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Дата: 16.06.2014  
Източник: www.inews.bg  
Връзка: http://www.inews.bg/България/До-2-3-месеца-възстановяват-плащанията-по-ОП-
Регионално-развитие-и-Околна-среда-_l.a_c.327_i.405667.html  
Брой думи: 1398  
 
 
Резюме: Вицепремиерът по еврофондовете и министър на правосъдието Зинаида Златанова 
вярва, че плащанията по ОП "Регионално развитие" и "Околна среда" от ЕК могат да бъдат 
възстановени до 2 - 3 месеца.  
 
Заглавие: До 2-3 месеца възстановяват плащанията по ОП „Регионално развитие“ и 
„Околна среда“  
Подзаглавие: Зинаида Златанова упрекна управлението на ГЕРБ, че изобщо се е стигнало до 
спиране на средствата  
Автор:  
Текст: Вицепремиерът по еврофондовете и министър на правосъдието Зинаида Златанова 
вярва, че плащанията по ОП "Регионално развитие" и "Околна среда" от ЕК могат да бъдат 
възстановени до 2 - 3 месеца.  
"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", 
каза Златанова пред в. "24 часа".  
Тя упрекна управлението на ГЕРБ, че се е стигнало до спиране на средствата.  
"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", посочи министърът.  
По думите на Златанова най-честите нарушения при обществените поръчки 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", посочи вицепремиерът.  
"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", каза Зинаида Златанова.  
По думите й появилите се твърдения, че могат да бъдат спрени пари по ОП "Транспорт", 
"Конкурентоспособност" и "Земеделие" са абсолютно 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 кой е управлявал, така че 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 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 
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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", каза 
министърът.  
Според Златанова същото се отнася и за опасността България да не успее да усвои 100% от 
средствата си от програмния период 2007-2013 г. По думите й твърдението, че в периода 2009-
2013 г. България се е справяла отлично, а 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", подчерта Златанова.  
Тя коментира също така 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", заяви 
вицепремиерът по еврофондовете.  
"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", посочи Златанова.  
Тя коментира дали ще успее 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", заяви министърът.  
Златанова коментира и препоръките на ЕК за повече реформи в съдебната система.  
"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", каза правосъдният 
министър.  
Вицепремиерът коментира дали ще номинира кандидат за шеф на ВКС, каквото право има по 
закон.  
"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 ли, че 
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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", 
каза Златанова.  

  

 


