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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
24.6.2014 г. г.  
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 6 

 телевизии 3 

 радиостанции 3 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 65 

 вестници, от които: 0 

 - национални 13 

 - регионални 0 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 52 

Общо за деня 71 
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Телевизии и радиостанции  
 
Дата: 23.06.2014  
Източник: БНР  
Предаване: Новини  
Място на материала: 18.00 часа  
Продължителност в мин.: 1  
Брой думи: 195  
 
 
Резюме: 6.Новина  
Няма да бъдат подписани договорите със 142 фирми, одобрени за еврофинансиране за 
технологична модернизация по оперативната програма за конкурентоспособност на българската 
икономика. Проектите са спрени от Министерството на икономиката и енергетиката и са на обща 
стойност от 96 милиона евро. Това съобщи главният директор на "Европейски фондове за 
конкурентоспособност" Ели Милушева. Тя посочи, че са открити нарушения на принципа на 
равнопоставеност и на вътрешните правила на класиране, които водят до промяна в класирането 
на фирмите.  
 
Текст: 6.Новина  
Няма да бъдат подписани договорите със 142 фирми, одобрени за еврофинансиране за 
технологична модернизация по оперативната програма за конкурентоспособност на 
българската икономика. Проектите са спрени от Министерството на икономиката и 
енергетиката и са на обща стойност от 96 милиона евро. Това съобщи главният директор на 
"Европейски фондове за конкурентоспособност" Ели Милушева. Тя посочи, че са открити 
нарушения на принципа на равнопоставеност и на вътрешните правила на класиране, които 
водят до промяна в класирането на фирмите.  
Ели Милушева заяви категорично, че средствата няма да бъдат загубени, въпреки изключително 
кратките срокове, като в рамките на следващата седмица те ще бъдат разпределени в резервни 
проекти, най-вече по програмите енергийна ефективност и развитие на иновациите. Мотивите си 
да спре проектите Милушева обясни с факта, че са постъпили голямо количество жалби и 
сигнали за нередности при процеса на оценката.  
На 30-ти юни, тази година, 142 фирми трябваше да сключат договори за получаване на средства 
по оперативната програма конкурентоспособност, които да бъдат използвани за закупуване 
на модерна техника и оборудване, но заради наличието на тези жалби, включително и сигнали 
до ДАНС и прокуратурата, Ели Милушева отменя своето предишно решение като ръководител 
на управляващия орган на програмата и договори няма да има.  
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Дата: 23.06.2014  
Източник: БТВ  
Предаване: Тази сутрин  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 3  
Брой думи: 395  
 
 
Резюме: Тема: Успешен проект по ОП „Конкурентоспособност” - „Мусала Софт”  
 
Нови сървъри и сертифициране по международно признат стандарт въведе софтуерната 
компания „Мусала Софт” след усвояване на проекта по ОП „Конкурентоспособност”. От „Мусала 
Софт” решават да управляват ресурсите си по-качествено, да обслужват клиентите си по-бързо 
и да са сигурно, че ситуацията, която постъпва, ще бъде съхранена правилно.  
Станислава Антонова: Проектът, по който кандидатствахме за финансиране по ОП 
„Конкурентоспособност”, беше „Покриване на международно признат стандарт ISO 27001”. Това 
означаваше за нас задаване на система за информационна сигурност, както и комитет за 
информационна сигурност. ISO 27001 е международен стандарт за сигурност на информацията.  
 
Текст: Тема: Успешен проект по ОП „Конкурентоспособност” - „Мусала Софт”  
 
Нови сървъри и сертифициране по международно признат стандарт въведе софтуерната 
компания „Мусала Софт” след усвояване на проекта по ОП „Конкурентоспособност”. От 
„Мусала Софт” решават да управляват ресурсите си по-качествено, да обслужват клиентите си 
по-бързо и да са сигурно, че ситуацията, която постъпва, ще бъде съхранена правилно.  
Станислава Антонова: Проектът, по който кандидатствахме за финансиране по ОП 
„Конкурентоспособност”, беше „Покриване на международно признат стандарт ISO 27001”. 
Това означаваше за нас задаване на система за информационна сигурност, както и комитет за 
информационна сигурност. ISO 27001 е международен стандарт за сигурност на информацията.  
Александър Янакиев: Като цяло притежаването на сертификат ISO 27001 е само една гаранция 
за това, че компанията може да гарантира на своите клиенти информационна сигурност.  
Като компания, която предоставя услуги с сферата на IT технологиите и аутсорсинга, за „Мусала 
Софт” сигурността на информацията е с изключителна важност.  
Александър Янакиев: примерно един човек напуска проекта, по който работи за дадения 
клиент, на следващия ден имаме автоматизирана процедура, която ще спре достъпа му до 
всички ресурси, свързани с този проект. Спазваме изискванията на стандарта за информационна 
сигурност и при отдалечен достъп – тоест даваме възможност на колеги да работят от вкъщи и 
това пак гарантира сигурността на информацията.  
ОП „Конкурентоспособност” е осигурила 114 000 лева, като това са 74% от парите, нужни за 
новите системи и покриване на изискванията за сертификата ISO 27001.  
Станислава Антонова: Ние закупихме сървърни комплекси и съпровождаща техника към тях, 
част от които е изнесена в дата център извън офиса. Закупихме също така шкафове, огнеупорни 
сейфове за защита на носители на чувствителна информация, било то хартиени или електронни, 
както и машини за унищожаване на такива носители.  
След усвояването на проекта, компанията, в която работят над 250 души, са назначени още 20, 
за да поддържат новите системи. Обучение са преминали всички служители.  
Станислава Антонова: Дейността на фирмата ни, бих могла да кажа, че беше доста 
оптимизирана. Във връзка със закупуването на тази техника доста по-бързо се случват нещата, 
колегите работят по-бързо, освен това на пазара вече сме утвърдени. И също така, ако някой 
тръгне да избира или да търси компания, с която да работи, ние сме предпочитаната компания, 
тъй като гарантираме сигурност на информацията, която ни се предоставя.  
За да изпълнят проекта, от софтуерната компания са използвали помощта и подкрепата на 
експертите от МИЕТ. Преди това са преминали лесно и през процедурата на кандидатстване за 
средствата.  
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Дата: 23.06.2014  
Източник: БТВ  
Предаване: Новини  
Място на материала: 19.00 часа  
Продължителност в мин.: 1  
Брой думи: 55  
 
 
Резюме: 4.Новина  
Заради нарушение бе спряна процедура за 97 млн. лева, с които български фирми щяха да си 
купят нови машини с европари. При оценка на проектите хора от Комисията за оценяване са се 
обаждали на фирмите, за да ги изнудват. Това накара ръководството на Дирекция „Европейски 
фондове за конкурентоспособност” да прекрати процедурата. Наесен ще има нова.  
 
Текст: 4.Новина  
Заради нарушение бе спряна процедура за 97 млн. лева, с които български фирми щяха да си 
купят нови машини с европари. При оценка на проектите хора от Комисията за оценяване са се 
обаждали на фирмите, за да ги изнудват. Това накара ръководството на Дирекция „Европейски 
фондове за конкурентоспособност” да прекрати процедурата. Наесен ще има нова.  
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Дата: 23.06.2014  
Източник: Дарик радио  
Предаване: Денят  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 22  
Брой думи: 2867  
 
 
Резюме: Тема: Проекти, реализирани от Софийския университет „Св. Климент Охридски”  
 
Водещ: Добър вечер! С Вас е Елена Бейкова. Малко над 13 млн. Лева е усвоил Софийският 
университет „Св. Климент Охридски” по различни проекти, финансирани по Оперативната 
програма. Проектите са 25 и са стартирали през 2012 и 2013 г. В следващите минути ще Ви 
представим някои от тях. Започваме с проекта на Философския факултет, чрез който беше 
развита вътрешна система за електронна форма на дистанционно обучение. За основните 
дейности и ефектите от тях разказва Проф. Оля Харизанова, ръководител на проекта.  
 
Текст: Тема: Проекти, реализирани от Софийския университет „Св. Климент Охридски”  
 
Водещ: Добър вечер! С Вас е Елена Бейкова. Малко над 13 млн. Лева е усвоил Софийският 
университет „Св. Климент Охридски” по различни проекти, финансирани по Оперативната 
програма. Проектите са 25 и са стартирали през 2012 и 2013 г. В следващите минути ще Ви 
представим някои от тях. Започваме с проекта на Философския факултет, чрез който беше 
развита вътрешна система за електронна форма на дистанционно обучение. За основните 
дейности и ефектите от тях разказва Проф. Оля Харизанова, ръководител на проекта.  
Проф. Оля Харизанова: Проектът на Философски факултет за създаване на условия за 
електронно дистанционно обучение се основава на няколко ключови дейности. Първата от тях е 
повишаване на капацитета на преподавателския състав, който да може да поеме преподаване 
чрез нови технологии в различни форми на електронно дистанционно обучение. Следващата 
насока е свързана със създаването на достатъчно учебно съдържание, което да е достъпно по 
електронен път и което да обслужва учебния процес в такава форма на обучение. По-нататък, 
следващата дейност е свързана с повишаване на качеството на административното обслужване. 
И от тази гледна точка ние проведохме няколко значителни инициативи. Първата от тях е 
продължаващ методически семинар с преподавателите, на който бяха обсъждани съвременни 
методически програми, свързани с електронното дистанционно обучение. На второ място 
проведохме тримесечно обучение на административния състав, така че да повишим знанията и 
уменията на администраторите, свързани най-вече с информационните и комуникационни 
технологии. На трето място осъществихме множество дейности, свързани с разработване на 
електронно съдържание от преподаватели по курсове, в които те преподават сега в редовното и 
задочно обучение в бакалавърска и магистърска степен. Като цяло, нашият проект завършва 
през края на този месец, юни и основните ни резултати са следните: ние сме подготвили 
документация за акредитация на четири бакалавърски програми за електронно дистанционно 
обучение, на четири магистърски програми; през някаква форма на обучение по електронен път 
са преминали 1457 студенти. Нека само да отбележа, че Философски факултет е един от най-
големите факултети в Софийския университет и в него ежегодно се обучават около 3 000 
студенти, така че може да се каже, че приблизително половината от тях сме обхванали по 
някакъв начин в някакъв брой учебни часове в обучение по електронен път. Проведохме 
множество анкети с нашите студенти и резултатът от обработката на получените данни сочи, че 
висока степен на удовлетвореност на студентите, преминали такова обучение. Това, което ми се 
струва най-значително, като постижение на нашия проект, е свързан със създаването на няколко 
електронни платформи. На първо място интеграционна система, в която всяка една от 
специалностите на факултета има възможност да поддържа актуална информация за 
студентите. На второ място изградихме вътрешнофакултетска система за обмен на съобщения, 
защото факултетът е с девет катедри и осем специалности и вътрешният обмен на информация 
е изключително важен за нас. Следващото нещо, което направихме е една иновация и тя е viriuri 
pozitorium, който позволява от една страна достъп до мултимедийно съдържание на студентите, 
учебно съдържание, от друга страна е система, която може да послужи за цялостно обслужване 
на процес на обучение по дистанционен път, защото към мултимедийното съдържание 
рипозиториумът позволява да се прикача традиционно съдържание, текстово, във вид на текст 
или като презентация и освен това, има тестови възможни за проверка на знанията на 
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студентите. И последно, по проекта ние успяхме да оборудваме интерактивна зала с 
видеоконферентна връзка, чрез която да се излъчват лекционни занятия на студенти на 
дистанция. Така че на практика успяхме да реализираме, от една страна, повишаване на 
качеството на преподаване, от друга страна повишаване на качеството на административното 
обслужване, от трета страна, създадохме технологични предпоставки за реално дистанционно 
обучение и накрая, успяхме да осигурим 144 учебни дисциплини изцяло с електронно учебно 
съдържание, което ни позволява да осигурим пък дистанционно обучение в четири бакалавърски 
и четири магистърски програми.  
Водещ: Електронното дистанционно обучение се развива и в Стопанския факултет. 
Подробностите за проекта чуйте от ръководителя му Доц. Соня Милева.  
Доц. Соня Милева: Като резултат от този проект, имахме няколко основни приоритетни мерки. 
От една страна, обучението, подготовката на административния персонал, който да може да се 
справя с обслужването на студентите и приемането на заявки чрез новите форми и канали на 
общуване със студентите. От друга страна, консултации със самите преподаватели за създаване 
на подобно учебно съдържание. Смея да твърдя, че един изключително полезен инструмент, 
който бе създаден, това е методологията за работа, тъй като има съществени различия 
преподаването на аудиторни и упражнения в учебна зала и това, което се случва дистанционно. 
Така че ние имахме подобен тип обучение, консултации и работа не само с администрацията, но 
също така и с преподавателите на Стопански факултет. Не на последно място, чисто като 
материално-техническа база, бе обновен изцяло тестови център, оборудван, компютъризиран, 
където да може да реализираме и да апробираме част от електронното учебно съдържание – 
това, което сме направили със студентите в реална среда. Друго, което е интересно и което 
постигнахме към настоящия момент, ние разработихме 110 модула. Те не съвпадат изцяло с 
учебните курсове, тъй като някои от тях са разделени на упражнения и лекционна част. Така или 
иначе, като резултат, това, което предстои след приемането на вътрешноуниверситетските 
правила за акредитиране на дистанционната форма на обучение, имаме готовност за подаване 
на четири магистърски програми, които да бъдат акредитирани от Националната агенция за 
акредитация и да включим практически предлагането на тази форма на обучение и от 
следващите учебни години да имаме прием на студенти в четири магистърски програми, две от 
които ще бъдат за специалисти икономисти и две – за т. нар. Неспециалисти, които имат по-
продължителна форма и подготовка на обучение. Като цяло, за мен от този проект ползите са 
няколко. От една страна, смятам, че Стопански факултет показа, че има капацитет да участва 
пълноценно и да създава електронно учебно съдържание, да изгради вътрешнофакултетски 
правила, с които това нещо да стане реално и студентите да могат да се възползват. И не на 
последно място, това е абсолютно в синхрон с новите потребности. Студентите винаги оценяват 
подобна форма, безконтактна, с възможност за общуване - да могат, особено за магистърските 
програми, тъй като аз пропуснах да спомена, че ние ще акредитираме само магистърски 
програми. Нашите студенти, като цяло, са работещи хора. И високата оценка идва от това, че 
всъщност това електронно учебно съдържание може да бъде достъпно по всяко време, 
включително и в неработни и извън.... почивното им време, като достъп до тази информация. И 
фактически имаме капацитет, успяхме да го направим. Надявам се проектът да ни бъде... да 
завърши успешно. Той предстои да приключи в края на тази година, октомври месец. Като 
апробация, имаме заложени 1 200 студенти, към настоящия момент са малко под 1 000, които 
частично, под една или друга форма, са преминали през апробация на част от тези курсове и 
дисциплини. И друго, което е изключително полезно, тук искам да хвърля мост към още един 
проект, който в момента Стопански факултет всъщност реализира. Това е по другата Оперативна 
програма и мярка за актуализация на учебните програми. Фактически интегрирането и опитът да 
се продължи актуализацията на това учебно електронно съдържание с реалните потребности на 
пазара на труда. Ние, всъщност има такова споразумение с партньорски организации, с които 
всъщност активно работим, участваме и част от електронното ни учебно съдържание ще бъде 
обогатено с реални казуси и задачи, които ще ни бъдат, така, съвместно разработени и 
създадени от... съвместно с нашите партньори от т. нар. Бизнес организации и пазара на труда. 
Като цяло, също имаме проведени, така, доста анкети. Опитваме се постоянно да упражняваме... 
значи, мониторингът е на две нива. От една страна е това, което се реализира, като технология, 
като оборудване, като процеси и качество на това, което предстои за дистанционно обучение. От 
друга страна, разбира се, обратната връзка от страна на студентите. Индикаторите и резултатите 
показват една изключителна удовлетвореност и интерес от страна на студентите, които 
проявяват, така, изключително голяма активност и интерес в участието в занятия, провеждане 
на упражнения, семинари в електронна форма на обучение.  
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Водещ: Освен на електронно дистанционно обучение, в Стопанския факултет залагат и на 
адаптиране на учебните планове към реалните потребности на трудовия пазар. Проектът е на 
стойност от близо 220 000 лв, а за основните дейности по него разказва преподавателят Цветан 
Давидков, който е и негов ръководител.  
Проф. Цветан Давидков: Най-общо проектът е насочен към развитие на взаимоотношенията 
между Стопанския факултет и организации и партньори от бизнеса с цел да се 
институционализира диалогът, да стане устойчив, постоянен, ние да получаваме непрекъснато 
обратна връзка – веднъж, от бизнеса, работодатели на възпитаници на Стопанския факултет, 
втори път от самите възпитаници на Стопанския факултет за това какъв тип компетентности се 
очакват и търсят от тях и това пък да влияе, чрез формите за обратна връзка, върху 
актуализирането на учебните планове, програмите, учебното съдържание, начините на 
преподаване и т. н. С няколко думи какво постигнахме до сега. Създадохме консултативен съвет, 
чрез който институционализираме постоянния диалог между Стопанския факултет и 
организациите партньори и създаваме система непрекъснато да се идентифицират нуждите от 
компетентности, което всъщност е основата придефинирането на учебни планове и учебни 
програми. Също така проведохме проучвания – веднъж сред работодатели, втори път сред 
възпитаници на факултета, които вече работят, трети път сред студентите за техните представи 
какво ще им е необходимо, когато излязат на пазара на труда. И тези проучвания ни дават 
ориентири в процеса на актуализиране на планове, програми, учебно съдържание, дидактически 
подходи. Това, което мога по памет да цитирам, е първо, че студентите, като оценяват това, което 
са получили в рамките на университета и това, което се изисква от тях след това, можем да 
регистрираме, както високо равнище на адекватност на това, което ги учим, така и съществени 
празноти. По-често дефицитите, които регистрираме, са в сферата на междуличностните умения 
отколкото в сферата на професионалните знания и умения. От тук пък ние си задаваме въпроса: 
когато преподаваме дадена дисциплина, в каква степен вниманието е насочено към развитие на 
предметни, в рамките на тази дисциплина, професионални умения и в каква степен ние можем 
да използваме всяка учебна дисциплина за развитие именно на такива междуличностни умения, 
умения да се общува, умения да се самопредставяме, умения за, колегите психолози казват, 
емпатия, да гледаме нещата през очите на отсрещната страна. Включително вече имаме и опити 
за дисертации за това как чрез конкретни дисциплини, които се преподават в Стопанския 
факултет, наред с тези предметни знания да се развиват и именно такива междуличностни 
умения и вероятно ние ще водим натам нещата – да подпомогнем колегите те да си поставят 
едни по-комплексни цели, а не тесни, както до сега обикновено това се случва. В момента 25 
екипа с представители на преподаватели в Стопанския факултет и организации партньори, които 
излизат и извън кръга на въвлечените в проекта, работят по преработване, подобряване, 
осъвременяване на конкретни учебни програми. Вчера в Стопанския факултет имахме поредния 
тематичен семинар, където направихме преглед на напредъка по проекта. Най-общо, той се 
развива успешно. И сега вън от проектния жаргон, който използваме, когато говорим за проекти, 
какво наблюдаваме? Хора от Стопанския факултет и хора от партньорски организации се 
срещат, говорят си, пият кафе, заедно влизат в час, заедно се вълнуват за това какво да 
предложат и това, което са предложили, каква оценка получава съответно от студентите. И ние 
сме много обнадеждени, тъй като опитът ни учи, че при нашата култура институционалните 
взаимоотношения следват развитието на личните взаимоотношения, така че ние 
многоразчитаме тези развиващи се лични взаимоотношения да водят след себе си и едни 
устойчиви институционални взаимоотношения.  
Водещ: За проблемите при стартирането на проекта и за ползите от тяхната реализация в „Алма 
Матер” разказва Проф. Анастас Герджиков, зам.-ректор на Софийския университет, отговарящ 
за учебната дейност на докторанти и постдокторанти.  
Проф. Анастас Герджиков: Аз мисля най напред, че този програмен период в сферата на 
образованието беше много успешен. Имаше много проблеми, свързани с организацията и от 
страна на Министерството, съответно на бенефициентите. Обаче в същото време схемите, които 
бяха финансирани и в средното и във висшето образование ми се струват много успешни. 
Специално във висшето образование, където аз познавам добре нещата, бяха избрани най-
болните теми. Там, където най-много имаме нужда от помощ, се оказа, че има и финансиране, 
което ни стимулира много сериозно. Преди да кажа няколко думи за проектите, които имаме и по 
кои схеми са, ми се иска да кажа, че има и други схеми, по които ние не сме директен 
бенефициент. Например има схема, която е свързана с осигуряването на стипендии за 
отличници, която също се финансира с европейски пари по Оперативна програма "Човешки 
ресурси". Освен това, има много важен проект за студентски практики, в който ние сме много 
сериозен участник, макар че бенефициентът е самото Министерство на образованието и науката. 
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Само в Софийски университет 5 500 души минават през студентски практики, което ние никога 
не сме можели да осигурим в такъв мащаб. За това трябват сериозни средства и е много важно 
тъкмо за адаптирането на студентите към пазара на труда. И накрая, едно трето нещо, но не по-
малко важно, беше, че беше осигурена голяма сума, в крайна сметка се оказа около 50 млн., за 
квалификация на учители, което последните поне четвърт век не се е случвало в такъв мащаб 
никога, а последните години изобщо не е имало средства за квалификация. Във всички тях ние 
участвахме активно. Отделно от това имаме 25 проекта по няколко схеми, по шест схеми 
различни, които сега ще изброя, като схеми, за да се види кои са тези важни болни места, които 
успяхме да спасим благодарение на това финансиране. 24 от тях са финансирани от 
Европейския социален фонд, което означава Оперативна програма "Развитие на човешките 
ресурси" и един по Оперативна програма „Конкурентоспособност”. Най-напред имаше една 
схема, свързана с актуализиране на учебните програми и планове, което е важно, защото ние 
имаме множество специалности, само в бакалавърската степен сто, имаме няколко стотин 
магистърски програми – всички те имат нужда от постоянна актуализация. За съжаление, тази 
схема не разполагаше с много средства, така че Софийският университет има само три проекта, 
което е крайно недостатъчно, но в три групи специалности, в три факултета ще има голяма полза. 
Имаше две схеми, по които беше решено да се финансира по един проект на класираните 
университети, т. Е. Нямахме право да кандидатстваме с повече. Първата от тях е свързана с 
повишаване на качеството, а втората с развитието на квалификацията на самия 
преподавателски състав. И двете са изключително важни и според мен, несправедливо за всички 
университети, независимо от броя на преподавателите, броя на студентите, големината на 
университета, броя на специалностите, да има възможност само за един проект да се финансира, 
защото нашите преподаватели, които са 1 700, са повече от тези на много други университети. 
Следващата схема е една от двете големи схеми. Тя е свързана с докторантското обучение и с 
обучението на постдокторанти. Тъй като постдокторантската степен не е добре регламентирана 
в България нормативно, повечето проекти са свързани с докторантското обучение и по-
специално с това да се създадат докторантски училища, т. Е. да не е, както преди, ситуацията 
такава, че единствено докторантът и неговият научен ръководител да се интересуват от това, 
което той прави и докторантът да е оставен на практика на себе си, в някакъв индивидуален, 
собствен план да се развива и да развива своя дисертационен труд. Не, идеята на 
докторантските училища е да има и общи курсове, които засягат по-големи групи докторанти в 
рамките на определени области на знанието, така че всички те да имат полза от това, че имат и 
обучение, което посещават, не само да работят върху работата си, върху труда си. И така 
съчетаваме действително и образованието и науката, защото тази степен, докторантската, е 
образователна и научна, според закона за висше образование. Другата голяма схема е тази за 
развитие на дистанционни форми на обучение. На практика това означава електронно обучение. 
Всички други дистанционни форми никой не развива вече, а ние нямахме средствата и години 
наред чакахме да се стигне до това да се финансират електронните форми на дистанционно 
обучение, което е скъпо. Особено в началото, когато трябва да стартираш, има нужда не само от 
техника, но дори и от методическото развитие на този тип обучение, което ние не познавахме 
добре до тогава, а дори и да го познаваш на теория, трябва да приложиш на практика тези знания. 
И накрая, една последна схема, вече в Оперативна програма „Конкурентоспособност”, беше 
свързана с центрове за трансфер на технологии. Тя отново е свързана с това как в икономиката 
да прелеем знанията, които се получават при изследванията във висшите училища.  
Водещ: С поглед към новия програмен период какво ще доразвивате в него?  
Проф. Анастас Герджиков: Това какво ние ще доразвиваме зависи от това как на държавно 
ниво ще бъде решен проблемът с това какви Оперативни програми да има и в рамките на 
Оперативните програми какви схеми да има. Моето мнение е, че всичко, което изброих в този 
програмен период, е полезно. Може би най-малко бих настоявал за студентските стипендии. Там 
те трябва да се ограничат действително до отличните студенти. Но студентските практики, 
квалификацията на учители, докторантските училища, дистанционните форми на обучение, 
обучението на преподаватели и повишаването на качеството са изключително важни неща и 
според мен, те трябва да се повторят и в този програмен период, което означава, че не само 
трябва да има отделна програма за образование и наука, но и в нея да има тези схеми, които 
току-що изброих, със съответните средства. Те трябва да бъдат премерено разпределени, така 
че да има достатъчно за тези, които са ключов ии например да няма случаи като сега – да се 
молим за допълнителен брой отпуснати стипендии, изобщо осигурени средства за студенти, 
които да отидат на практики, защото желаещите при нас са много повече от тези, които успяха 
да се възползват.  
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Дата: 23.06.2014  
Източник: БНТ  
Предаване: новини  
Място на материала: 21.00 часа  
Продължителност в мин.: 2  
Брой думи: 286  
 
 
Резюме: 7.Новина  
Министерството на икономиката спира всички договори за технологична модернизация от 
Оперативна програма “Конкурентоспособност”. Те са за близо 97 млн. лева и са подписани през 
май. Процедурите се спират, защото членове на оценителната комисия са нарушили принципите 
за оценяване. Те са водили нерегламентирани разговори с участниците, променяли са и 
условията по някои обществени поръчки, давайки предимство на определи кандидати, съобщиха 
от министерството.  
 
Текст: 7.Новина  
Министерството на икономиката спира всички договори за технологична модернизация от 
Оперативна програма “Конкурентоспособност”. Те са за близо 97 млн. лева и са подписани 
през май. Процедурите се спират, защото членове на оценителната комисия са нарушили 
принципите за оценяване. Те са водили нерегламентирани разговори с участниците, променяли 
са и условията по някои обществени поръчки, давайки предимство на определи кандидати, 
съобщиха от министерството.  
До края на юни е трябвало да бъдат сключени договори със 142 одобрени компании, спечелили 
проекти за ново оборудване. Това обаче не се случило, защото са подадени над 100 жалби от 
консултантите по европейски програми за нередности при класирането на участниците.  
Репортер: Имало ли е натиск от страна на членове на оценителната комисия към 
бенефициентите?  
Кристина Цветанска, председател на Асоциацията на консултантите: Имало е натиск и ние сме 
сигнализирали Министерството на икономиката.  
По сигналите вече работят прокуратурата и ДАНС. Уведомени са еврокомисията и ОЛАФ. 
Проверката на отдела за вътрешен контрол в Министерството на икономиката потвърждава, че 
има сериозни нарушения.  
Ели Милушева, директор на Дирекция “Еврофондове”: Има най-вече нарушения на принципите 
на равнопоставеност, нарушения при процедурите и вътрешните правила, нарушения, които 
водят до промяна в класирането.  
От Асоциацията на консултантите на европроекти заявиха, че със стопиране на схемата най-
ощетени са фирмите, които са разработили проекти за модернизиране на производството, за да 
могат успешно да реализират продукцията си на вътрешния и международния пазар.  
Кристина Цветанска, председател на Асоциацията на консултантите: За съжаление, фирмите, 
които са читави, които не са се поддали на това, че могат да търгуват проекти и са одобрени, 
въпреки всичко, са най-големите губещи в цялата схема.  
От Министерството на икономиката поясниха, че средствата за технологична модернизация няма 
да бъдат изгубени, а ще се разпределят върху резервните проекти за енергийна ефективност и 
развитие на иновациите.  
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Дата: 23.06.2014  
Източник: БНР  
Предаване: Хоризонт + 7  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 4  
Брой думи: 565  
 
 
Резюме: Тема: Успешен проект по ОП „Конкурентоспособност” - „Милкотроник”  
 
Водещ: Фирма „Милкотроник” разработва и произвежда електронно-аналитично оборудване за 
млечната промишленост. Създадена е преди около 15 години. Предлага техника за 
млекопреработвателните предприятия, фермите, а също и за аналитичните лаборатории. 
Управителят на фирмата Диньо Динев добави:  
 
Текст: Тема: Успешен проект по ОП „Конкурентоспособност” - „Милкотроник”  
 
Водещ: Фирма „Милкотроник” разработва и произвежда електронно-аналитично оборудване за 
млечната промишленост. Създадена е преди около 15 години. Предлага техника за 
млекопреработвателните предприятия, фермите, а също и за аналитичните лаборатории. 
Управителят на фирмата Диньо Динев добави:  
Диньо Динев: Ние основно изнасяме сега, 99% ни е за износ на продукцията. Продаваме и на 
български фирми, но те са много малко, защото е по-подходящо оборудването ни за сравнително 
големи фирми – над 50-60 животни, а такива са малко в България. Кандидатстваме още от 
първите проекти, по ФАР които бяха преди десетина години. И досега вече имаме 6-7, или 8 вече, 
понеже в момента два проекта изпълняваме. По ОП „Конкурентоспособност” вече може би 5 
проекта изпълняваме – и по иновационната схема, и по технологична модернизация. Най-
полезни за нас са по иновационната схема, разбира се. По тях разработихме и въведохме в 
производство автоматизиран луминесцентен брояч на соматични клетки в млякото, който се 
използва за ранно откриване на мастит при крави, овце, кози. И по последната иновационна 
схема, по която работим, закупуваме и въвеждаме оборудване за производство на имунно-
флуоресцентен на антибиотици в млякото. Различно оборудване, многообразно, което включва 
реактор за синтез на магнитни наночастици, технологично оборудване за производство на 
антитела за (...) анализатори и други.  
Водещ: Кои са другите проекти, извън схемата за иновациите?  
Диньо Динев: Те са няколко, вече минаха. В момента кандидатстваме и в енергийна 
ефективност и чакаме да ни одобрят за финансиране. Ние сме едни от най-активните в 
кандидатстването.  
Водещ: Общо от всички 5 проекта по ОП „Конкурентоспособност”, знаете ли колко е 
безвъзмездната помощ, която сте получили?  
Диньо Динев: тя е различна за различните програми. Преди години беше по-ниска – 50%, сега 
стига при някои програми, по иновациите особено, до 70%, пък за част от тях услугите са 90%, 
така че зависимост от програмата.  
Водещ: Проектът ви за иновациите и за енергийната ефективност на каква стойност са?  
Диньо Динев: За иновациите ни е вече втори. Първо разработихме продукт, там може би около 
500 000 лева. Съвместно с БАН даже работихме тогава. Тази година двете програми – около 1,5 
млн. е общата сума, 70% - значи милион и нещо.  
Водещ: Безспорно това е от ползва за фирмите, да получат подобно финансиране, което не 
винаги могат да осигурят сами.  
Диньо Динев: Ами така е, за нас е важно, защото особено иновационните дейности изискват 
доста рисков капитал, който ние нямаме и не е сигурно дали ще достигнем до финален продукт. 
И обикновено не рискува, а чрез тази помощ, която е безвъзмездна, можем да направим доста 
иновации. При нас, за радост, всички пари, които инвестирахме, стигнахме до краен резултат, до 
краен продукт.  
Водещ: Изпълнението на проектите даде ли ви възможност да осигурите нови пазари, клиенти, 
да повишите конкурентоспособността на фирмата?  
Диньо Динев: Да, разбира се. Разкрихме нова ниша, понеже млекоанализаторите ни, с малко 
преработване точно тези, които са за соматични клетки, могат да се използват и в медицината, 
така че там почнахме да продаваме. Конкурентоспособността ни се повиши значително заради 
високото качество и въвеждането на биотехонологинчи продукти в гамата ни. Диверсификацията 
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на продуктите, защото вече имаме не един анализатор, а 3 или 4 вече, така че това ни позволява 
да влизаме и в други области.  
Водещ: С консултантски фирми ли подготвихте проектите?  
Диньо Динев: Избягваме. Имаме собствен екип в консултантските фирми, защото ми се струва, 
че доста пари искат за това, което правят. Може би 2/3 от проектите подготвихме и изпълнихме 
сами, и то успешно  
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Национални печатни медии  
 
Дата: 24.06.2014  
Източник: в. 24 часа  
Страница: 8  
Брой думи: 75  
 
 
Резюме: 97,5 млн. лв. няма да отидат при класирани вече проекти за технологично обновление 
на 142 фирми по програма "Конкурентоспособност". Конкурсът е анулиран, след като проверка, 
включително и от ДАНС, показала, че има нарушения в работата на оценяващата комисия. 
Членове от нея се обаждали на фирми, имало и неравноправно третиране на кандидатите, каза 
Ели Милушева, шеф на управляващия орган на програмата.  
 
Заглавие: Анулираха проекти за 97,5 млн. лв. за нарушения  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: 97,5 млн. лв. няма да отидат при класирани вече проекти за технологично обновление на 
142 фирми по програма "Конкурентоспособност". Конкурсът е анулиран, след като проверка, 
включително и от ДАНС, показала, че има нарушения в работата на оценяващата комисия. 
Членове от нея се обаждали на фирми, имало и неравноправно третиране на кандидатите, каза 
Ели Милушева, шеф на управляващия орган на програмата.  
Парите щели да бъдат пренасочени към резервни проекти в сферата на енергийната 
ефективност и иновациите.  
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Дата: 24.06.2014  
Източник: в. Дума  
Страница: 1,6  
Брой думи: 453  
 
 
Резюме: Договори по европроекти на стойност 97 млн. лева са блокирани от Министерството на 
икономиката и енергетиката (МИЕ). Те са за технологична модернизация, спечелени през май от 
фирми по ОП "Конкурентоспособност", и е трябвало да бъдат подписани на 30 юни. Процедурата 
обаче е отменена заради подадени над сто жалби и сигнали от страна на бизнеса и консултанти 
по европроекти за корупция. Сигналите са за нарушения, свързани с неравно третиране на 
кандидатите, включително и за оказан натиск върху фирми, съобщи Ели Милушева, директор на 
дирекция "Еврофондове за конкурентоспособност" към МИЕ. За тези сигнали за нередности съм 
уведомила ДАНС и прокуратурата, обяви Милушева.  
 
Заглавие: МИЕ блокира 97 млн. лв. европари заради корупция  
Подзаглавие: Средствата са по договори за модернизация на 142 фирми  
Автор:  
Текст: Договори по европроекти на стойност 97 млн. лева са блокирани от Министерството на 
икономиката и енергетиката (МИЕ). Те са за технологична модернизация, спечелени през май от 
фирми по ОП "Конкурентоспособност", и е трябвало да бъдат подписани на 30 юни. 
Процедурата обаче е отменена заради подадени над сто жалби и сигнали от страна на бизнеса 
и консултанти по европроекти за корупция. Сигналите са за нарушения, свързани с неравно 
третиране на кандидатите, включително и за оказан натиск върху фирми, съобщи Ели Милушева, 
директор на дирекция "Еврофондове за конкурентоспособност" към МИЕ. За тези сигнали за 
нередности съм уведомила ДАНС и прокуратурата, обяви Милушева.  
Контракти е трябвало да бъдат сключени със 142 одобрени компании. Сега основната част от 
средствата ще бъде пренасочена към резервни проекти за енергийна ефективност и по-малка 
част - за иновации.  
Това е 14-а поред процедура за технологична модернизация. За управляващия орган е било 
голямо предизвикателство да я открие при ограничения ресурс в края на периода, коментира 
Милушева и посочи, че това е най-желаната от бизнеса процедура, което се доказва и от 
получените 1200 проекта за над 730 млн. лв. Знаехме, че парите ще стигнат максимум за 150 
проекта, каза Милушева.  
Оттук започнаха проблемите. Засилената конкуренция между фирмите изкриви процеса. Толкова 
силна конкуренция в една процедура създава напрежение и насърчава корупцията, допълни тя.  
След класирането на фирмите в управляващия орган са постъпили безпрецедентно количество 
жалби, които продължават да постъпват. Разпоредена е проверка и са открити нарушения при 
процедурата. Заради реален риск за финансови корекции, спиране на програмата и забавяне 
на новата програма след 2014 г. класирането за технологична модернизация е отменено.  
Милушева коментира, че вината в случая трябва да бъде споделена между Управляващия орган 
на програмата, бизнеса и консултантите.  
Част от откритите нарушения са неравно третиране на кандидатите, добавяне на нови критерии, 
оценителната комисия е взела решения, без да ги съгласува с ръководителя на управляващия 
орган. Имало е и нерегламентирана комуникация между членове на комисията и фирми с 
проекти, което е най-голямото нарушение. "Защо? За да се разбират нещо. И аз не знам", 
допълни Милушева.  
"Не приемам след процедура фирми да се оплакват, че са им искани пари или че някой е дал 
подкуп. Защо фирмите не подават сигнали по време на оценката, че са изнудвани и не посочват 
имена", попита още тя и допълни, че по този начин самият бизнес насърчава и подкрепя 
нерегламентираните отношения.  
Милушева обеща, че виновните в администрацията на изпълнителя на програмата ще си 
понесат последствията. Тя обаче отказа да посочи колко служители са допуснали нарушения, но 
допълни, че и Брюксел очаква доклад от България по случая.  
Очаква се през есента по новата програма "Иновации и конкурентоспособност" отново да бъде 
отворен прием за технологична модернизация, но при по-ясни правила. Тогава фирмите ще 
кандидатстват за поне 350 млн. лв., обеща Милушева.  
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Дата: 24.06.2014  
Източник: в. Класа  
Страница: 1  
Брой думи: 149  
 
 
Резюме: 96 млн. лв. ще бъдат платени от джоба на данъкоплатците вместо от еврофондовете  
 
Заглавие: Икономическото министерство прехвърля скандално пари по ОП 
"Конкурентоспособност"  
Подзаглавие:  
Автор: Михаил РАНГЕЛОВ  
Текст: 96 млн. лв. ще бъдат платени от джоба на данъкоплатците вместо от еврофондовете  
Проекти за 96 млн. лв. ще бъдат платени от бюджета вместо с европейски пари след скандално 
решение на икономическото министерство. На пресконференция Ели Милушева, директор на УО 
на ОП "Конкурентоспособност" обяви прехвърлянето на 96 млн. лв. от вече одобрени проекти 
по процедура Технологична модернизация в малки и средни предприятия" към "Енергийна 
ефективност и зелена икономика". Действията на икономическото министерство са изключително 
скандални, тъй като на сайта на оперативната програма вече има публикувано решение за 
финансиране на спрените проекти, като спечелилите фирми са получили покана за подписване 
на договорите. Юристи коментираха, че при подобно положение ощетените компании трябва да 
по-лучат финансирането си от държавния бюджет - дори ако се наложи за целта да бъдат 
заведени съдебни дела.  
Процедура "Технологична модернизация в малки и средни предприятия" е обявена през есента 
на 2013 г.  
Пълният текст четете на www.classa.bg.  
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Дата: 24.06.2014  
Източник: в. Новинар  
Страница: 10  
Брой думи: 168  
 
 
Резюме: Министерството на икономиката спря 96 млн. лв. европари за 142 наши фирми.  
Договорените в края на миналата година европейски средства за технологична модернизация на 
родни компании няма да бъдат изплатени, а договорите с одобрените дружества няма да бъдат 
подписани. На 30 юни 142 фирми е трябвало да се подпишат за получаване на пари по 
оперативна програма "Конкурентоспособност", които да използват за закупуване на модерно 
оборудване.  
 
Заглавие: Спряха 96 млн. лв. европари за 142 фирми  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Министерството на икономиката спря 96 млн. лв. европари за 142 наши фирми.  
Договорените в края на миналата година европейски средства за технологична модернизация на 
родни компании няма да бъдат изплатени, а договорите с одобрените дружества няма да бъдат 
подписани. На 30 юни 142 фирми е трябвало да се подпишат за получаване на пари по 
оперативна програма "Конкурентоспособност", които да използват за закупуване на модерно 
оборудване.  
Това съобщи шефът на дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" към МИЕ 
Ели Милушева. "Въпросните 96 млн. лева няма да бъдат загубени, а ще се разпределят в 
резервни проекти за енергийна ефективност и развитие на иновациите", подчерта тя.  
Парите няма да бъдат изплатени на 142-те фирми заради подадени над сто жалби за нарушения 
при третирането на кандидатите при процедурите за обществените поръчки.  
Милушева увери, че виновните в администрацията на изпълнителя на програмата ще си 
понесат последствията и допълни, че самият бизнес също насърчава и подкрепя 
нерегламентираните отношения. По думите й е трябвало фирмите и консултантите да подават 
сигнали за нередности по време на процедурите.  
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Дата: 24.06.2014  
Източник: в. Сега  
Страница: 1,6  
Брой думи: 724  
 
 
Резюме: Заради множество нарушения, някои от които граничат с престъпление, е отменено 
класирането по процедурата за технологична модернизация на фирмите по оперативна програма 
"Конкурентоспособност". Това съобщи вчера Ели Милушева, ръководител на управляващия 
орган на програмата на извънредна пресконференция. Решението може да се отрази и на 
одобряването на парите за бизнеса за следващия програмен период - 2014 - 2020 г. Това е 
пореден скандал с еврофондовете, след като Брюксел вече спря частично парите по програмите 
"Околна среда" и "Регионално развитие".  
 
Заглавие: Министерството на икономиката спря парите за нова техника на бизнеса  
Подзаглавие:  
Автор: Румяна Гочева  
Текст: Заради множество нарушения, някои от които граничат с престъпление, е отменено 
класирането по процедурата за технологична модернизация на фирмите по оперативна 
програма "Конкурентоспособност". Това съобщи вчера Ели Милушева, ръководител на 
управляващия орган на програмата на извънредна пресконференция. Решението може да се 
отрази и на одобряването на парите за бизнеса за следващия програмен период - 2014 - 2020 г. 
Това е пореден скандал с еврофондовете, след като Брюксел вече спря частично парите по 
програмите "Околна среда" и "Регионално развитие".  
Програмата за модернизация на бизнеса вече се разследва от ДАНС и прокуратурата. 
Уведомена е била и Европейската комисия, а експерти от Европейската сметна палата ревизират 
плащанията. След разкрити "топли" връзки на оценители, бизнес и консултанти е прекратено 
сключването на договори със 142 фирми за общо 97 милиона лева, колкото е бюджетът по 
мярката за технологична модернизация на предприятията. Фирмите са били одобрени през май, 
но за нарушенията става ясно чак сега, след повече от 100 сигнала и жалби от отстранени фирми. 
Сигналите продължават да валят, стана ясно вчера. Така се стига до проверка, която разкрива 
сериозни нарушения и погазване на правилата. Засечен бил и телефонен разговор между 
оценител и бизнесмен, кандидатстващ за пари, но подробности по случая не бяха дадени. 
Оценители са давали повече точки за своя фаворит, без да има основание за това. Според 
Милушева обаче политически натиск за класирането на определени проекти нямало.  
В крайна сметка от икономическото министерство са решили да се справят с проблема 
радикално - отрязали са от договори всички фирми. Освободените 97 милиона лева ще бъдат 
прехвърлени по други мерки от програмата, като иновации и енергийна ефективност. С тях ще 
се финансират основно проекти от т.нар. резервни списъци, които се правят от чакащи фирми с 
годни проекти, за които парите по програмата не стигат. Но дори и това прехвърляне да бъде 
направено, България не спасява автоматично средствата. Договорите за тях трябва да бъдат 
сключени до 30 юни, иначе ще трябва да ги върнем обратно на Брюксел. Така фирмите се оказват 
в патова ситуация - те имат точно 7 дни, за да придвижат всички свои документи. На въпрос на 
в. "Сега" дали администрацията ще успее да се справи с този невъзможен срок, Милушева заяви: 
"Надявам се, да". По думите й чиновниците ще работят дори и в почивните си дни, за да успеят 
да се вместят в него.  
"Искахме да угодим на бизнеса с ясното съзнание, че нямаме достатъчно пари по мярката", 
обясни Милушева. По думите й интересът към покупката на машини е бил огромен - подадени са 
били 1200 проекта за над 730 милиона лева, при положение че парите ще стигнат за не повече 
от 150 проекта. "До тук се стигна не само защото в администрацията има хора, които не си вършат 
добросъвестно работата и които ще бъдат, разбира се, наказани за това, а защото и бизнесът и 
консултантите насърчават и подкрепят нерегламентираните отношения. Това е двустранен 
процес и не искам да се заблуждаваме, че само от едната страна са виновни", каза още 
Милушева.  
Макар от класирането на фирмите досега да е минал близо месец, наказани няма. "Но виновни 
има и те ще да си понесат отговорността", каза Ели Милушева. Каква точно ще бъде 
отговорността и дали виновните оценители ще запазят мястото си, не е ясно. В момента около 
40 души от Министерството на икономиката се занимават с оценяването на проекти.  
"Това е безобразие, скандално е и е прецедент. Ние няма да оставим нещата така", заяви за в. 
"Сега" председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. По думите му 
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заедно с другите бизнес организации - Българската стопанска камара и Българската търговско-
промишлената палата, в идните дни ще бъде обсъдена реакцията по случая. "Парите са спрени, 
защото някой не си е свършил работата и това със сигурност не са фирмите", категоричен бе 
той.  
От Асоциацията на консултантите по европейски програми заявиха пред в. "Сега", че приемат 
решението "със смесени чувства". От там казаха, че са предложили на министерството да 
направи преоценка на проектите заради сигналите за нарушения. "Не очаквахме, че ще се стигне 
до решение за прекратяване на схемата. Но е разбираемо да се вземе крайно решение, тъй като 
е по-сигурно, че няма да се стига до финансови корекции и загуба на средства", заявиха от 
асоциацията. От там допълват, че спирането на схемата ще има "възпитателната роля, защото 
тези, които са направили нарушенията, ще знаят, че има правила, които не трябва да се 
прескачат, и граници, които не могат да се преминават".  
 



 

 

23 

М
ед
и
ен

 м
он
и
то
ри
нг

 | 
 6

/2
4/

20
1

4 

Дата: 24.06.2014  
Източник: в. Стандарт  
Страница: 11  
Брой думи: 206  
 
 
Резюме: 97 млн. лв. по ОП "Конкурентоспособност" ще бъдат изтеглени от схемата за 
технологична модернизация на фирми и ще се насочат към други проекти. Договорите със 142 
одобрени компании няма да бъдат подписани. Причината е в множество открити нарушения при 
разпределянето на средствата, каза Ели Милушева, ръководител на управляващия орган на 
програмата, цитирана от mediapool.bg. Целта на решението за ново разпределение на парите е 
да се предотврати рискът от спиране на плащанията по програмата от страна на Европейската 
комисия и забавяне одобрението на новата оперативна програма за бизнеса за периода 2014-
2020 г.  
 
Заглавие: Ново раздаване на 97 млн. по “Конкурентоспособност"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: 97 млн. лв. по ОП "Конкурентоспособност" ще бъдат изтеглени от схемата за 
технологична модернизация на фирми и ще се насочат към други проекти. Договорите със 142 
одобрени компании няма да бъдат подписани. Причината е в множество открити нарушения при 
разпределянето на средствата, каза Ели Милушева, ръководител на управляващия орган на 
програмата, цитирана от mediapool.bg. Целта на решението за ново разпределение на парите 
е да се предотврати рискът от спиране на плащанията по програмата от страна на Европейската 
комисия и забавяне одобрението на новата оперативна програма за бизнеса за периода 2014-
2020 г. Според Милушева някои от допуснатите нарушения граничат с престъпление и затова 
материалите са предадени на прокуратурата за търсене на отговорност. Кандидатстващите за 
парите проекти са били 1200, а средствата са били достатъчни за 150 проекта. Толкова силна 
конкуренция създава напрежение и насърчава корупцията, каза Милушева. Освободеният ресурс 
от 97 млн. лв. ще бъде пренасочен към резервни проекти по други схеми, сред които енергийна 
ефективност и иновации. Договорите с новите одобрени фирми трябва да бъдат подписани до 
30 юни. Тогава изтича срокът за договаряне на средствата от стария програмен период.  
Нова схема за технологична модернизация на бизнеса за 350-400 млн. лв. ще бъде отворена 
през есента със средства от новата ОП "Иновации и Конкурентоспособност", допълни 
Милушева.  
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Дата: 24.06.2014  
Източник: в. Телеграф  
Страница: 14  
Брой думи: 157  
 
 
Резюме: Министерството на икономиката е спряло подписването на договори със 142 фирми, 
финансирани от ЕС по програма "Конкурентоспособност". Договорите са на стойност 97 млн. 
лв. и са за технологична модернизация в малки и средни предприятия.  
 
Заглавие: Спряхме превантивно 97 мдн. лв. от ЕС  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Министерството на икономиката е спряло подписването на договори със 142 фирми, 
финансирани от ЕС по програма "Конкурентоспособност". Договорите са на стойност 97 млн. 
лв. и са за технологична модернизация в малки и средни предприятия.  
Това заяви Ели Милушева, шеф на дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" 
в Министерството на икономиката и енергетиката. Тя е издала решение, с което отменя 
предишното си решение за одобряване на доклада на оценителната комисия. То пък е било 
публикувано на 23 май. Още в същия ден в управляващия орган са постъпили безпрецедентно 
количество жалби и сигнали за нередности при процеса на оценката, включително такива, 
съставляващи престъпления. За тях Милушева е уведомила ДАНС и прокуратурата. Жалбите и 
сигналите продължават и сега и общо са над 100.  
Крайният срок за сключване на договорите е 30 юни, след който средствата се губят автоматично. 
Милушева обеща, че ще бъде направено всичко възможно да не бъдат загубени тези пари, а те 
да бъдат насочени към всички резервни проекти.  
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Дата: 24.06.2014  
Източник: в. Труд  
Страница: 33  
Брой думи: 275  
 
 
Резюме: Най-желаната от бизнеса процедура по програма "Конкурентоспособност" - за 
технологична модернизация, е прекратена заради съмнения за корупция. Няма да бъдат 
сключени договори със 142 фирми за общо 97 млн. лв. Това съобщи вчера Ели Милушева, 
ръководител на управляващия орган в министерството на икономиката. До спирането на схемата 
се е стигнало, след като във ведомството постъпили над 100 жалби и сигнали за злоупотреби в 
оценителната комисия. Консултантски фирми се оплакали и на Европейската комисия. За това 
имало риск Брюксел да спре програмата, да наложи глоби и дори да се забави одобрението на 
новата програма.  
 
Заглавие: Фирми губят 97 млн. лв. от Брюксел за нови машини  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Най-желаната от бизнеса процедура по програма "Конкурентоспособност" - за 
технологична модернизация, е прекратена заради съмнения за корупция. Няма да бъдат 
сключени договори със 142 фирми за общо 97 млн. лв. Това съобщи вчера Ели Милушева, 
ръководител на управляващия орган в министерството на икономиката. До спирането на схемата 
се е стигнало, след като във ведомството постъпили над 100 жалби и сигнали за злоупотреби в 
оценителната комисия. Консултантски фирми се оплакали и на Европейската комисия. За това 
имало риск Брюксел да спре програмата, да наложи глоби и дори да се забави одобрението на 
новата програма.  
От министерството сезирали ДАНС и прокуратурата. Направена е вътрешна проверка, която 
потвърдила злоупотребите. Милушева обясни, че имало случаи хора от оценителната комисия 
да се обаждат по телефона на кандидати, добавяли са в движение допълнителни критерии за 
участие. Така са одобрени едни проекти за сметка на други. Злоупотребите не касаят всички 
проекти, но покрай проблемите ще изгорят и изрядните. Милушева не се ангажира колко са 
проектите с нарушения, защото проверките продължавали.  
Служителите, извършили нарушение, ще бъдат отстранени, но и за тях не е ясно колко и кои са. 
В комисията имало 40 души. Ресорен зам.-министър по "Конкурентоспособност" е Юнал Тасим.  
От Асоциацията на консултантите по европрограми коментираха, че са се надявали проектите 
да се оценят наново, а не да се спира схемата. Парите от спряната процедура ще отидат за 
проекти за енергийна ефективност и иновации. Договорите обаче трябва да се сключат до края 
на месеца, иначе средствата ще бъдат загубени  
***  
Обещание  
Новата схема тръгва наесен  
Първата схема през новия програмен период по оперативната програма ще бъде за 
технологична модернизация, каза Ели Милушева. Одобрените досега фирми няма да получат 
предимство при кандидатстването есента.  
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Дата: 24.06.2014  
Източник: в. Капитал Daily  
Страница: 1  
Брой думи: 130  
 
 
Резюме: След стотици жалби от фирми и консултанти, ръководителят на европрограмата 
"Конкурентоспособност" Ели Милушева обяви, че спира последната процедура за технологична 
модернизация на предприятията заради съмнения за нередности в оценката на вече одобрените 
проекти. Решението се взема с цел да се избегне рискът от загуба на средства, спиране на 
програмата или забавяне на одобрението на следващата оперативна програма. Няма да бъде 
подписан договор с нито една от общо 142-те класирани фирми.  
 
Заглавие: Нередности и съмнения за корупция в "Конкурентоспособност"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: След стотици жалби от фирми и консултанти, ръководителят на европрограмата 
"Конкурентоспособност" Ели Милушева обяви, че спира последната процедура за 
технологична модернизация на предприятията заради съмнения за нередности в оценката на 
вече одобрените проекти. Решението се взема с цел да се избегне рискът от загуба на средства, 
спиране на програмата или забавяне на одобрението на следващата оперативна програма. 
Няма да бъде подписан договор с нито една от общо 142-те класирани фирми. Вместо това 
парите, които те трябваше да си разделят в размер на близо 100 млн. лв., ще бъдат пренасочени 
към проекти, които засега са в резервния списък, например по процедурите за насърчаване на 
енергийна ефективност и иновации. Очаква се наесен да бъде обявена нова схема за 
технологична модернизация, като бюджетът за нея ще е към 350 - 400 млн. лв.  
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Дата: 24.06.2014  
Източник: в. Капитал Daily  
Страница: 3  
Брой думи: 1029  
 
 
Резюме: Заради стотици жалби ръководителят на европрограмата спря евросубсидии за 
фирмите за 97 млн. лв.  
 
Заглавие: Нередности и съмнения за корупция в "Конкурентоспособност"  
Подзаглавие:  
Автор: Дарина ЧЕРКЕЗОВА, Огнян ГЕОРГИЕВ  
Текст: Заради стотици жалби ръководителят на европрограмата спря евросубсидии за фирмите 
за 97 млн. лв.  
На изненадваща пресконференция, каквато друг управляващ орган на европейска програма не 
е давал досега, Ели Милушева, ръководител на "Конкурентоспособност", обяви, че спира 
процедура за почти 100 млн. лв. заради съмнения за нередности. Милушева съобщи, че в 
момента, в който е бил пуснат окончателният списък с избрани проекти за схема "Технологична 
модернизация", са започнали да пристигат десетки жалби от фирми и консултанти. Един от тези 
сигнали е бил пратен до Брюксел и именно реакция оттам е причина за повторна проверка и 
съответно спиране на процедурата.  
Няма да бъде подписан договор с нито една от общо 142-те фирми, одобрени за финансиране. 
Вместо това парите, които те трябваше да си разделят - в размер на 97 млн. лв., ще бъдат 
пренасочени към проекти в резервния списък по други процедури по програмата, например 
енергийна ефективност и иновации.  
"Това е най-трудното решение в кариерата ми", коментира ръководителят на управляващия 
орган, която отмени собственото си решение от края на май, с което разрешава подписването на 
договори с компаниите. Според нея тя е нямала друг вариант, за да се избегне рискът от загуба 
на средства, спиране на програмата или забавяне на одобрението на следващата оперативна 
програма.  
Самоволие и корупция  
Веднага след като в края на май беше публикуван списъкът с одобрените проекти по последната, 
14-а поред схема за технологична модернизация на предприятията, редица фирми и консултанти 
започнаха да твърдят, че тя е компрометирана. В. "Капитал Daily" получи сигнал от компания, 
според която проектът й е получил силно занижена оценка по критерии, свързани със субективна 
оценка от страна на оценителя. От управляващия орган на програмата признаха, че самите те 
са получили редица сигнали за нарушения в оценката още на следващия ден, като към момента 
броят им вече надхвърля 100, което реално се равнява на близо 2/3 от бройката на одобрените 
проекти.  
Открити са нарушения на принципите на равнопоставеност на кандидатите, нарушения във 
вътрешните правила, които водят до промяна в класирането, оценителите са добавяли нови 
критерии, които са недопустими. Това са само част от типовете нарушения, които са открити при 
проверката на жалбите. Най - фрапантното нарушение , което самата Милушева определи като 
престъпление, е, че някои от оценителите са се обаждали на фирми, явно с цел да ги изнудват 
за по-благоприятна оценка на проекта им. Това е станало ясно по сигнал на консултант, като 
впоследствие ДАНС е проверила случая и е установила, че е истина. За казуса е уведомена и 
прокуратурата, като в момента тече проверка.  
"Дотук се стигна не само защото в администрацията има хора, които не си вършат добросъвестно 
работата и които ще бъдат, разбира се, наказани за това, а защото и бизнесът, и консултантите 
насърчават и подкрепят нерегламентираните отношения", смята Милушева. "Това е двустранен 
процес и не искам да се заблуждаваме, че само от едната страна са виновни." Тя самата се 
дистанцира от процеса на вземане на оценката, като заяви, че не може да провери всеки един 
от проектите. По думите й обаче служители от администрацията, които са допуснали нарушения, 
ще бъдат наказани и ще има уволнения, макар че не посочи конкретни имена или бройка. Една 
оценителна комисия по принцип се състои от между 30 и 40 човека, като сред тях има не само 
държавни служители, но и външни лица, назначени след конкурс.  
Напълно срутено доверие  
Най-фрапантното в случая е, че той идва точно след одита на програмата от Европейската 
сметна палата. Милушева е на мнение, че това няма да се отрази на мнението на одитиращите. 
"Няма риск от загуба на средства или спиране на програма "Конкурентоспособност". Няма да 
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има забавяне на следващия програмен период", коментира на няколко пъти тя в отговор на 
въпросите дали признаването на нарушенията не компрометира оценката на всички проекти по 
програмата досега, както и как ще се гарантират прозрачност и обективност оттук нататък. 
Остана без отговор обаче въпросът защо при наличието на всички тези контролни механизми 
проблемът не е бил засечен. Както самата Милушева призна, повторната проверка е била 
провокирана от външните сигнали и по-специално тези, изпратени до Брюксел. "Смятам, че 
решението на управляващия орган да спре схемата и открито да обясни проблемите по нея, ще 
допринесе значително за възстановяване на напълно срутеното доверие. Положителното е, че 
няма да бъде допуснат прецедент голям брой нарушения да минат незабелязано", коментира за 
"Капитал Daily" Кристина Цветанска, председател на Българската асоциация на консултантите 
по европейски проекти.  
Запитана дали става дума за политически натиск, Милушева каза, че такъв през нея не е 
минавал, а ако е имало, е бил директно върху оценителната комисия. Публична тайна е, че най-
голям радетел за вкарването на още един рунд по схемата "Технологична модернизация" преди 
края на този период беше зам. министърът от ДПС Юнал Тасим. По негова инициатива беше 
разделена на фази газовата връзка със Сърбия, за да може парите от нея да се пренасочат. В 
интервю преди време Тасим заяви, че "кандидатстващите фирми са фирмите, които работят в 
България, тези, които са оцелели в прехода и са жизнени. В този смисъл - това е, с което 
разполагаме, но без да се снижават критериите."  
Самата процедура обаче беше набързо сглобена и с доста по-малък бюджет, който можеше да 
стигне за не повече от 150 проекта, както самата Милушева каза. Реално кандидатите са били 
над 1200 фирми с общ бюджет над 730 млн. лв. "Засилената конкуренция между фирмите в тази 
процедура изкриви процеса. И за пореден път доказа, че такава силна конкуренция ражда 
напрежение, насърчава корупция, стимулира нерегламентирани отношения", коментира 
Милушева. Проблемът, разбира се, не е в конкуренцията, а в хората, които са взимали 
решенията и са поставили фирмите при неравни условия.  
Заради пропуските (и вероятно корупция) в работата на оценителната комисия без субсидии ще 
останат и фирми, които са участвали в конкурса честно и са инвестирали немалко време и 
средства, за да разработят проекта си. За тях остава единствено обещанието, че наесен ще бъде 
обявена нова схема за технологична модернизация (от следващия програмен период), като 
бюджетът за нея ще е доста по-голям - поне 350-400 млн. лв., за да може да се удовлетвори 
силният интерес на фирмите към нея. Как ще бъде контролирана оценителната комисия при 
следващата процедура остава отворен въпрос.  
***  
142 фирми няма да получат 97 млн. лв. субсидии за нова техника. Парите ще се преразпределят 
към резервните списъци на други процедури.  
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Дата: 24.06.2014  
Източник: в. Преса  
Страница: 1  
Брой думи: 35  
 
 
Резюме: България сама замрази вчера близо 97 млн. лв. от еврофондовете по програма 
"Конкурентоспособност" заради съмнения за корупция. Така 142 фирми няма да получат нито 
лев. Икономическото министерство е залято от оплаквания срещу комисията класирала 
кандидатите.  
 
Заглавие: Фирми губят 97 млн. лева от ЕС заради корупция  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: България сама замрази вчера близо 97 млн. лв. от еврофондовете по програма 
"Конкурентоспособност" заради съмнения за корупция. Така 142 фирми няма да получат нито 
лев. Икономическото министерство е залято от оплаквания срещу комисията класирала 
кандидатите.  
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Дата: 24.06.2014  
Източник: в. Преса  
Страница: 13  
Брой думи: 222  
 
 
Резюме: Проекти за технологична модернизация на 142 български фирми са се класирали в 
конкурс за близо 97 млн. лв. от ЕС, но няма да получат нито лев.  
 
Заглавие: Фирми губят 97 млн. лв. от ЕС заради корупция  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Проекти за технологична модернизация на 142 български фирми са се класирали в 
конкурс за близо 97 млн. лв. от ЕС, но няма да получат нито лев.  
Процедурата е отменена заради множество нарушения и съмнения за корупция в оценителната 
комисия. Това съобщи вчера Ели Милушева, ръководител на управляващия орган по 
оперативна програма "Конкурентоспособност". Тя е издала заповед за отмяна на класирането 
след лавина от над 100 жалби от фирми и техни консултанти. Първа "Бест Партнерс" е изпратила 
сигнал и до Европейската комисия.  
По жалбите е направена вътрешна проверка, а резултатите били предадени на ДАНС и 
прокуратурата. "Ще има наказани", заяви Милушева, но отказа да назове имената или дори само 
броя на провинилите се служители. В състава на оценителната комисия влизали 38 души. "Ще 
има наказани членове", подчерта Милушева. "Хора от оценителната комисия са звънели на 
фирми, за да се разбират", обясни тя. Освен това служители променяли в хода на конкурса някои 
от критериите за оценка, което е недопустимо.  
Конкуренцията между кандидатите се ожесточила от недостатъчната сума - 97 млн. лв., при 1200 
кандидати с проекти на обща стойност 730 млн. лв.  
През есента процедурата ще бъде подновена, като сумата ще бъде поне 350-400 млн. лв., каза 
Милушева.  
Управляващият орган ще се опита да спаси 97-те млн. лв., като ще ги пренасочи в срок до 30 
юни към схеми за енергийна ефективност и иновации.  
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Дата: 24.06.2014  
Източник: в. Репортер  
Страница: 10  
Брой думи: 125  
 
 
Резюме: Заради множество нарушения е отменено класирането по процедурата за технологична 
модернизация на 142 фирми за 97 млн. лв. по Оперативна програма "Конкурентоспособност". 
Това заяви директорът на управляващия орган на програмата Ели Милушева.  
 
Заглавие: Спряха 97 млн. лв. за фирмите  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Заради множество нарушения е отменено класирането по процедурата за технологична 
модернизация на 142 фирми за 97 млн. лв. по Оперативна програма "Конкурентоспособност". 
Това заяви директорът на управляващия орган на програмата Ели Милушева.  
По думите й са подадени над сто жалби и сигнали за нарушения по отделните процедури за 
обществени поръчки, включително за изнудване и неравно третиране на кандидатите. "Някои от 
допуснатите нередности граничат с престъпление, като за тях са уведомени прокуратурата и 
ДАНС", обяви директорът. Така е предотвратен рискът от спиране на плащанията по 
програмата от страна на Европейската комисия и забавяне одобрението на новата оперативна 
програма за бизнеса 2014-2020 г. Освободеният ресурс от 97 млн. лв. ще бъде пренасочен към 
резервни проекти по други схеми, сред които енергийна ефективност и иновации, добави още 
Милушева.  
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Регионални печатни медии 
Няма намерена информация  
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Периодични печатни издания 
Няма намерена информация 

  



 

 

34 

М
ед
и
ен

 м
он
и
то
ри
нг

 | 
 6

/2
4/

20
1

4 

Интернет издания и блогове 
 
Дата: 23.06.2014  
Източник: www.dnes.bg  
Връзка: http://www.dnes.bg/business/2014/06/23/blokiraha-dogovorite-za-modernizaciia-na-firmi-po-
op-konkurentosposobnost.229964  
Брой думи: 413  
 
 
Резюме: Договорите за технологична модернизация, спечелени през май от фирми по ОП 
„Конкурентоспособност“, няма да бъдат подписани. Цялата процедура е отменена заради 
множество сигнали от страна на бизнеса и консултанти по европроекти за корупция. Това съобщи 
Ели Милушева, директор на дирекция „Еврофондове за конкурентоспособност“ към 
икономическото министерство.  
 
Заглавие: Блокираха договорите за модернизация на фирми по ОП 
"Конкурентоспособност"  
Подзаглавие: Контрактите на 142 компании за проекти за 97 млн. лв. няма да бъдат подписани  
Автор: Надежда Бочева  
Текст: Договорите за технологична модернизация, спечелени през май от фирми по ОП 
„Конкурентоспособност“, няма да бъдат подписани. Цялата процедура е отменена заради 
множество сигнали от страна на бизнеса и консултанти по европроекти за корупция. Това съобщи 
Ели Милушева, директор на дирекция „Еврофондове за конкурентоспособност“ към 
икономическото министерство.  
Контракти е трябвало да бъдат сключени със 142 одобрени компании, спечелили проекти за ново 
оборудване за 97 млн. лв. Сега средствата ще бъдат пренасочени основно към резервни проекти 
на бизнеса за енергийна ефективност и по-малко – за иновации.  
Блокирането на процедурата е в резултат на открити нарушения и натрупване на грешки.  
Това е 14-та поред процедура за технологична модернизация. За управляващия орган е било 
голямо предизвикателство да я открие при ограничения ресурс в края на периода, коментира 
Милушева и посочи, че това е най-желаната от бизнеса процедура, което се доказва и от 
получените 1 200 проекта за над 730 млн. лв. "Знаехме, че парите ще стигнат максимум за 150 
проекта", каза Милушева.  
„Оттук започнаха проблемите. Засилената конкуренция между фирмите изкриви процеса. 
Толкова силна конкуренция в една процедура създава напрежение и насърчава корупцията“, 
допълни тя.  
След класирането на фирмите в управляващия орган са постъпили безпрецедентно количество 
жалби, които продължават да постъпват и вече надхвърлят 100 броя. Разпоредена е проверка и 
са открити нарушения при процедурата.  
Заради реален риск за финансови корекции, спиране на програмата и забавяне на новата 
програма след 2014 година, класирането за технологична модернизация е отменено.  
Милушева коментира, че вината в случая трябва да бъде споделена между Управляващия орган 
на програмата, бизнеса и консултантите.  
Ето и част от откритите нарушения: неравно третиране на кандидатите, добавяне на нови 
критерии, оценителната комисия е взела решения, без да ги съгласува с ръководителя на 
Управляващия орган, имало е нерегламентирана комуникация между членове на комисията и 
фирми с проекти. „Защо? За да се разбират нещо. И аз не знам“, допълни Милушева.  
„Не приемам след процедура фирми да се оплакват, че са им искани пари или че някой е дал 
подкуп. Защо фирмите не подават сигнали по време на оценката, че са изнудвани и не посочват 
имена“, попита още тя.  
Вследствие на проверката засега няма освободени служители, но наказани със сигурност ще 
има, допълни Милушева. Тя обаче отказа да посочи колко служители са допуснали нарушения.  
Очаква се през есента по новата програма „Иновации и конкурентоспособност“ отново да бъде 
отворен прием за технологична модернизация, но при по-ясни правила. Тогава фирмите ще 
кандидатстват за поне 350 млн. лв., обеща Милушева.  
Брюксел очаква доклад от България по случая.  
Още икономически новини може да прочетете в Investor.bg  
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Дата: 23.06.2014  
Източник: www.dnevnik.bg  
Връзка: 
http://www.dnevnik.bg/biznes/2014/06/23/2329744_ministerstvoto_na_ikonomikata_spria_96_mln_lv_
po/  
Брой думи: 392  
 
 
Резюме: Със съжаление, но с ясна отговорност заявявам категорично, че договорите по проекта 
за "Технологична модернизация в малки и средни предприятия" по Оперативна програма 
"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" няма да бъдат подписани от 
мен като ръководител на договарящия орган.  
 
Заглавие: Министерството на икономиката спря 96 млн. лв. по европроект за 
модернизация на предприятията  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Със съжаление, но с ясна отговорност заявявам категорично, че договорите по проекта 
за "Технологична модернизация в малки и средни предприятия" по Оперативна програма 
"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" няма да бъдат подписани 
от мен като ръководител на договарящия орган.  
Това заяви на извънредната пресконференция в Министерство на икономиката и енергетиката 
главният директор на дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" Ели 
Милушева.  
Става дума за общо малко над 96 милиона лева. Средствата няма да бъда загубени, въпреки 
изключително кратките срокове, като в рамките на следващата седмица те ще бъдат 
разпределени в резервни проекти - най-вече по програмите "Енергийна ефективност" и "Развитие 
на иновациите", обясни Милушева.  
По думите й мотивите за спиране на проектите са постъпилите безпрецедентно многото жалби и 
сигнали към управляващия орган след публикуването на решението от 23 май за одобрение на 
доклада на оценителна комисия.  
На 30 юни 2014 година 142 фирми е трябвало да сключат договори за получаване на средства 
по ОП "Конкурентоспособност", които да бъдат използвани за закупуване на модерна техника 
и оборудване, но заради наличието на над 100 жалби, включително и сигнали, стигнали до ДАНС 
и прокуратурата, Ели Милушева отменя своето предишно решение като ръководител на 
управляващия орган на програмата и договори няма да има.  
"Жалбите и сигналите продължават да се трупат и до днес", посочи тя и добави, че в доклада от 
повторната проверка на всички жалби и сигнали се посочва, че нарушенията се отнасят най-вече 
до: нарушение на принципа на равнопоставеност; нарушение на вътрешните правила, които 
водят до промяна в класирането. Най-сериозните нарушения, стигнали до прокуратурата, са 
свързани с обаждания от страна на оценителната комисия към някои от фирмите. "Този сигнал е 
получен от консултанти по проектите и е потвърден от ДАНС", обясни Милушева.  
"От тук нататък решението за отмяна беше най-трудното в моята кариера до сега", каза тя.  
"От една страна имаме списък с одобрение за финансиране на фирми, не всички от които са 
играли нечестно и спрямо които отмяната на решението не е справедливо. Имаме и краен срок 
за сключване на договорите - 30 юни 2014 г., след който никакви проекти по оперативната 
програма не могат да бъдат сключени и средствата след него се губят автоматично. От друга 
страна имаме доказателство за нарушения и реален риск от финансови корекции при проверката, 
риск от спиране на програмата и забавяне на акредитацията за следващия програмен период, 
който риск никой не може да си позволи", допълни Ели Милушева.  
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Дата: 23.06.2014  
Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/./news/2014/06/23/1935314/glavniyat-direktor-na-direktsiya-
evropeyski-fondove-za-konkurentosposobnost-eli-milusheva-shte-dade-preskonferentsiya.html  
Брой думи: 43  
 
 
Резюме: София. Главният директор на дирекция „Европейски фондове за 
конкурентоспособност“ Ели Милушева ще даде пресконференция от 14.30 часа, съобщиха от 
пресцентъра на Министерството на икономиката и енергетиката. Пресконференцията ще се 
проведе в сградата на ведомството на ул. „Княз Александър Батенберг“ 12, ет. 1., „Голяма зала“.  
 
Заглавие: Главният директор на дирекция „Европейски фондове за 
конкурентоспособност“ Ели Милушева ще даде пресконференция  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: София. Главният директор на дирекция „Европейски фондове за 
конкурентоспособност“ Ели Милушева ще даде пресконференция от 14.30 часа, съобщиха от 
пресцентъра на Министерството на икономиката и енергетиката. Пресконференцията ще се 
проведе в сградата на ведомството на ул. „Княз Александър Батенберг“ 12, ет. 1., „Голяма зала“.  
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Дата: 23.06.2014  
Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/./news/2014/06/23/1935458/eli-milusheva-spirat-protsedura-
tehnologichna-modernizatsiya-ot-op-razvitie-na-konkurentosposobnostta-za-perioda-2007-2012-g.html  
Брой думи: 319  
 
 
Резюме: София. Спират процедурата по мярка „Технологична модернизация” от ОП „Развитие 
на конкурентоспособността” за периода 2007- 2012 г. Това каза на пресконференция 
ръководителят на дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” в Министерство 
на икономиката и енергетиката Ели Милушева, предаде репортер на Агенция „Фокус”.  
 
Заглавие: Ели Милушева: Спират процедура „Технологична модернизация” от ОП 
„Развитие на конкурентоспособността” за периода 2007 – 2012 г.  
Подзаглавие:  
Автор: Василена ЙОРДАНОВА  
Текст: София. Спират процедурата по мярка „Технологична модернизация” от ОП „Развитие 
на конкурентоспособността” за периода 2007- 2012 г. Това каза на пресконференция 
ръководителят на дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” в Министерство 
на икономиката и енергетиката Ели Милушева, предаде репортер на Агенция „Фокус”. 
„Процедурата е в процес на подписване на договори с одобрените за финансиране фирми от 
страна на договарящия орган. Днес със съжаление и с ясна отговорност заявявам категорично, 
че тези договори няма да бъдат подписани от мен като ръководител на договарящия орган”, 
подчерта Милушева. Тя съобщи, че днес е издала решение за отмяна на предишно свое решение 
от 23 май 2014, с което е одобрила доклада на оценителната комисия. „След публикуването на 
доклада на 23 май в управляващия орган постъпиха безпрецедентно количество жалби и сигнали 
за нередности при процеса на оценката, включително и такива, представляващи престъпления, 
за които съм уведомила ДАНС и прокуратурата”, каза Милушева . Разпредена е повторна 
проверка, извършена от отдел „Законодателство, вътрешен контрол и нередности”, която е 
показала, че са установени нарушения при оценката на проектите. Сред нарушени са принципите 
на равнопоставеност, процедурите и вътрешните правила, които водят до отмяна на 
класирането. Милушева посочи, че крайният срок за подписването на договорите е 30 юни и ако 
това не се случи дотогава, парите ще бъдат безвъзвратно загубени, затова мярката 
„технологична модернизация” е спряна, въпреки, че не всички от одобрените проекти са уличени 
в нарушения.  
„Имаме реални нарушения, има реален риск от финансови корекции, риск от спиране на 
програмата и забавяне на акредитацията за следващия програмен период 2014-2020, който 
риск никой не може да си позволи на практика към днешна дата”, каза още Милушева. Тя заяви, 
че решението за спиране на „Технологична модернизация” има за цел да защити държавните 
интереси и интересите на фирмите. Милушева заяви, че договорите, които по програма би 
трябвало да се подпишат, са със 142 фирми на стойност 97 млн. лева. Средствата от 
процедурата ще бъдат пренасочени към резервни проекти по процедурите „Енергийна 
ефективност” и „Иновации”.  
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Дата: 23.06.2014  
Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/./news/2014/06/23/1935491/eli-milusheva-nyama-opasnost-ot-
spirane-na-op-inovatsii-i-konkurentosposobnost.html  
Брой думи: 274  
 
 
Резюме: София. Няма опасност от спиране на ОП „Иновации и конкурентоспособност". Това каза 
на пресконференция ръководителят на дирекция „Европейски фондове за 
конкурентоспособност” в Министерство на икономиката и енергетиката Ели Милушева, 
предаде репортер на Агенция „Фокус”.  
 
Заглавие: Ели Милушева: Няма опасност от спиране на ОП „Иновации и 
конкурентоспособност”  
Подзаглавие:  
Автор: Василена ЙОРДАНОВА  
Текст: София. Няма опасност от спиране на ОП „Иновации и конкурентоспособност". Това каза 
на пресконференция ръководителят на дирекция „Европейски фондове за 
конкурентоспособност” в Министерство на икономиката и енергетиката Ели Милушева, 
предаде репортер на Агенция „Фокус”. „Риск хипотетично би могло да има, ако ние сключим тези 
договори и тези нарушения се потвърдят и размерът на грешката излезе много голям”, допълни 
Милушева. По думите ?, няма време за преоценка на цялата процедура, тъй като срокът за 
подписване на договорите изтича на 30 юни и затова се прекратява процедурата. Тя допълни, че 
средствата по процедура „Технологична модернизация” са 97 млн. лева, които ще бъдат 
пренасочени към резервни проекти по процедурите „Иновации” и „Енергийна ефективност”. 
„Средствата няма да бъдат загубени”, подчерта Милушева и допълни, че въпреки краткия срок 
от една седмица, те ще бъдат успешно прехвърлени към другите процедури. Според нея, по-
голяма част от парите ще отидат в процедура „Енергийна ефективност”, тъй като средствата по 
нея са най-малко. На въпрос, дали щом процедурата спира, това означава, че системите за 
контрол на управляващия орган не работя, Милушева отговори, че самото спиране означават, че 
системите работят много добре. Тя допълни, че от и Брюксел, и всички контролни органи, и 
одитни средства на ЕС са запознати със ситуацията и очакват доклад от българска страна. На 
въпрос, дали е вярно, че ако не е имало сигнал, изпратен до Брюксел от консултантска фирма, 
нямало да се направи повторната проверка и нямаше да се стигне до решението за спиране на 
процедурата Милушева каза: „Да, на практика е вярно. Всъщност те бяха хората, които първи 
дойдоха и сигнализираха”. Като най-сериозен сред получените сигнали Милушева определи 
нерегламентирани обаждания на членове на оценителната комисия до фирми, подлежащи на 
оценка.  
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Дата: 23.06.2014  
Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/./news/2014/06/23/1935470/eli-milusheva-vinata-za-spiraneto-na-
protsedura-tehnologichna-modernizatsiya-e-spodelena.html  
Брой думи: 258  
 
 
Резюме: София. Вината за спирането на процедура „Технологична модернизация” от ОП 
„Развитие на конкурентоспособността” за периода 2007 – 2012 г. е споделена. Това каза на 
пресконференция ръководителят на дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” в 
Министерство на икономиката и енергетиката Ели Милушева, предаде репортер на Агенция 
„Фокус”.  
 
Заглавие: Ели Милушева: Вината за спирането на процедура „Технологична 
модернизация” е споделена  
Подзаглавие:  
Автор: Василена ЙОРДАНОВА  
Текст: София. Вината за спирането на процедура „Технологична модернизация” от ОП 
„Развитие на конкурентоспособността” за периода 2007 – 2012 г. е споделена. Това каза на 
пресконференция ръководителят на дирекция „Европейски фондове за 
конкурентоспособност” в Министерство на икономиката и енергетиката Ели Милушева, 
предаде репортер на Агенция „Фокус”. „До тук се стигна не само, защото в администрацията има 
хора, които не си вършат добросъвестно работата и които ще бъдат разбира се наказани за това, 
а защото и бизнесът и консултантите насърчават и подкрепят нерегламентираните отношения. 
Това е двустранен процес и не искам да се заблуждаваме, че само от едната страна са виновни”, 
каза още Милушева и заяви, че няма да приеме критиките едностранно. „Трябва да осъзнаваме 
всички приказките и последствията от тях, за действията си и да поемаме отговорност за това”, 
подчерта тя. „Искам да попитам, защо фирмите и консултантите не подават сигналите си по 
време на оценката, че са били изнудвани или че има проблеми според тях в процедурата? Защо 
не посочват нещата с истинските им имена? ”, попита Милушева и заяви, че иска в процедурата 
да участват достойни и силни фирми, които са двигатели на българската икономика, а не 
страхливи, които търсят успех чрез измама. „Който не може – не може, който може – да заповяда, 
за него са тези средства и тази програма”, каза още Милушева. По думите ?, през есента първата 
процедура по новата ОП „Иновации и конкурентоспособност" ще бъде отново „Технологична 
модернизация” със същите критерии, но с по-ясни правила. „Това ще бъде нашият реверанс към 
всички фирми, които в момента незаслужено търпят щети”, каза още Ели Милушева.  
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Дата: 23.06.2014  
Източник: www.investor.bg  
Връзка: http://investor.bg/evroproekti/264/a/blokiraha-dogovorite-za-modernizaciia-na-firmi-po-op-
konkurentosposobnost,174840/  
Брой думи: 406  
 
 
Резюме: Договорите за технологична модернизация, спечелени през май от фирми по ОП 
„Конкурентоспособност“, няма да бъдат подписани. Цялата процедура е отменена заради 
множество сигнали от страна на бизнеса и консултанти по европроекти за корупция. Това съобщи 
Ели Милушева, директор на дирекция „Еврофондове за конкурентоспособност“ към 
икономическото министерство.  
 
Заглавие: Блокираха договорите за модернизация на фирми по ОП 
„Конкурентоспособност“  
Подзаглавие: Контрактите на 142 компании, спечелили проекти за 97 млн. лв., няма да бъдат 
подписани  
Автор: Надежда Бочева  
Текст: Договорите за технологична модернизация, спечелени през май от фирми по ОП 
„Конкурентоспособност“, няма да бъдат подписани. Цялата процедура е отменена заради 
множество сигнали от страна на бизнеса и консултанти по европроекти за корупция. Това съобщи 
Ели Милушева, директор на дирекция „Еврофондове за конкурентоспособност“ към 
икономическото министерство.  
Контракти е трябвало да бъдат сключени със 142 одобрени компании, спечелили проекти за ново 
оборудване за 97 млн. лв. Сега средствата ще бъдат пренасочени основно към резервни проекти 
на бизнеса за енергийна ефективност и по-малко – за иновации.  
Блокирането на процедурата е в резултат на открити нарушения и натрупване на грешки.  
Това е 14-та поред процедура за технологична модернизация. За управляващия орган е било 
голямо предизвикателство да я открие при ограничения ресурс в края на периода, коментира 
Милушева и посочи, че това е най-желаната от бизнеса процедура, което се доказва и от 
получените 1 200 проекта за над 730 млн. лв. "Знаехме, че парите ще стигнат максимум за 150 
проекта", каза Милушева.  
„Оттук започнаха проблемите. Засилената конкуренция между фирмите изкриви процеса. 
Толкова силна конкуренция в една процедура създава напрежение и насърчава корупцията“, 
допълни тя.  
След класирането на фирмите в управляващия орган са постъпили безпрецедентно количество 
жалби, които продължават да постъпват и вече надхвърлят 100 броя. Разпоредена е проверка и 
са открити нарушения при процедурата.  
Заради реален риск за финансови корекции, спиране на програмата и забавяне на новата 
програма след 2014 година, класирането за технологична модернизация е отменено.  
Милушева коментира, че вината в случая трябва да бъде споделена между Управляващия орган 
на програмата, бизнеса и консултантите.  
Ето и част от откритите нарушения: неравно третиране на кандидатите, добавяне на нови 
критерии, оценителната комисия е взела решения, без да ги съгласува с ръководителя на 
Управляващия орган, имало е нерегламентирана комуникация между членове на комисията и 
фирми с проекти. „Защо? За да се разбират нещо. И аз не знам“, допълни Милушева.  
„Не приемам след процедура фирми да се оплакват, че са им искани пари или че някой е дал 
подкуп. Защо фирмите не подават сигнали по време на оценката, че са изнудвани и не посочват 
имена“, попита още тя.  
В следствие на проверката засега няма освободени служители, но наказани със сигурност ще 
има, допълни Милушева. Тя обаче отказа да посочи колко служители са допуснали нарушения.  
Очаква се през есента по новата програма „Иновации и конкурентоспособност“ отново да бъде 
отворен прием за технологична модернизация, но при по-ясни правила. Тогава фирмите ще 
кандидатстват за поне 350 млн. лв., обеща Милушева.  
Брюксел очаква доклад от България по случая.  
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Дата: 23.06.2014  
Източник: www.investor.bg  
Връзка: http://investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/na-turskiia-kozmetichen-pazar-se-tyrsiat-po-silni-
aromati-i-po-iarki-etiketi,174454/  
Брой думи: 436  
 
 
Резюме: На турския пазар се търсят козметични продукти с по-силни аромати и по-ярки етикети. 
Има интерес и към козметични продукти, съдържащи в състава си розова вода и розово масло. 
Освен това там се търсят серии за бебета и малки деца и продукти против изпотяване и акне, 
коментираха пред Investor.bg български козметични фирми, участвали в Международната 
специализирана изложба за парфюмерия и козметика Beauty Eurasia 2014 в Истанбул, провела 
се между 12 и 14 юни.  
 
Заглавие: На турския козметичен пазар се търсят по-силни аромати и по-ярки етикети  
Подзаглавие: Там проявяват интерес и към козметични продукти с розова вода и масло, 
споделиха български производители  
Автор: Теодора Георгиева  
Текст: На турския пазар се търсят козметични продукти с по-силни аромати и по-ярки етикети. 
Има интерес и към козметични продукти, съдържащи в състава си розова вода и розово масло. 
Освен това там се търсят серии за бебета и малки деца и продукти против изпотяване и акне, 
коментираха пред Investor.bg български козметични фирми, участвали в Международната 
специализирана изложба за парфюмерия и козметика Beauty Eurasia 2014 в Истанбул, провела 
се между 12 и 14 юни.  
Според пловдивското „Суперфиниш – 2000“ ЕООД на турския пазар се търсят продукти с по-
силни аромати и с по-ярки етикети. За момента дружеството не изнася за Турция, но внася 
суровини от там, които използва в своите продукти. По-голямата част от продукцията на фирмата 
се изнася извън страната - около 60-70%, като износът е за европейски държави и Ирак.  
От софийската фирма за дерматологична козметика „Биотрейд България“ ООД смятат, че в 
Турция се търсят най-много продукти за бебета и такива против изпотяване и акне. „Засега 
нямаме износ към турския пазар, но има интерес към нашите продукти и се надяваме, че ще 
започнем да изнасяме за там“, завиха от фирмата, чиито продажби са предимно в България - 
около 80%. Износът й е за страни от Близкия изток, за Румъния и Македония.  
Пловдивското „Боди Бюти“ ЕООД пък смята, че в Турция най-много се търсят козметични 
продукти, съдържащи розово масло. Дружеството също за момента не изнася за Турция, но се 
надява след първото участие в изложбата да има интерес към продуктите в бъдеще. За сметка 
на това фирмата има износ за Австрия, Гърция, Испания, Италия, Тайланд, Русия, Америка и 
Норвегия.  
От старозагорската „Алтея Органикс“ ООД също смятат, че в Турция се търсят продукти, които 
съдържат розова вода и масло. Предпочита се и органичната козметика. Те споделиха, че 
изнасят за Турция, но се надяват износът към тази страна да се увеличи. На въпрос дали 
турският пазар им е помогнал да изнесат своя продукция към пазарите в Близкия изток, те 
отговориха, че са внасяли от там благодарение на турския пазар. Около 80% от продажбите на 
дружеството са извън страната, основно за Европа, Азия, и Америка.  
Интерес към продуктите си по време на изложението от страни от Близкия изток отчете 
„Биофарма Лабораторис“ ООД, предлагаща италианска козметика за коса. Пловдивската фирма 
изнася за Европа, но по-голям е делът на продажбите им в България – около 60%.  
Друго пловдивско дружество - „Розаимпекс“ ООД, сподели, че изнася както за Турция, както и за 
европейските страни, като износът формира около 80% от продажбите.  
На изложението в Турция участваха и други български козметични фирми. Националното участие 
се организира по проект за развитието на експорта, финансиран от Европейския фонд за 
регионално развитие чрез Оперативна програма „Конкурентоспособност“ 2007 – 2013.  
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Дата: 23.06.2014  
Източник: www.mediapool.bg  
Връзка: http://mediapool.bg/otmenena-e-protsedurata-za-modernizatsiya-na-firmite-za-97-mln-lv-
news221812.html  
Брой думи: 106  
 
 
Резюме: Заради множество нарушения е отменено класирането по процедурата за технологична 
модернизация на фирмите за 97 млн. лв. по оперативна програма "Конкурентоспособност". 
Това съобщи в понеделник Ели Милушева, ръководител на управляващия орган на 
програмата.  
 
Заглавие: Отменена е процедурата за модернизация на фирмите за 97 млн. лв.  
Подзаглавие: Средствата се пренасочват за резервни проекти по енергийна ефективност и 
иновации  
Автор:  
Текст: Заради множество нарушения е отменено класирането по процедурата за технологична 
модернизация на фирмите за 97 млн. лв. по оперативна програма "Конкурентоспособност". 
Това съобщи в понеделник Ели Милушева, ръководител на управляващия орган на 
програмата.  
Така е предотвратен рискът от спиране на плащанията по програмата от страна на 
Европейската комисия и забавяне одобрението на новата оперативна програма за бизнеса за 
периода 2014-2020 г., посочи Милушева.  
Някои от допуснатите нарушения граничат с престъпление и за това материалите са предадени 
на прокуратурата за търсене на отговорност, посочи Милушева.  
Освободеният ресурс от 97 млн. лв. ще бъде пренасочен към резервни проекти по други схеми, 
сред които енергийна ефективност и иновации, каза Милушева.  
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Дата: 23.06.2014  
Източник: www.mediapool.bg  
Връзка: http://mediapool.bg/skandalnata-protsedurata-za-modernizatsiya-na-firmite-za-97-mln-lv-e-
otmenena-news221812.html  
Брой думи: 985  
 
 
Резюме: Заради множество нарушения, някои от които граничат с престъпление, е отменено 
класирането по процедурата за технологична модернизация на фирмите за 97 млн. лв. по 
оперативна програма "Конкурентоспособност". Това съобщи Ели Милушева, ръководител на 
управляващия орган на програмата.  
 
Заглавие: Скандалната процедурата за модернизация на фирмите за 97 млн. лв. е 
отменена  
Подзаглавие: Средствата се пренасочват за резервни проекти по енергийна ефективност и 
иновации  
Автор: Ели Милушева  
Текст: Заради множество нарушения, някои от които граничат с престъпление, е отменено 
класирането по процедурата за технологична модернизация на фирмите за 97 млн. лв. по 
оперативна програма "Конкурентоспособност". Това съобщи Ели Милушева, ръководител на 
управляващия орган на програмата.  
Така е предотвратен рискът от спиране на плащанията по програмата от страна на 
Европейската комисия и забавяне одобрението на новата оперативна програма за бизнеса за 
периода 2014-2020 г., посочи Милушева.  
За да не бъде загубен, освободеният ресурс от 97 млн. лв. ще бъде пренасочен към резервни 
проекти по други схеми, сред които енергийна ефективност и иновации, каза Милушева.  
Нова схема по технологична модернизация за бизнеса за 350 – 400 млн. лв. ще бъде отворена 
през есента със средства от новата програма "Иновации и Конкурентоспособност", допълни 
Милушева.  
Да хванеш влака в деня преди евроизборите  
Четиринайсетото, последно, отваряне на схемата за технологична модернизация на малки и 
средни предприятия беше в края на 2013 г. с бюджет от 97 млн. лв. За парите кандидатстваха 
над 1200 фирми с проектни предложения за над 730 млн. лв.  
Оценяването на проектите е извършено от 40-членна комисия. На 23 май в края на работния ден 
на страницата на оперативна програма "Конкурентоспособност" в интернет е публикуван 
списъкът с одобрените 142 проекта. Те получават безвъзмездна помощ за обновяване от 100 
хил. лв. за микрофирмите до 2 млн. лв. за средните предприятия.  
В деня преди евроизборите на 24 май списъкът изчезва. Това веднага поражда догадки сред 
бизнеса, включително коментари, че комисията е пренебрегнала дори проекти, за които са се 
застъпвали министри.  
Списъкът е публикуван отново на 27 май. Разлика между двата списъка няма. Обяснението на 
Милушева е, че в събота получила сигнал, че е публикувано класирането по друга схема. Понеже 
не е имала достъп до компютър и възможност за проверка наредила да го свалят. В понеделник, 
когато отишла на работа, видяла, че няма грешка и затова списъкът бил публикуван отново.  
Сред спечелили кандидати е компанията "Централна енергоремонтна база", която неотдавна 
спечели над 3 млн. лв. по схемата за иновации на програма "Конкурентоспособност". Сега 
подкрепата е малко по-голяма - за 3.2 млн. лв. В управлението на компанията е Димитър 
Белелиев, чиято съпруга е Надежда Белелиева, която е старши експерт в дирекция "Външно-
икономическа политика" в Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ).  
Според Ели Милушева тук няма конфликт на интереси и г-жа Белелиева не е задължена да 
декларира, фирмата на съпруга си. Декларации за конфликт на интереси попълват само 
членовете на оценителната комисия, обясни Милушева.  
Сред отличените проекти има и такива, чиито фирми не отговарят на заложените финансови 
изисквания и не е ясно как са получили такива високи оценки. Има компании, които са пред 
фалит. Има и фирми, зад които според публикации в медиите стоят политици от различни 
политически партии. Проекти печелят дори компании, свързани с опозицията.  
Лавина от жалби  
Класирането на проектите отприщва лавина от жалби от страна на неуспели кандидати и 
консултанти. До този момент те са над 100, но продължават да идват още, каза Милушева.  



 

 

44 

М
ед
и
ен

 м
он
и
то
ри
нг

 | 
 6

/2
4/

20
1

4 

Тромавата административна процедура се задвижва чак след сигнал на консултантската 
компания "Бест Партнърс". Тя изпраща сигнал до Европейската комисия и българските органи. 
Назначена е проверка, която открива множество допуснати нарушения, някои от които "граничат 
с престъпления", по думите на Милушева. По тази причина тя подава сигнал до ДАНС и 
прокуратурата, като в момента тече разследване по случая.  
На първо място е нарушен принципът на равнопоставеност на кандидатите, каза Милушева. По 
думите й това е ставало с добавяне на нови критерии в хода на самата процедура, което е 
недопустимо. Финансиране е получило проектно предложение, което не отговаря на 
изискванията, каза Милушева без да посочи името на фирмата.  
Нарушението, граничещо с престъпление, е свързано с нерегламентирано обаждане на 
служители на оперативната програма до кандидатите, конкретизира Милушева, намеквайки, че 
са искали подкуп.  
Неофициално сред бизнеса се говори, че за да получи одобрение, един европроект по 
"Конкурентоспособност" за съответния служител върви комисионна, която варира от 7 до 10% 
от стойността на проекта. Бизнесът е готов да ги плати, стига проектът да му бъде одобрен. Не 
всички служители в Министерството на икономиката взимат пари, имало и такива, които се 
опитвали да се противопоставят на корупционните схеми, но на тях се гледало като на 
"извънземни" и бързо изпадали от системата, твърдят компании.  
Няма наказани, търси се "споделена отговорност"  
Въпреки че е минал месец от обявяването на класирането и въпреки откритите нарушения до 
момента няма наказани. "Служителите по оперативна програма "Конкурентоспособност" ще 
си понесат отговорността", каза Милушева. Тя не посочи кои са виновните и как точно ще бъдат 
санкционирани – със забележка, мъмрене или уволнение. Поиска обаче споделяне на 
отговорността.  
Вината за спирането на процедурата технологична модернизация е споделена, каза Ели 
Милушева. Според нея дотук се стигнало "не само, защото в администрацията има хора, които 
не си вършат добросъвестно работата и които ще бъдат разбира се наказани за това, а защото 
и бизнесът и консултантите насърчават и подкрепят нерегламентираните отношения".  
"Това е двустранен процес и не искам да се заблуждаваме, че само от едната страна са виновни", 
допълни Милушева. Тя попита защо фирмите и консултантите не са подавали сигнали по време 
на оценката, а едва след обявяването на класирането. Милушева не приема обясненията, че ги 
е било страх, да не ги отрежат в оценките. "Като ги е страх, да не кандидатстват повече", каза 
ръководителката на управляващия орган на програма "Конкурентоспособност".  
На чисто  
За да не се загубят 97-те млн. лв. от спряната схема, те ще отидат за финансиране на проекти 
от резервния списък по схемите за енергийно обновяване на фирмите и за иновации. Договорите 
с тях трябва да бъдат подписани до 30 юни – понеделник, когато изтича последният срок за 
договаряне на средствата от стария програмен период. По думите на Милушева щели да успеят 
да се справят с тази трудна задача.  
Първата процедура по новата оперативна програма "Иновации и Конкурентоспособност" ще 
бъде за технологична модернизация за бизнеса наесен с бюджет от 350 – 400 млн. лв., обеща 
Милушева. "Това ще бъде нашият реверанс към всички фирми, които в момента незаслужено 
търпят щети. Надявам се да започнем на чисто", каза Ели Милушева.  
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Дата: 23.06.2014  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=16923126  
Брой думи: 97  
 
 
Резюме: Управляващият орган на оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността 
на българската икономика“ 2007 – 2013 г. отменя процедурата „Технологична модернизация в 
малки и средни предприятия“. Това съобщи на пресконференция главният директор на дирекция 
„Европейски фондове за конкурентоспособност“ Ели Милушева.  
 
Заглавие: Спират 97 млн. лв за Конкурентоспособност  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Управляващият орган на оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 г. отменя процедурата 
„Технологична модернизация в малки и средни предприятия“. Това съобщи на пресконференция 
главният директор на дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ Ели 
Милушева.  
„За да предотвратим риска от финансови корекции на оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика“ или дори забавяне на акредитацията за 
следващия програмен период, взехме решение за прекратяване на процедурата за технологична 
модернизация“, подчерта Ели Милушева.  
Причина за спиране на процедурата за технологична модернизация са постъпилите 
безпрецедентен брой жалби и сигнали за нередности при процеса на оценка на проектите.  
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Дата: 23.06.2014  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=16923195  
Брой думи: 66  
 
 
Резюме: Спират процедурата по мярка «Технологична модернизация” от ОП «Развитие на 
конкурентоспособността” за периода 2007- 2012 г. Това каза на пресконференция 
ръководителят на дирекция «Европейски фондове за конкурентоспособност” в Министерство 
на икономиката и енергетиката Ели Милушева, предаде Агенция «Фокус”.  
 
Заглавие: Режат 97 млн. лв. от мярка Технологична модернизация. 142 фирми горят  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Спират процедурата по мярка «Технологична модернизация” от ОП «Развитие на 
конкурентоспособността” за периода 2007- 2012 г. Това каза на пресконференция 
ръководителят на дирекция «Европейски фондове за конкурентоспособност” в Министерство 
на икономиката и енергетиката Ели Милушева, предаде Агенция «Фокус”.  
«Процедурата е в процес на подписване на договори с одобрените за финансиране фирми от 
страна на договарящия орган. Днес със съжаление и с ясна отговорност заявявам категорично, 
че тези д...  
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Дата: 23.06.2014  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=16923275  
Брой думи: 67  
 
 
Резюме: Спират процедурата по мярка «Технологична модернизация” от ОП «Развитие на 
конкурентоспособността” за периода 2007- 2012 г. Това каза на пресконференция 
ръководителят на дирекция «Европейски фондове за конкурентоспособност” в Министерство 
на икономиката и енергетиката Ели Милушева, предаде Агенция «Фокус”.  
 
Заглавие: Режат 97 млн. лв. от мярка Технологична модернизация. 142 фирми горят  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Спират процедурата по мярка «Технологична модернизация” от ОП «Развитие на 
конкурентоспособността” за периода 2007- 2012 г. Това каза на пресконференция 
ръководителят на дирекция «Европейски фондове за конкурентоспособност” в Министерство 
на икономиката и енергетиката Ели Милушева, предаде Агенция «Фокус”.  
«Процедурата е в процес на подписване на договори с одобрените за финансиране фирми от 
страна на договарящия орган. Днес със съжаление и с ясна отговорност заявявам категорично, 
че тези д...  
Lev  
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Дата: 23.06.2014  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=16923084  
Брой думи: 69  
 
 
Резюме: Договорите за технологична модернизация, спечелени през май от фирми по 
Оперативна програма Конкурентоспособност, няма да бъдат подписани. Процедурата е 
отменена заради множество сигнали от страна на бизнеса и консултанти по европроекти за 
корупция. Това съобщи на пресконференция директорът на дирекция Еврофондове за 
конкурентоспособност към икономическото министерство Ели Милушева, цитира я 24 часа 
онлайн.  
 
Заглавие: Договорите за модернизация по ОП „Конкурентоспособност“ бяха спрени  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Договорите за технологична модернизация, спечелени през май от фирми по Оперативна 
програма Конкурентоспособност, няма да бъдат подписани. Процедурата е отменена заради 
множество сигнали от страна на бизнеса и консултанти по европроекти за корупция. Това съобщи 
на пресконференция директорът на дирекция Еврофондове за конкурентоспособност към 
икономическото министерство Ели Милушева, цитира я 24 часа онлайн.  
Договори е трябвало да бъдат сключени със 142 одобрени компании, спечелили проекти за ново 
оборудване за 97 млн.  
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Дата: 23.06.2014  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=16923136  
Брой думи: 142  
 
 
Резюме: Договорени в края на миналата година европейски пари за технологична модернизация 
на родни фирми в крайна сметка няма да бъдат изплатени, а договорите с одобрените компании 
няма да бъдат подписани.  
 
Заглавие: МИЕ спря 96 млн. лв. европари  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Договорени в края на миналата година европейски пари за технологична модернизация 
на родни фирми в крайна сметка няма да бъдат изплатени, а договорите с одобрените компании 
няма да бъдат подписани.  
На 30 юни 142 фирми е трябвало да сложат подписите си за получаване на пари по Оперативна 
програма „Конкурентоспособност“, които да използват за закупуване на модерно оборудване.  
Тези пари обаче няма да отидат за такава модернизация, заради подадени над сто жалби и 
сигнали за нарушения по отношение на неравно третиране на кандидатите при отделните 
процедури за обществени поръчки.  
Това каза на пресконференция ръководителят на дирекция „Европейски фондове за 
конкурентоспособност” в Министерство на икономиката и енергетиката Ели Милушева. Тя 
отбеляза, че след публикуването на доклада на 23 май в управляващия орган постъпиха 
безпрецедентно количество жалби и сигнали за нередности при процеса на оценката, 
включително и такива, представляващи престъпления, за които съм уведомила ДАНС и 
прокуратурата.  
 



 

 

50 

М
ед
и
ен

 м
он
и
то
ри
нг

 | 
 6

/2
4/

20
1

4 

Дата: 23.06.2014  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=16923171  
Брой думи: 435  
 
 
Резюме: София/КРОСС/ Управляващият орган на оперативна програма «Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 - 2013 г. отменя процедурата 
«Технологична модернизация в малки и средни предприятия“. Това съобщи на пресконференция 
главният директор на дирекция «Европейски фондове за конкурентоспособност“ Ели 
Милушева.  
 
Заглавие: Спряха 96 млн. лв. европари  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: София/КРОСС/ Управляващият орган на оперативна програма «Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 - 2013 г. отменя процедурата 
«Технологична модернизация в малки и средни предприятия“. Това съобщи на пресконференция 
главният директор на дирекция «Европейски фондове за конкурентоспособност“ Ели 
Милушева.  
«За да предотвратим риска от финансови корекции на оперативна програма «Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика“ или дори забавяне на акредитацията за 
следващия програмен период, взехме решение за прекратяване на процедурата за технологична 
модернизация“, подчерта Ели Милушева.  
Причина за спиране на процедурата за технологична модернизация са постъпилите 
безпрецедентен брой жалби и сигнали за нередности при процеса на оценка на проектите. 
Получените до момента жалби са повече от 100, като сигналите за нередности продължават. 
«След разпоредена проверка на всички жалби, отдел «Вътрешен контрол и нередности“ 
предостави доклад за нарушения при оценката на подадените проектни предложения. Те са 
свързани с неспазване принципите на равнопоставеност, процедурите и вътрешните правила“, 
обясни Милушева. Според нея констатираните нередности водят до промяна в класирането на 
проектите. ДАНС и Прокуратурата вече са сезирани за случая.  
Средствата от 97 млн. лева няма да бъдат загубени, а ще се пренасочат към проекти от 
резервните списъци на мерките «Енергийна ефективност и зелена икономика“ и «Иновации“. 
«Следващата есен управляващият орган ще обяви първи процедура по Технологична 
модернизация със същите условия, но с нови, по-ясни правила и при по-голяма стойност“, каза 
Милушева.  
По процедурата «Технологична модернизация в малки и средни предприятия“ с бюджет 97.5 млн. 
лв. са получени повече от 1200 проекта на стойност е 730 млн. лв. На 23 май 2014 г. е обявено 
решение на Управляващия орган за одобряване доклада на оценителната комисия по същата 
процедура за 142 проекта. По процедура договорите трябва да бъдат сключени в едномесечен 
срок. Важно условие е, че договаряне по настоящата програма може да бъде осъществено до 
30 юни 2014 г. От страна на управляващия орган на оперативната програма към момента няма 
сключени договори по процедурата за технологична модернизация.  
По думите на Милушева засилената конкуренция в процедурата е изкривила процеса. Тя 
подчерта, че както администрацията, така и бизнесът и консултантите носят отговорност за 
отмяната на процедурата, тъй като не са сигнализирали по-рано за нерегламентираните 
отношения в процеса на оценяване. Милушева бе категорична, че при създалата се ситуация ще 
има наказани служители от управляващия орган на оперативната програма.  
«В момента Европейската сметна палата проверява седем проекта по пет други процедури за 
безвъзмездно предоставяне на финансова помощ, наследени от това ръководство на 
програмата. Отговорили сме на техните констатации и финансови корекции по програмата 
няма да бъдат наложени.“, подчерта Милушева.  
«Основна работа на управляващия орган на оперативна програма «Конкурентоспособност“ е 
да гарантира правилното, ефективно и ефикасно разходване на средствата от ЕС“, допълни 
главният директор Ели Милушева.  
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Дата: 23.06.2014  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=16923029  
Брой думи: 112  
 
 
Резюме: Договорите за технологична модернизация, спечелени през май от фирми по ОП 
“Конкурентоспособност, няма да бъдат подписани. Цялата процедура е отменена заради 
множество сигнали от страна на бизнеса и консултанти по европроекти за корупция. Това съобщи 
Ели Милушева, директор на дирекция Еврофондове за конкурентоспособност към 
икономическото министерство, цитирана от dnes.bg.  
 
Заглавие: Спряха договори за модернизация по “Конкурентоспособност“  
Подзаглавие: Контрактите на 142 компании за проекти за 97 млн. лв. няма да бъдат подписани  
Автор:  
Текст: Договорите за технологична модернизация, спечелени през май от фирми по ОП 
“Конкурентоспособност, няма да бъдат подписани. Цялата процедура е отменена заради 
множество сигнали от страна на бизнеса и консултанти по европроекти за корупция. Това съобщи 
Ели Милушева, директор на дирекция Еврофондове за конкурентоспособност към 
икономическото министерство, цитирана от dnes.bg.  
Контракти е трябвало да бъдат сключени със 142 одобрени компании, спечелили проекти за ново 
оборудване за 97 млн. лв. Сега средствата ще бъдат пренасочени основно към резервни проекти 
на бизнеса за енергийна ефективност и по-малко за иновации.  
Блокирането на процедурата е в резултат на открити нарушения и натрупване на грешки.  
Това е 14-та поред процедура за технологична модернизация. За управляващия орган е било 
гол…  
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Дата: 23.06.2014  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=16922699  
Брой думи: 83  
 
 
Резюме: Договорите за технологична модернизация, спечелени през май от фирми по ОП 
“Конкурентоспособност“, няма да бъдат подписани. Цялата процедура е отменена заради 
множество сигнали от страна на бизнеса и консултанти по европроекти за корупция. Това съобщи 
Ели Милушева, директор на дирекция “Еврофондове за конкурентоспособност“ към 
икономическото министерство.  
 
Заглавие: Спряха договори за модернизация по “Конкурентоспособност“  
Подзаглавие: Контрактите на 142 компании за проекти за 97 млн. лв. няма да бъдат подписани  
Автор:  
Текст: Договорите за технологична модернизация, спечелени през май от фирми по ОП 
“Конкурентоспособност“, няма да бъдат подписани. Цялата процедура е отменена заради 
множество сигнали от страна на бизнеса и консултанти по европроекти за корупция. Това съобщи 
Ели Милушева, директор на дирекция “Еврофондове за конкурентоспособност“ към 
икономическото министерство.  
Контракти е трябвало да бъдат сключени със 142 одобрени компании, спечелили проекти за ново 
оборудване за 97 млн. лв. Сега средствата ще бъдат пренасочени основно към резервни проекти 
на бизнеса за енергийна ефективност и по-малко - за иновации.  
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Дата: 23.06.2014  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=16922642  
Брой думи: 430  
 
 
Резюме: Със съжаление, но с ясна отговорност заявявам категорично, че договорите по проекта 
за “Технологична модернизация в малки и средни предприятия“ по Оперативна програма 
“Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ няма да бъдат подписани 
от мен като ръководител на договарящия орган.  
 
Заглавие: МИЕ спря проект за 96 млн. лева европейски пари  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Със съжаление, но с ясна отговорност заявявам категорично, че договорите по проекта 
за “Технологична модернизация в малки и средни предприятия“ по Оперативна програма 
“Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ няма да бъдат подписани 
от мен като ръководител на договарящия орган.  
Със съжаление, но с ясна отговорност заявявам категорично, че договорите по проекта за 
“Технологична модернизация в малки и средни предприятия“ по Оперативна програма 
“Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ няма да бъдат подписани 
от мен като ръководител на договарящия орган.  
Това заяви на извънредната пресконференция в Министерство на икономиката и енергетиката 
главният директор на дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ Ели 
Милушева, предаде репортер на БГНЕС.  
Става дума за общо малко над 96 млн. лева, обясни Милушева. Средствата няма да бъда 
загубени, въпреки изключително кратките срокове, като в рамките на следващата седмица те ще 
бъдат разпределени в резервни проекти - най-вече по програмите “Енергийна ефективност“ и 
“Развитие на иновациите“. След публикуване на решение от 23 май за одобрение на доклада на 
оценителна комисия, още в същия ден към управляващия орган постъпват безпрецедентно 
количество жалби и сигнали за нередности при процеса на оценката, обясни мотивите си да спре 
проектите Милушева.  
На 30 юни 2014 година 142 фирми е трябвало да сключат договори за получаване на средства 
по ОП “Конкурентоспособност“, които да бъдат използвани за закупуване на модерна техника 
и оборудване, но заради наличието на над 100 жалби, включително и сигнали, стигнали до ДАНС 
и Прокуратурата, Ели Милушева отменя своето предишно решение като ръководител на 
управляващия орган на програмата и договори няма да има.  
Жалбите и сигналите продължават да се трупат и до днес, посочи тя. Милушева е разпоредила 
повторна проверка на всички жалби и сигнали, която е извършена, а в доклада се посочва, че 
нарушенията се отнасят най-вече до: нарушение на принципа на равнопоставеност; нарушение 
на вътрешните правила, които водят до промяна в класирането.  
От тук нататък решението за отмяна беше най-трудното в моята кариера до сега, призна 
Милушева. “От една страна имаме списък с одобрение за финансиране фирми, не всички от 
които са играли нечестно и спрямо които отмяната на решението не е справедливо. Имаме и 
краен срок за сключване на договорите - 30 юни 2014 г., след който никакви проекти по 
оперативната програма не могат да бъдат сключени и средствата след него се губят 
автоматично. От друга страна имаме доказателство за нарушения и реален риск от финансови 
корекции при проверката, риск от спиране на програмата и забавяне на акредитацията за 
следващия програмен период, който риск никой не може да си позволи“, категорична бе Ели 
Милушева.  
Най-сериозните нарушения, стигнали до държавното обвинение, са свързани с обаждания от 
страна на оценителната комисия към някои от фирмите. Този сигнал е получен от консултанти 
по проектите и е потвърден от ДАНС, обясни Милушева. /БГНЕС  
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Дата: 23.06.2014  
Източник: www.infostock.bg  
Връзка: http://www.infostock.bg/infostock/control/bg/news/56283-spirat-proekti-za-97-mln-lv-za-
tehnologichna-modernizatsiya-ot-op-konkurentosposobnost  
Брой думи: 437  
 
 
Резюме: Управляващият орган на оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 г. отменя процедурата 
„Технологична модернизация в малки и средни предприятия". Това съобщи на пресконференция 
главният директор на дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" Ели 
Милушева (на снимката вляво).  
 
Заглавие: Спират проекти за 97 млн. лв. за технологична модернизация от ОП 
Конкурентоспособност  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Управляващият орган на оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 г. отменя процедурата 
„Технологична модернизация в малки и средни предприятия". Това съобщи на пресконференция 
главният директор на дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" Ели 
Милушева (на снимката вляво).  
„За да предотвратим риска от финансови корекции на оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика" или дори забавяне на акредитацията за 
следващия програмен период, взехме решение за прекратяване на процедурата за технологична 
модернизация", подчерта Ели Милушева.  
Причина за спиране на процедурата за технологична модернизация са постъпилите 
безпрецедентен брой жалби и сигнали за нередности при процеса на оценка на проектите. 
Получените до момента жалби са повече от 100, като сигналите за нередности продължават. 
„След разпоредена проверка на всички жалби, отдел „Вътрешен контрол и нередности" 
предостави доклад за нарушения при оценката на подадените проектни предложения. Те са 
свързани с неспазване принципите на равнопоставеност, процедурите и вътрешните правила", 
обясни Милушева. Според нея констатираните нередности водят до промяна в класирането на 
проектите. ДАНС и Прокуратурата вече са сезирани за случая.  
Средствата от 97 млн. лева няма да бъдат загубени, а ще се пренасочат към проекти от 
резервните списъци на мерките „Енергийна ефективност и зелена икономика" и „Иновации". 
„Следващата есен управляващият орган ще обяви първи процедура по Технологична 
модернизация със същите условия, но с нови, по-ясни правила и при по-голяма стойност", каза 
Милушева.  
По процедурата „Технологична модернизация в малки и средни предприятия" с бюджет 97.5 млн. 
лв. са получени повече от 1200 проекта на стойност е 730 млн. лв. На 23 май 2014 г. е обявено 
решение на Управляващия орган за одобряване доклада на оценителната комисия по същата 
процедура за 142 проекта. По процедура договорите трябва да бъдат сключени в едномесечен 
срок. Важно условие е, че договаряне по настоящата програма може да бъде осъществено до 
30 юни 2014 г. От страна на управляващия орган на оперативната програма към момента няма 
сключени договори по процедурата за технологична модернизация.  
По думите на Милушева засилената конкуренция в процедурата е изкривила процеса. Тя 
подчерта, че както администрацията, така и бизнесът и консултантите носят отговорност за 
отмяната на процедурата, тъй като не са сигнализирали по-рано за нерегламентираните 
отношения в процеса на оценяване. Милушева бе категорична, че при създалата се ситуация ще 
има наказани служители от управляващия орган на оперативната програма.  
„В момента Европейската сметна палата проверява седем проекта по пет други процедури за 
безвъзмездно предоставяне на финансова помощ, наследени от това ръководство на 
програмата. Отговорили сме на техните констатации и финансови корекции по програмата 
няма да бъдат наложени.", подчерта Милушева.  
„Основна работа на управляващия орган на оперативна програма „Конкурентоспособност" е 
да гарантира правилното, ефективно и ефикасно разходване на средствата от ЕС", допълни 
главният директор Ели Милушева.  
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Дата: 23.06.2014  
Източник: www.capital.bg  
Връзка: 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2014/06/23/2329792_nerednosti_i_sumneniia_za_
korupciia_v/  
Брой думи: 1001  
 
 
Резюме: Общо 142 фирми няма да получат 97 млн. лв. субсидии за нова техника. Парите ще се 
преразпределят към резервните списъци на други процедури На изненадваща пресконференция, 
каквато друг управляващ орган на европейска програма не е давал досега, Ели Милушева, 
ръководител на "Конкурентоспособност" обяви, че спира процедура за почти 100 млн. лв., 
заради съмнения за нередности.  
 
Заглавие: Нередности и съмнения за корупция в "Конкурентоспособност"  
Подзаглавие: Заради стотици жалби, ръководителят на програмата спря процедура на 
стойност 97 млн. лв  
Автор: Дарина Черкезова  
Текст: Общо 142 фирми няма да получат 97 млн. лв. субсидии за нова техника. Парите ще се 
преразпределят към резервните списъци на други процедури На изненадваща пресконференция, 
каквато друг управляващ орган на европейска програма не е давал досега, Ели Милушева, 
ръководител на "Конкурентоспособност" обяви, че спира процедура за почти 100 млн. лв., 
заради съмнения за нередности. Милушева съобщи, че в момента, в който е бил пуснат 
окончателния списък с избрани проекти за схема "Технологична модернизация", са започнали да 
пристигат десетки жалби от фирми и консултанти. Един от тези сигнали е бил пратен до Брюксел 
и именно реакция оттам е причина за повторна проверка и съответно - спиране на процедурата.  
Няма да бъде подписан договор с нито една от общо 142-те фирми, одобрени за финансиране. 
Вместо това парите, които те трябваше да си разделят - в размер на 97 млн. лв., ще бъдат 
пренасочени към проекти в резервния списък по други процедури по програмата, например 
енергийна ефективност и иновации.  
"Това е най-трудното решение в кариерата ми", коментира ръководителят на Управляващия 
орган, която отмени собственото си решение от края на май, с което разрешава подписването на 
договори с компаниите. Според нея, тя е нямала друг вариант, за да се избегне риска от загуба 
на средства, спиране на програмата или забавяне на одобрението на следващата оперативна 
програма.  
Самоволие и корупция  
Веднага след като в края на май беше публикуван списъка с одобрените проекти по последната, 
14-та поред схема за технологична модернизация на предприятията, редица фирми и 
консултанти започнаха да твърдят, че тя е компрометирана. В. "Капитал Daily" получи сигнал от 
фирма, според която проектът й е получил силно занижена оценка по критерии, свързани със 
субективна оценка от страна на оценителя. От УО на програмата признаха, че самите те са 
получили редица сигнали за нарушения в оценката още на следващия ден, като към момента 
броят им вече надхвърля 100, което реално се равнява на близо 2/3 от бройката на одобрените 
проекти.  
Открити са нарушения на принципите на равнопоставеност на кандидатите, нарушения във 
вътрешните правила, които водят до промяна в класирането, оценителите са добавяли нови 
критерии, които са недопустими. Това са само част от типовете нарушения, които са открити при 
проверката на жалбите. Най-фрапантното нарушение, което самата Милушева определи като 
престъпление е, че някои от оценителите са се обаждали на фирми, явно с цел да ги изнудват 
за по-благоприятна оценка на проекта им. Това е станало ясно по сигнал на консултант, като 
впоследствие ДАНС е проверила случая и е установила, че е истина. За случая е уведомена и 
прокуратурата, като в момента тече проверка.  
"До тук се стигна не само, защото в администрацията има хора, които не си вършат 
добросъвестно работата и които ще бъдат разбира се наказани за това, а защото и бизнесът и 
консултантите насърчават и подкрепят нерегламентираните отношения", смята Милушева. "Това 
е двустранен процес и не искам да се заблуждаваме, че само от едната страна са виновни". Тя 
самата се дистанцира от процеса на вземане на оценката, като заяви, че не може да провери 
всеки един от проектите. По думите й обаче служители от администрацията, които са допуснали 
нарушения, ще бъдат наказани и ще има уволнения, макар че не посочи конкретни имена или 
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бройка. Една оценителна комисия по принцип се състои от между 30 и 40 човека, като сред тях 
има не само държавни служители, но и външни лица, назначени след конкурс.  
Напълно срутено доверие?  
Най-фрапантното в случая е, че той идва точно след одита на програмата от Европейска сметна 
палата. Милушева е на мнение, че това няма да се отрази на мнението на одитиращите. "Няма 
риск от загуба на средства или спиране на програма "Конкурентоспособност". Няма да има 
забавяне на следващия програмен период", коментира на няколко пъти тя, в отговор на 
въпросите дали признаването на нарушенията не компрометира оценката на всички проекти по 
програмата досега, както и как ще се гарантира прозрачност и обективност оттук нататък. 
Остана без отговор обаче въпросът защо при наличието на всички тези контролни механизми, 
проблемът не е бил засечен. Както самата Милушева призна, повторната проверка е била 
провокирана от външните сигнали и по-специално тези, изпратени до Брюксел. "Смятам, че 
решението на Управляващия орган да спре схемата и открито да обясни проблемите по нея, ще 
допринесе значително за възстановяване на напълно срутеното доверие. Положителното е, че 
няма да бъде допуснат прецедент голям брой нарушения да минат незабелязано", коментира 
Кристина Цветанска, председател на Българската асоциация на консултантите по европейски 
проекти.  
Запитана дали става дума за политически натиск, Милушева каза, че такъв през нея не е 
минавал, а ако е имало е бил директно върху оценителната комисия. Публична тайна е, че най-
голям радетел за вкарването на още една "Технологична модернизация" преди края на този 
период беше зам.-министърът Юнал Тасим. По негова инициатива беше разделена на фази 
газовата връзка със Сърбия, за да може парите от нея да се пренасочат. В интервю преди време, 
Тасим заяви, че "кандидатстващите фирми са фирмите, които работят в България, тези, които са 
оцелели в прехода и са жизнени. В този смисъл - това е, с което разполагаме, но без да се 
снижават критериите".  
Самата процедура обаче беше набързо сглобена и с доста по-малък бюджет, който можеше да 
стигне за не повече от 150 проекта, както самата Милушева каза. Реално кандидатите са били 
над 1200 фирми, с общ бюджет над 730 млн. лв. "Засилената конкуренция между фирмите в тази 
процедура изкриви процеса. И за пореден път доказа, че такава силна конкуренция ражда 
напрежение, насърчава корупция, стимулира нерегламентирани отношения", коментира 
Милушева. Проблемът разбира се, не е в конкуренцията, а в хората, които са взимали решенията 
и са поставили фирмите при неравни условия.  
Заради пропуските (и вероятно корупция) в работата на оценителната комисия, без субсидии ще 
останат и фирми, които са участвали в конкурса честно и са инвестирали не малко време и 
средства, за да разработят проекта си. За тях остава единствено обещанието, че наесен ще бъде 
обявена нова схема за технологична модернизация, като бюджетът за нея ще е доста по-голям - 
поне 350-400 млн. лв., за да може да се удовлетвори силния интерес на фирмите към нея. Как 
ще бъде контролирана оценителната комисия при следващата процедура, остава отворен 
въпрос.  
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Дата: 23.06.2014  
Източник: www.dnes.dir.bg  
Връзка: http://dnes.dir.bg/news/finansirane-dogovori-tehnologina-modernizatzia-
konkurentosposobnostta-16923239?nt=10  
Брой думи: 360  
 
 
Резюме: Няма да бъдат подписани договорите със 142 фирми, одобрени за еврофинансиране 
за технологична модернизация в малки и средни предприятия.  
 
Заглавие: Няма да се подпишат договори за еврофинансиране на 142 фирми  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Няма да бъдат подписани договорите със 142 фирми, одобрени за еврофинансиране за 
технологична модернизация в малки и средни предприятия.  
Те са по ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" за периода 
2007 - 2013 г., заяви на пресконференция днес Ели Милушева, главен директор на дирекция 
"Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерството на икономиката и 
енергетиката.  
Тя е издала решение, с което отменя предишното си решение за одобряване на доклада на 
оценителната комисия.  
По думите на Милушева, става дума за 142 фирми и за около 97 милиона лева.  
Процедурата е била обявена от Министерството миналата есен.  
Милушева обясни, че след публикуване на решението от 23 май за одобрение на доклада на 
оценителната комисия още в същия ден в управляващия орган са постъпили безпрецедентно 
количество жалби и сигнали за нередности при процеса на оценката, включително такива, 
съставляващи престъпления.  
За тях тя е уведомила ДАНС и прокуратурата.  
"Жалбите и сигналите продължават, общо са над 100. Решението за отмяна бе най-трудното 
нещо в моята кариера. От една страна имаме списък с одобрени за финансиране фирми, като не 
мога да кажа, че всички са играли нечестно и спрямо които отмяната на решението не е 
справедливо, имаме и краен срок за сключване на договорите - 30 юни, след който средствата 
се губят автоматично", коментира Милушева.  
По думите й от друга страна има доказателства за нарушения, реален риск от финансови 
корекции при проверката, риск от спиране на програмата, забавяне на акредитацията за 
следващия програмен период.  
Милушева обеща, че ще бъде направено всичко възможно да не бъдат загубени средствата, 
предназначени за процедурата, а парите ще бъдат насочени към всички резервни проекти в 
управляващия орган към момента.  
Според нея се е стигнало дотук, не само защото в администрацията има хора, които не си вършат 
добросъвестно работата, а защото и бизнесът, и консултантите насърчавали 
нерегламентираните отношения.  
Тя обясни, че процедурата "Технологична модернизация" е от особен интерес за българския 
бизнес.  
"Оказа се, че интересът надвиши най-големите ни очаквания. Получихме 1200 проекта на обща 
стойност над 730 млн. лв., а парите можеха да стигнат за не повече от 150 проекта. Оттук 
започнаха и проблемите, които трябва поравно и честно да си разделим всички в този процес - 
бизнес, консултанти и администрация", коментира Милушева.  
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Дата: 23.06.2014  
Източник: www.24chasa.bg  
Връзка: http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=4153911  
Брой думи: 293  
 
 
Резюме: Договорите за технологична модернизация, спечелени през май от фирми по 
Оперативна програма „Конкурентоспособност“, няма да бъдат подписани. Процедурата е 
отменена заради множество сигнали от страна на бизнеса и консултанти по европроекти за 
корупция. Това съобщи на пресконференция директорът на дирекция „Еврофондове за 
конкурентоспособност“ към икономическото министерство Ели Милушева.  
 
Заглавие: Спряха договори за модернизация по програма "Конкурентоспособност"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Договорите за технологична модернизация, спечелени през май от фирми по Оперативна 
програма „Конкурентоспособност“, няма да бъдат подписани. Процедурата е отменена заради 
множество сигнали от страна на бизнеса и консултанти по европроекти за корупция. Това съобщи 
на пресконференция директорът на дирекция „Еврофондове за конкурентоспособност“ към 
икономическото министерство Ели Милушева.  
Договори е трябвало да бъдат сключени със 142 одобрени компании, спечелили проекти за ново 
оборудване за 97 млн. лв. Сега средствата ще бъдат пренасочени основно към резервни проекти 
на бизнеса за енергийна ефективност и по-малко – за иновации.  
Блокирането на процедурата е в резултат на открити нарушения и натрупване на грешки.  
Според Милушева, вината за спирането на процедурата е споделена.  
„До тук се стигна не само, защото в администрацията има хора, които не си вършат 
добросъвестно работата и които ще бъдат, разбира, се наказани за това, а защото и бизнесът и 
консултантите насърчават и подкрепят нерегламентираните отношения. Това е двустранен 
процес и не искам да се заблуждаваме, че само от едната страна са виновни”, каза още 
Милушева.  
„Искам да попитам защо фирмите и консултантите не подават сигналите си по време на оценката, 
че са били изнудвани или че има проблеми според тях в процедурата? Защо не посочват нещата 
с истинските им имена?", попита Милушева и заяви, че иска в процедурата да участват достойни 
и силни фирми, които са двигатели на българската икономика, а не страхливи, които търсят успех 
чрез измама.  
„Който не може – не може, който може – да заповяда, за него са тези средства и тази програма”, 
каза още Милушева.  
През есента първата процедура по ОП „Иновации и конкурентоспособност" от новия програмен 
период 2014-2020 ще бъде отново „Технологична модернизация” със същите критерии, но с по-
ясни правила. „Това ще бъде нашият реверанс към всички фирми, които в момента незаслужено 
търпят щети”, каза още Ели Милушева.  
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Дата: 23.06.2014  
Източник: www.trud.bg  
Връзка: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=4153928  
Брой думи: 293  
 
 
Резюме: Договорите за технологична модернизация, спечелени през май от фирми по 
Оперативна програма „Конкурентоспособност“, няма да бъдат подписани. Процедурата е 
отменена заради множество сигнали от страна на бизнеса и консултанти по европроекти за 
корупция. Това съобщи на пресконференция директорът на дирекция „Еврофондове за 
конкурентоспособност“ към икономическото министерство Ели Милушева.  
 
Заглавие: Спряха договори за модернизация по ОП "Конкурентоспособност"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Договорите за технологична модернизация, спечелени през май от фирми по Оперативна 
програма „Конкурентоспособност“, няма да бъдат подписани. Процедурата е отменена заради 
множество сигнали от страна на бизнеса и консултанти по европроекти за корупция. Това съобщи 
на пресконференция директорът на дирекция „Еврофондове за конкурентоспособност“ към 
икономическото министерство Ели Милушева.  
Договори е трябвало да бъдат сключени със 142 одобрени компании, спечелили проекти за ново 
оборудване за 97 млн. лв. Сега средствата ще бъдат пренасочени основно към резервни проекти 
на бизнеса за енергийна ефективност и по-малко – за иновации.  
Блокирането на процедурата е в резултат на открити нарушения и натрупване на грешки.  
Според Милушева, вината за спирането на процедурата е споделена.  
„До тук се стигна не само, защото в администрацията има хора, които не си вършат 
добросъвестно работата и които ще бъдат, разбира, се наказани за това, а защото и бизнесът и 
консултантите насърчават и подкрепят нерегламентираните отношения. Това е двустранен 
процес и не искам да се заблуждаваме, че само от едната страна са виновни”, каза още 
Милушева.  
„Искам да попитам защо фирмите и консултантите не подават сигналите си по време на оценката, 
че са били изнудвани или че има проблеми според тях в процедурата? Защо не посочват нещата 
с истинските им имена?", попита Милушева и заяви, че иска в процедурата да участват достойни 
и силни фирми, които са двигатели на българската икономика, а не страхливи, които търсят успех 
чрез измама.  
„Който не може – не може, който може – да заповяда, за него са тези средства и тази програма”, 
каза още Милушева.  
През есента първата процедура по ОП „Иновации и конкурентоспособност" от новия програмен 
период 2014-2020 ще бъде отново „Технологична модернизация” със същите критерии, но с по-
ясни правила. „Това ще бъде нашият реверанс към всички фирми, които в момента незаслужено 
търпят щети”, каза още Ели Милушева.  
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Дата: 23.06.2014  
Източник: www.novinar.net  
Връзка: http://novinar.net/news/spriaha-96-mln-lv-evropari-za-142-firmi_NDY4Njs5NQ==.html  
Брой думи: 167  
 
 
Резюме: Министерството на икономиката спря 96 млн. лв. европари за 142 наши фирми.  
 
Заглавие: Спряха 96 млн. лв. европари за 142 фирми  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Министерството на икономиката спря 96 млн. лв. европари за 142 наши фирми.  
Договорените в края на миналата година европейски средства за технологична модернизация на 
родни компании няма да бъдат изплатени, а договорите с одобрените дружества няма да бъдат 
подписани. На 30 юни 142 фирми е трябвало да се подпишат за получаване на пари по 
оперативна програма „Конкурентоспособност", които да използват за закупуване на модерно 
оборудване.  
Това съобщи шефът на дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" към МИЕ 
Ели Милушева. „Въпросните 96 млн. лева няма да бъдат загубени, а ще се разпределят в 
резервни проекти за енергийна ефективност и развитие на иновациите”, подчерта тя.  
Парите няма да бъдат изплатени на 142-те фирми заради подадени над сто жалби за нарушения 
при третирането на кандидатите при процедурите за обществените поръчки.  
Милушева увери, че виновните в администрацията на изпълнителя на програмата ще си 
понесат последствията и допълни, че самият бизнес също насърчава и подкрепя 
нерегламентираните отношения. По думите й е трябвало фирмите и консултантите да подават 
сигнали за нередности по време на процедурите.  
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Дата: 23.06.2014  
Източник: www.stroitelstvo.info  
Връзка: http://stroitelstvo.info/show.php?storyid=2329298  
Брой думи: 682  
 
 
Резюме: Няма кадри, но има много администрация - това ще е тема на дискусия през 
следващите 10 години.  
 
Заглавие: Да използваме опита на Европа по отношение на отпадъчните продукти  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Няма кадри, но има много администрация - това ще е тема на дискусия през следващите 
10 години.  
Ние сме структура, в която корпоративният подход е силен. Нашият бизнес като производствени 
единици е преди всичко в Европа. Преди няколко години групата закупи завод за медни продукти 
в САЩ. Неслучайно го споменавам, защото към настоящия момент САЩ са най-добро място за 
правене на бизнес в индустрията. Цените, които плащаме там за електричество, са 3 пъти по-
ниски от българските, а за газ - 4 пъти по-ниски. Колебаем се дали да не преместим 
металургичния завод от Пирдоп в Бъфало...  
Групата "Аурубис" представлява сбор от компании, които са свързани с производството на мед. 
Заводът ни в Пирдоп и Златица е в така нареченото първично производство на мед. "Аурубис" е 
лидерът на световния пазар в рециклирането: тук вторите - Metallo Chimique, са доста след нас. 
По отношение на опазване на околната среда от приватизацията на завода в Пирдоп през 1997 
г. досега сме инвестирали над 500 млн. евро в подобряване на технологиите и ако тогава заводът 
в Пирдоп имаше от най-лошите екологични показатели, то сега пред нас са само 3 компании.  
Над 200 млн. евро са инвестирани в нови инсталации. Благодарение на тези инвестиции 
"Аурубис" сега може да представи на пазара технологии за извличане на ценни метали от скрап 
и отпадъчни продукти - в това отношение сме доста преди конкуренцията. При използване на 
отпадни материали от другите индустрии за нас е важно да успеем да извлечем максималната 
стойност и по този начин да представим на клиентите технологично решение за техните 
отпадъци. От производител на метали и стоки компанията се превръща в предоставящ услуги 
партньор. Този начин на мислене променя целия бизнес процес, който осигурява възвращаемост 
на капитала.  
Основен продукт на "Аурубис" в Пирдоп са медните катоди ( борсов продукт). Бъдещето на 
компанията е свързано с повишеното търсене на мед в световен мащаб, основно благодарение 
на развитието на китайската индустрия. Според проучване на Wood Mackenzie 06/2013 през 2020 
е нужно увеличение на добива на мед. Все по-малко са минните проекти, които да доставят 
медна руда на металургиите. Все повече ще се произвежда мед от рециклиране на медни 
отпадъци.  
Заводътв Пирдоп е създаден през 1958, след приватизацията му през 1997 г. той стана обект на 
мащабно реновиране. През 2012 г. са произведени около 300 хил. тона мед и 1 млн. тона сярна 
киселина. Цифрите за 2013 г. са още по-големи.  
През последните години един от основните ни приоритети е оползотворяването и намирането на 
търговско приложение на нашите отпадъци. Основният продукт е фаялитът, който се образува 
след последната фаза на флотационното производство. Произвеждаме около 700 хил. тона от 
него годишно и той се депонира, но това не е достатъчно. В тази връзка изпълняваме проект по 
ОП "Конкурентоспособност" за около 6 млн. лева, с който инвестираме в инсталация за 
премахване на влагата от фаялита - съдържанието на вода се намалява до около 9-10%. Това 
позволява продуктът да има търговско приложение. Досега го продавахме на циментовите 
заводи, които го използваха като заместител на желязото при производство на клинкер. Но 
поради стагнацията производството на цимент намаля, а оттам и на консумацията на фаялит. 
Затова през последните 2-3 години търсим други търговски приложения на този отпадък.  
Поставяме въпроса как могат да бъдат променени правилата така, че да използваме опита на 
държавите от ЕС по отношение на отпадъчните продукти. Там те заместват кариерни материали 
в строителството с отпадъчни и това се възприема като задължително, а не като пожелателно.  
Нужно е подпомагане на нормативната база относно стандартите за работа със строителни 
материали - тук имаме само 1 стандарт за бетон, а в Германия те са над 5. Като се спазват 
различните стандарти, могат да се използват различни материали и така да се постигат няколко 
цели едновременно: подпомагат се индустриите, строителството, а и се затваря цикълът. Ако не 



 

 

62 

М
ед
и
ен

 м
он
и
то
ри
нг

 | 
 6

/2
4/

20
1

4 

успеем да намерим търговски приложения на фаялита, реализирането на инвестиционни проекти 
в България ще стане много трудно.  
Аз съм юрист по образоване. Според мен от българското законодателство трябва да изчезне 
думата съгласуване. В другите страни съгласувателен режим няма. Има или разрешение, или 
отказ. Инвеститорът не разнася папки от пожарна до РИОСВ и т.н. Държавата си върши всичко 
това по служебен път.  
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Дата: 23.06.2014  
Източник: www.bnr.bg  
Връзка: http://bnr.bg/post/100425869/miet-spra-evroproekti-za-96-miliona-evro  
Брой думи: 194  
 
 
Резюме: Няма да бъдат подписани договорите със 142 фирми, одобрени за еврофинансиране 
за технологична модернизация по оперативната програма за конкурентоспособност на 
българската икономика. Проектите са спрени от Министерството на икономиката и енергетиката 
и са на обща стойност от 96 милиона евро.  
 
Заглавие: МИЕТ спря европроекти за 96 милиона евро  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Няма да бъдат подписани договорите със 142 фирми, одобрени за еврофинансиране за 
технологична модернизация по оперативната програма за конкурентоспособност на 
българската икономика. Проектите са спрени от Министерството на икономиката и енергетиката 
и са на обща стойност от 96 милиона евро. Това съобщи главният директор на "Европейски 
фондове за конкурентоспособност" Ели Милушева. Тя посочи, че са открити нарушения на 
принципа на равнопоставеност и на вътрешните правила на класиране, които водят до промяна 
в класирането на фирмите.  
Ели Милушева заяви категорично, че средствата няма да бъдат загубени, въпреки изключително 
кратките срокове, като в рамките на следващата седмица те ще бъдат разпределени в резервни 
проекти, най-вече по програмите енергийна ефективност и развитие на иновациите. Мотивите си 
да спре проектите Милушева обясни с факта, че са постъпили голямо количество жалби и 
сигнали за нередности при процеса на оценката. На 30-ти юни, тази година, 142 фирми трябваше 
да сключат договори за получаване на средства по оперативната програма 
конкурентоспособност, които да бъдат използвани за закупуване на модерна техника и 
оборудване, но заради наличието на тези жалби, включително и сигнали до ДАНС и 
прокуратурата, Ели Милушева отменя своето предишно решение като ръководител на 
управляващия орган на програмата и договори няма да има.  
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Дата: 23.06.2014  
Източник: www.inews.bg  
Връзка: http://www.inews.bg/Бизнес/Нарушения-в-оценяването-спряха-97-млн-лева-по-
европроекти_l.a_c.382_i.408108.html  
Брой думи: 255  
 
 
Резюме: 142 проекта по европрограми за технологична модернизация няма да бъдат изпълнени 
заради допуснати сериозни нарушения при оценяването им. Предвидените финансови средства 
в размер на 97 млн. лева няма да бъдат отпуснати по процедурата, а вместо това ще бъдат 
пренасочени към други програми. Това съобщи главният директор на дирекция "Европейски 
фондове за конкурентоспособност" Ели Милушева.  
 
Заглавие: Нарушения в оценяването спряха 97 млн. лева по европроекти  
Подзаглавие: Засилената конкуренция в процедурата е изкривила процеса, смятат от МИЕ  
Автор: Мария Стоянова  
Текст: 142 проекта по европрограми за технологична модернизация няма да бъдат изпълнени 
заради допуснати сериозни нарушения при оценяването им. Предвидените финансови средства 
в размер на 97 млн. лева няма да бъдат отпуснати по процедурата, а вместо това ще бъдат 
пренасочени към други програми. Това съобщи главният директор на дирекция "Европейски 
фондове за конкурентоспособност" Ели Милушева.  
Одобрените проекти са избрани от над 1200 кандидатствали. Получените жалби обаче 
надвишават 100 и сигналите за нередности продължават, съобщават от Министерството на 
икономиката и енергетиката (МИЕ).  
За да се предотврати риска от финансови корекции на оперативна програма 
"Конкурентоспособност" и от забавяне на акредитацията за следващия програмен период се 
налага тези проекти да не бъдат изпълнени. Така Милушева мотивира решението на 
ведомството.  
По думите й нарушенията са свързани с неспазване принципите на равнопоставеност и 
процедурите и вътрешните правила. Тези нередности водят до промяна в класирането на 
проектите като ДАНС и Прокуратурата вече са сезирани за случая.  
Средствата няма да бъдат загубени, а ще се пренасочат към проекти от резервните списъци на 
мерките "Енергийна ефективност и зелена икономика" и "Иновации”, обясниха от МИЕ.  
По думите на Милушева засилената конкуренция в процедурата е изкривила процеса. Тя 
подчерта, че както администрацията, така и бизнесът и консултантите носят отговорност за 
отмяната на процедурата, тъй като не са сигнализирали по-рано за нерегламентираните 
отношения в процеса на оценяване. Милушева бе категорична, че при създалата се ситуация ще 
има наказани служители от управляващия орган на оперативната програма.  
"Следващата есен управляващият орган ще обяви първи процедура по Технологична 
модернизация със същите условия, но с нови, по-ясни правила и при по-голяма стойност", каза 
Милушева.  
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Дата: 23.06.2014  
Източник: www.livenews.bg  
Връзка: http://livenews.bg/sprqha-dogovori-za-modernizaciq-po-konkurentosposobnost-67923.html  
Брой думи: 293  
 
 
Резюме: Договорите за технологична модернизация, спечелени през май от фирми по 
Оперативна програма „Конкурентоспособност“, няма да бъдат подписани. Процедурата е 
отменена заради множество сигнали от страна на бизнеса и консултанти по европроекти за 
корупция. Това съобщи на пресконференция директорът на дирекция „Еврофондове за 
конкурентоспособност“ към икономическото министерство Ели Милушева.  
 
Заглавие: Спряха договори за модернизация по "Конкурентоспособност"  
Подзаглавие: Договорите е трябвало да бъдат сключени със 142 одобрени компании, спечелили 
проекти за ново оборудване за 97 млн. лв.  
Автор:  
Текст: Договорите за технологична модернизация, спечелени през май от фирми по Оперативна 
програма „Конкурентоспособност“, няма да бъдат подписани. Процедурата е отменена заради 
множество сигнали от страна на бизнеса и консултанти по европроекти за корупция. Това съобщи 
на пресконференция директорът на дирекция „Еврофондове за конкурентоспособност“ към 
икономическото министерство Ели Милушева.  
Договори е трябвало да бъдат сключени със 142 одобрени компании, спечелили проекти за ново 
оборудване за 97 млн. лв. Сега средствата ще бъдат пренасочени основно към резервни проекти 
на бизнеса за енергийна ефективност и по-малко – за иновации.  
Блокирането на процедурата е в резултат на открити нарушения и натрупване на грешки. Според 
Милушева, вината за спирането на процедурата е споделена.  
„До тук се стигна не само, защото в администрацията има хора, които не си вършат 
добросъвестно работата и които ще бъдат, разбира, се наказани за това, а защото и бизнесът и 
консултантите насърчават и подкрепят нерегламентираните отношения. Това е двустранен 
процес и не искам да се заблуждаваме, че само от едната страна са виновни”, каза още 
Милушева.  
„Искам да попитам защо фирмите и консултантите не подават сигналите си по време на оценката, 
че са били изнудвани или че има проблеми според тях в процедурата? Защо не посочват нещата 
с истинските им имена?", попита Милушева и заяви, че иска в процедурата да участват достойни 
и силни фирми, които са двигатели на българската икономика, а не страхливи, които търсят успех 
чрез измама.  
„Който не може – не може, който може – да заповяда, за него са тези средства и тази програма”, 
каза още Милушева.  
През есента първата процедура по ОП „Иновации и конкурентоспособност" от новия програмен 
период 2014-2020 ще бъде отново „Технологична модернизация” със същите критерии, но с по-
ясни правила. „Това ще бъде нашият реверанс към всички фирми, които в момента незаслужено 
търпят щети”, каза още Ели Милушева.  
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Дата: 23.06.2014  
Източник: www.dartsnews.bg  
Връзка: http://www.dartsnews.bg/News/73188  
Брой думи: 245  
 
 
Резюме: Процедурата по мярка „Технологична модернизация” от ОП „Развитие на 
конкурентоспособността” спират. Договорите със 142 фирми на стойност 97 млн. лева няма 
да бъдат подписани. Това каза ръководителят на дирекция „Европейски фондове за 
конкурентоспособност” в Министерство на икономиката и енергетиката Ели Милушева.  
 
Заглавие: Спират договори със 142 фирми за европроекти  
Подзаглавие: Програма "Конкурентоспособност" с риск от спиране  
Автор:  
Текст: Процедурата по мярка „Технологична модернизация” от ОП „Развитие на 
конкурентоспособността” спират. Договорите със 142 фирми на стойност 97 млн. лева няма 
да бъдат подписани. Това каза ръководителят на дирекция „Европейски фондове за 
конкурентоспособност” в Министерство на икономиката и енергетиката Ели Милушева. Според 
нея има реален риск от финансови корекции, спиране на програмата и забавяне на 
акредитацията за следващия програмен период 2014-2020, който риск никой не може да си 
позволи на практика към днешна дата”. Тя заяви, че решението за спиране на „Технологична 
модернизация” има за цел да защити държавните интереси и интересите на фирмите. 
Средствата от процедурата ще бъдат пренасочени към резервни проекти по процедурите 
„Енергийна ефективност” и „Иновации”.  
Днес със съжаление и с ясна отговорност заявявам категорично, че тези договори няма да бъдат 
подписани от мен като ръководител на договарящия орган”, подчерта Милушева, цитирана от 
Фокус. Тя съобщи, че днес е издала решение за отмяна на предишно свое решение от 23 май 
2014, с което е одобрила доклада на оценителната комисия. „След публикуването на доклада на 
23 май в управляващия орган постъпиха безпрецедентно количество жалби и сигнали за 
нередности при процеса на оценката, включително и такива, представляващи престъпления, за 
които съм уведомила ДАНС и прокуратурата”, каза Милушева . Разпредена е повторна проверка, 
извършена от отдел „Законодателство, вътрешен контрол и нередности”, която е показала, че са 
установени нарушения при оценката на проектите. Сред нарушени са принципите на 
равнопоставеност, процедурите и вътрешните правила, които водят до отмяна на класирането. 
Крайният срок за подписването на договорите е 30 юни.  
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Дата: 23.06.2014  
Източник: www.novini.bg  
Връзка: http://www.novini.bg/news/213159-договорите-по-оп-конкурентоспособност-няма-да-
бъдат-подписани-заради-корупция.html  
Брой думи: 258  
 
 
Резюме: Договорите за технологична модернизация, спечелени през май от фирми по 
Оперативна програма „Конкурентоспособност“, няма да бъдат подписани. Процедурата е 
отменена заради множество сигнали за корупция, подадени от бизнеса. Това съобщи на 
пресконференция директорът на дирекция „Еврофондове за конкурентоспособност“ към 
икономическото министерство Ели Милушева, пише "Труд".  
 
Заглавие: Договорите по ОП „Конкурентоспособност“ няма да бъдат подписани, заради 
корупция  
Подзаглавие: Сега средствата ще бъдат пренасочени към резервни проекти на бизнеса за 
енергийна ефективност и по-малко – за иновации  
Автор:  
Текст: Договорите за технологична модернизация, спечелени през май от фирми по Оперативна 
програма „Конкурентоспособност“, няма да бъдат подписани. Процедурата е отменена заради 
множество сигнали за корупция, подадени от бизнеса. Това съобщи на пресконференция 
директорът на дирекция „Еврофондове за конкурентоспособност“ към икономическото 
министерство Ели Милушева, пише "Труд".  
Договори е трябвало да бъдат сключени със 142 одобрени компании, спечелили проекти за ново 
оборудване за 97 млн. лв.  
Блокирането на процедурата е в резултат на открити нарушения и натрупване на грешки.  
Сега средствата ще бъдат пренасочени към резервни проекти на бизнеса за енергийна 
ефективност и по-малко – за иновации.  
Според Милушева, вината за спирането на процедурата е споделена.  
„До тук се стигна не само, защото в администрацията има хора, които не си вършат 
добросъвестно работата, а защото и бизнесът и консултантите насърчават и подкрепят 
нерегламентираните отношения. Това е двустранен процес и не искам да се заблуждаваме, че 
само от едната страна са виновни”, каза още Милушева.  
„Искам да попитам защо фирмите и консултантите не подават сигналите си по време на оценката, 
че са били изнудвани или че има проблеми според тях в процедурата? Защо не посочват нещата 
с истинските им имена?", попита Милушева и заяви, че иска в процедурата да участват достойни 
и силни фирми, които са двигатели на българската икономика, а не страхливи, които търсят успех 
чрез измама.  
През есента първата процедура по ОП „Иновации и конкурентоспособност" от новия програмен 
период 2014-2020 ще бъде отново „Технологична модернизация” със същите критерии, но с по-
ясни правила. „Това ще бъде нашият реверанс към всички фирми, които в момента незаслужено 
търпят щети”, каза още Ели Милушева.  
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Дата: 23.06.2014  
Източник: www.glasove.com  
Връзка: http://glasove.com/ikonomika/38365-sprqha-96-mln-leva-evropejski-pari  
Брой думи: 434  
 
 
Резюме: Управляващият орган на оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността 
на българската икономика" 2007 - 2013 г. отменя процедурата „Технологична модернизация в 
малки и средни предприятия". Това съобщи на пресконференция главният директор на дирекция 
„Европейски фондове за конкурентоспособност" Ели Милушева.  
 
Заглавие: Спряха 96 млн. лева европейски пари  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Управляващият орган на оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 г. отменя процедурата 
„Технологична модернизация в малки и средни предприятия". Това съобщи на пресконференция 
главният директор на дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" Ели 
Милушева.  
„За да предотвратим риска от финансови корекции на оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика" или дори забавяне на акредитацията за 
следващия програмен период, взехме решение за прекратяване на процедурата за технологична 
модернизация", подчерта Ели Милушева.  
Причина за спиране на процедурата за технологична модернизация са постъпилите 
безпрецедентен брой жалби и сигнали за нередности при процеса на оценка на проектите. 
Получените до момента жалби са повече от 100, като сигналите за нередности продължават. 
„След разпоредена проверка на всички жалби, отдел „Вътрешен контрол и нередности" 
предостави доклад за нарушения при оценката на подадените проектни предложения. Те са 
свързани с неспазване принципите на равнопоставеност, процедурите и вътрешните правила", 
обясни Милушева. Според нея констатираните нередности водят до промяна в класирането на 
проектите. ДАНС и Прокуратурата вече са сезирани за случая.  
Средствата от 97 млн. лева няма да бъдат загубени, а ще се пренасочат към проекти от 
резервните списъци на мерките „Енергийна ефективност и зелена икономика" и „Иновации". 
„Следващата есен управляващият орган ще обяви първи процедура по Технологична 
модернизация със същите условия, но с нови, по-ясни правила и при по-голяма стойност", каза 
Милушева.  
По процедурата „Технологична модернизация в малки и средни предприятия" с бюджет 97.5 млн. 
лв. са получени повече от 1200 проекта на стойност е 730 млн. лв. На 23 май 2014 г. е обявено 
решение на Управляващия орган за одобряване доклада на оценителната комисия по същата 
процедура за 142 проекта. По процедура договорите трябва да бъдат сключени в едномесечен 
срок. Важно условие е, че договаряне по настоящата програма може да бъде осъществено до 
30 юни 2014 г. От страна на управляващия орган на оперативната програма към момента няма 
сключени договори по процедурата за технологична модернизация.  
По думите на Милушева засилената конкуренция в процедурата е изкривила процеса. Тя 
подчерта, че както администрацията, така и бизнесът и консултантите носят отговорност за 
отмяната на процедурата, тъй като не са сигнализирали по-рано за нерегламентираните 
отношения в процеса на оценяване. Милушева бе категорична, че при създалата се ситуация ще 
има наказани служители от управляващия орган на оперативната програма.  
„В момента Европейската сметна палата проверява седем проекта по пет други процедури за 
безвъзмездно предоставяне на финансова помощ, наследени от това ръководство на 
програмата. Отговорили сме на техните констатации и финансови корекции по програмата 
няма да бъдат наложени.", подчерта Милушева.  
„Основна работа на управляващия орган на оперативна програма „Конкурентоспособност" е 
да гарантира правилното, ефективно и ефикасно разходване на средствата от ЕС", допълни 
главният директор Ели Милушева.  
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Дата: 23.06.2014  
Източник: www.agencia-sliven.com  
Връзка: http://www.agencia-sliven.com/index.php?id=143835  
Брой думи: 409  
 
 
Резюме: Със съжаление, но с ясна отговорност заявявам категорично, че договорите по проекта 
за "Технологична модернизация в малки и средни предприятия" по Оперативна програма 
"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" няма да бъдат подписани от 
мен като ръководител на договарящия орган.  
 
Заглавие: МИЕ СПРЯ ПРОЕКТ ЗА 96 МЛН. ЛЕВА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРИ  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Със съжаление, но с ясна отговорност заявявам категорично, че договорите по проекта 
за "Технологична модернизация в малки и средни предприятия" по Оперативна програма 
"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" няма да бъдат подписани 
от мен като ръководител на договарящия орган.  
Това заяви на извънредната пресконференция в Министерство на икономиката и енергетиката 
главният директор на дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" Ели 
Милушева, предаде репортер на БГНЕС.  
Става дума за общо малко над 96 млн. лева, обясни Милушева. Средствата няма да бъда 
загубени, въпреки изключително кратките срокове, като в рамките на следващата седмица те ще 
бъдат разпределени в резервни проекти - най-вече по програмите "Енергийна ефективност" и 
"Развитие на иновациите".  
След публикуване на решение от 23 май за одобрение на доклада на оценителна комисия, още 
в същия ден към управляващия орган постъпват безпрецедентно количество жалби и сигнали за 
нередности при процеса на оценката, обясни мотивите си да спре проектите Милушева.  
На 30 юни 2014 година 142 фирми е трябвало да сключат договори за получаване на средства 
по ОП "Конкурентоспособност", които да бъдат използвани за закупуване на модерна техника 
и оборудване, но заради наличието на над 100 жалби, включително и сигнали, стигнали до ДАНС 
и Прокуратурата, Ели Милушева отменя своето предишно решение като ръководител на 
управляващия орган на програмата и договори няма да има.  
Жалбите и сигналите продължават да се трупат и до днес, посочи тя. Милушева е разпоредила 
повторна проверка на всички жалби и сигнали, която е извършена, а в доклада се посочва, че 
нарушенията се отнасят най-вече до: нарушение на принципа на равнопоставеност; нарушение 
на вътрешните правила, които водят до промяна в класирането.  
От тук нататък решението за отмяна беше най-трудното в моята кариера до сега, призна 
Милушева. "От една страна имаме списък с одобрение за финансиране фирми, не всички от 
които са играли нечестно и спрямо които отмяната на решението не е справедливо. Имаме и 
краен срок за сключване на договорите - 30 юни 2014 г., след който никакви проекти по 
оперативната програма не могат да бъдат сключени и средствата след него се губят 
автоматично. От друга страна имаме доказателство за нарушения и реален риск от финансови 
корекции при проверката, риск от спиране на програмата и забавяне на акредитацията за 
следващия програмен период, който риск никой не може да си позволи", категорична бе Ели 
Милушева.  
Най-сериозните нарушения, стигнали до държавното обвинение, са свързани с обаждания от 
страна на оценителната комисия към някои от фирмите. Този сигнал е получен от консултанти 
по проектите и е потвърден от ДАНС, обясни Милушева. БГНЕС  
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Дата: 23.06.2014  
Източник: www.fakti.bg  
Връзка: http://fakti.bg/biznes/98752-spirat-97-mln-lv-za-konkurentosposobnost  
Брой думи: 434  
 
 
Резюме: Управляващият орган на оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността 
на българската икономика“ 2007 – 2013 г. отменя процедурата „Технологична модернизация в 
малки и средни предприятия“. Това съобщи на пресконференция главният директор на дирекция 
„Европейски фондове за конкурентоспособност“ Ели Милушева.  
 
Заглавие: Спират 97 млн. лв за Конкурентоспособност  
Подзаглавие: Средствата няма да бъдат загубени, ще се пренасочат към всички резервни 
проекти  
Автор:  
Текст: Управляващият орган на оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 г. отменя процедурата 
„Технологична модернизация в малки и средни предприятия“. Това съобщи на пресконференция 
главният директор на дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ Ели 
Милушева.  
„За да предотвратим риска от финансови корекции на оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика“ или дори забавяне на акредитацията за 
следващия програмен период, взехме решение за прекратяване на процедурата за технологична 
модернизация“, подчерта Ели Милушева.  
Причина за спиране на процедурата за технологична модернизация са постъпилите 
безпрецедентен брой жалби и сигнали за нередности при процеса на оценка на проектите. 
Получените до момента жалби са повече от 100, като сигналите за нередности продължават. 
„След разпоредена проверка на всички жалби, отдел „Вътрешен контрол и нередности“ 
предостави доклад за нарушения при оценката на подадените проектни предложения. Те са 
свързани с неспазване принципите на равнопоставеност, процедурите и вътрешните правила“, 
обясни Милушева. Според нея констатираните нередности водят до промяна в класирането на 
проектите. ДАНС и Прокуратурата вече са сезирани за случая.  
Средствата от 97 млн. лева няма да бъдат загубени, а ще се пренасочат към проекти от 
резервните списъци на мерките „Енергийна ефективност и зелена икономика“ и „Иновации”. 
„Следващата есен управляващият орган ще обяви първи процедура по Технологична 
модернизация със същите условия, но с нови, по-ясни правила и при по-голяма стойност“, каза 
Милушева.  
По процедурата „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“ с бюджет 97.5 млн. 
лв. са получени повече от 1200 проекта на стойност е 730 млн. лв. На 23 май 2014 г. е обявено 
решение на Управляващия орган за одобряване доклада на оценителната комисия по същата 
процедура за 142 проекта. По процедура договорите трябва да бъдат сключени в едномесечен 
срок. Важно условие е, че договаряне по настоящата програма може да бъде осъществено до 
30 юни 2014 г. От страна на управляващия орган на оперативната програма към момента няма 
сключени договори по процедурата за технологична модернизация.  
По думите на Милушева засилената конкуренция в процедурата е изкривила процеса. Тя 
подчерта, че както администрацията, така и бизнесът и консултантите носят отговорност за 
отмяната на процедурата, тъй като не са сигнализирали по-рано за нерегламентираните 
отношения в процеса на оценяване. Милушева бе категорична, че при създалата се ситуация ще 
има наказани служители от управляващия орган на оперативната програма.  
„В момента Европейската сметна палата проверява седем проекта по пет други процедури за 
безвъзмездно предоставяне на финансова помощ, наследени от това ръководство на 
програмата. Отговорили сме на техните констатации и финансови корекции по програмата 
няма да бъдат наложени.“, подчерта Милушева.  
„Основна работа на управляващия орган на оперативна програма „Конкурентоспособност“ е 
да гарантира правилното, ефективно и ефикасно разходване на средствата от ЕС“, допълни 
главният директор Ели Милушева.  
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Дата: 23.06.2014  
Източник: www.fakti.bg  
Връзка: http://fakti.bg/biznes/98747-mie-spra-96-mln-lv-evropari  
Брой думи: 259  
 
 
Резюме: Договорени в края на миналата година европейски пари за технологична модернизация 
на родни фирми в крайна сметка няма да бъдат изплатени, а договорите с одобрените компании 
няма да бъдат подписани.  
 
Заглавие: МИЕ спря 96 млн. лв. европари  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Договорени в края на миналата година европейски пари за технологична модернизация 
на родни фирми в крайна сметка няма да бъдат изплатени, а договорите с одобрените компании 
няма да бъдат подписани.  
На 30 юни 142 фирми е трябвало да сложат подписите си за получаване на пари по Оперативна 
програма „Конкурентоспособност", които да използват за закупуване на модерно оборудване.  
Тези пари обаче няма да отидат за такава модернизация, заради подадени над сто жалби и 
сигнали за нарушения по отношение на неравно третиране на кандидатите при отделните 
процедури за обществени поръчки.  
Това каза на пресконференция ръководителят на дирекция „Европейски фондове за 
конкурентоспособност” в Министерство на икономиката и енергетиката Ели Милушева. Тя 
отбеляза, че след публикуването на доклада на 23 май в управляващия орган постъпиха 
безпрецедентно количество жалби и сигнали за нередности при процеса на оценката, 
включително и такива, представляващи престъпления, за които съм уведомила ДАНС и 
прокуратурата. Разпредена е повторна проверка, извършена от отдел „Законодателство, 
вътрешен контрол и нередности”, която е показала, че са установени нарушения при оценката на 
проектите. Сред нарушени са принципите на равнопоставеност, процедурите и вътрешните 
правила, които водят до отмяна на класирането, каза Милушева.  
Въпросните 96 млн. лева няма да бъдат загубени, а ще се разпределят в резервни проекти за 
енергийна ефективност и развитие на иновациите. „Няма политически натиск при мен", се зарече 
Милушева.  
Тя обеща още, че виновните в администрацията на изпълнителя на програмата ще си понесат 
последствията, но обвини още, че самият бизнес също насърчава и подкрепя 
нерегламентираните отношения.  
„Защо фирмите и консултантите не подават сигнали за това, че са изнудвани по време на 
процедурата", попита още Милушева.  
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Дата: 23.06.2014  
Източник: www.projectmedia.bg  
Връзка: http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=60250  
Брой думи: 236  
 
 
Резюме: Министерството на икономиката и енергетиката кани да участват в избора на 
представители в Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност" 2014 - 2020 групи юридически лица с нестопанска цел за 
общественополезна дейност, работещи в сферите на:  
 
Заглавие: МИЕ кани НПО за представители в Комитета за наблюдение на ОП „Иновации и 
конкурентоспособност"  
Подзаглавие: Писмени заявления за участие могат да се подават до края на работния ден на 
11.07.2014 г.  
Автор:  
Текст: Министерството на икономиката и енергетиката кани да участват в избора на 
представители в Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност" 2014 - 2020 групи юридически лица с нестопанска цел за 
общественополезна дейност, работещи в сферите на:  
- Организации, работещи в сферата на равенството между мъжете и жените, недискриминацията 
и равните възможности;  
- Организации, работещи в сферата на социалното включване и интегрирането на 
маргинализираните групи;  
- Екологични организации;  
- Организации, работещи в сферата на научно-изследователската и развойната дейност и 
иновациите.  
Юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, желаещи да участват в 
избора, трябва да отговарят на общите критерии, определени в чл. 6 от Механизма за избор.  
В срок до 15 работни дни от датата на публикуване на поканата всяко заинтересовано лице по 
смисъла на т. 1 подава писмено заявление до главния директор на Главна дирекция „Европейски 
фондове за конкурентоспособност" в Министерство на икономиката и енергетиката за участие 
в избора.  
Лицата по т. 1 не може да подават повече от едно заявление за участие в избора.  
Писменото заявление по т. 3 се представя по приложения образец, утвърден от заместник 
министър-председателя и министър на правосъдието.  
Към заявлението се прилагат документите, определени в чл. 7, ал. 5 от Механизма за избор.  
Писмени заявления за участие могат да се подават до края на работния ден на 11.07.2014 г. в 
деловодството на Министерство на икономиката и енергетиката, ул. „6-ти септември" № 21, гр. 
София.  
Повече информация може да намерите тук.  
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Дата: 23.06.2014  
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%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2/173638276090353  
Брой думи: 249  
 
 
Резюме: Решение за прекратяване на процедура BG161PO003-2.1.14 „Технологична 
модернизация в малки и средни предприятия“  
 
Заглавие: Областен информационен център - Пловдив  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Решение за прекратяване на процедура BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация 
в малки и средни предприятия“  
 
С Решение № РД-16-860/23.06.2014 г. на Ръководителя на Управляващия и Договарящия орган 
на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 г. е 
прекратена процедура BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни 
предприятия“ (обявена с Решение № РД-16-1462/22.10.2014 г. от 22.10.2013 г. на Ръководителя 
на ДО, изменено и допълнено с Решение № РД-16-646/14.05.2014 г.). С Решението се отменя и 
Решение № РД-16-694/23.05.2014 г., с което Ръководителя на Договарящия орган на ОП 
"Конкурентоспособност" одобри доклада на Оценителната комисия от проведена оценка по 
открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: 
BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”, Приоритетна 
ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда“ 
на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика" 2007-2013 г. и Приложение № 1 - Списък на проектните предложения, одобрени за 
финансиране, и Приложение № 2 - Списък с резервни проектни предложения, преминали 
успешно оценката, но за които не е достигнало финансиране.  
Решението за прекратяване на процедурата е издадено на основание чл. 99, т. 1 и 2 от 
Административнопроцесуалния кодекс и чл. 32, ал. 1, т. 3 от Постановление № 121 на МС от 
31.05.2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на 
Европейския съюз за програмния период 2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 45 от 8.06.2007 г., посл. 
доп., бр. 42 от 20.05.2014 г.)  
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Дата: 23.06.2014  
Източник: www.facebook.com  
Връзка: https://www.facebook.com/OblastenInformacionenCentrRazgrad  
Брой думи: 26  
 
 
Резюме: ПОКАНА КЪМ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ТЕХНИ ЗАМЕСТНИЦИ В СЪСТАВА НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА 
ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020 г.  
 
Заглавие: Областен информационен център - Разград  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: ПОКАНА КЪМ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ТЕХНИ ЗАМЕСТНИЦИ В СЪСТАВА НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА 
ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020 г.  
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Дата: 23.06.2014  
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: 315  
 
 
Резюме: 3. В срок до 15 работни дни от датата на публикуване на поканата всяко заинтересовано 
лице по смисъла на т. 1 подава писмено заявление до главния директор на Главна дирекция 
„Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерство на икономиката и 
енергетиката за участие в избора.  
 
Заглавие: Областен информационен център Ловеч  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: ПОКАНА КЪМ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ТЕХНИ ЗАМЕСТНИЦИ В СЪСТАВА НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020  
1. В изпълнение разпоредбата на чл. 5, ал. 1 от Механизъм за избор на юридически лица с 
нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да участват в състава на 
Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство и на програмите, съфинансирани 
от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014-2020 г., 
Министерството на икономиката и енергетиката кани да участват в избора на представители в 
Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014 
- 2020 следните групи юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, 
работещи в сферите на:  
- Организации, работещи в сферата на равенството между мъжете и жените, недискриминацията 
и равните възможности;  
- Организации, работещи в сферата на социалното включване и интегрирането на 
маргинализираните групи;  
- Екологични организации;  
- Организации, работещи в сферата на научно-изследователската и развойната дейност и 
иновациите.  
 
2. Юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, желаещи да участват 
в избора, трябва да отговарят на общите критерии, определени в чл. 6 от Механизма за избор.  
 
3. В срок до 15 работни дни от датата на публикуване на поканата всяко заинтересовано лице по 
смисъла на т. 1 подава писмено заявление до главния директор на Главна дирекция „Европейски 
фондове за конкурентоспособност" в Министерство на икономиката и енергетиката за участие 
в избора.  
 
4. Лицата по т. 1 не може да подават повече от едно заявление за участие в избора.  
 
5. Писменото заявление по т. 3 се представя по приложения образец, утвърден от заместник 
министър-председателя и министър на правосъдието.  
 
6. Към заявлението се прилагат документите, определени в чл. 7, ал. 5 от Механизма за избор.  
 
Писмени заявления за участие могат да се подават до края на работния ден на 11.07.2014 г. в 
деловодството на Министерство на икономиката и енергетиката, ул. „6-ти септември" № 21, гр. 
София.  
http://eufunds.bg/bg/oicnews/7044/1  
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Дата: 23.06.2014  
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%9A%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BB/26920457987
7098  
Брой думи: 26  
 
 
Резюме: ПОКАНА КЪМ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ТЕХНИ ЗАМЕСТНИЦИ В СЪСТАВА НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020  
 
Заглавие: Областен информационен център Кюстендил  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: ПОКАНА КЪМ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ТЕХНИ ЗАМЕСТНИЦИ В СЪСТАВА НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020  
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Дата: 23.06.2014  
Източник: www.novinite.bg  
Връзка: http://www.novinite.bg/articles/72691/Ministerstvoto-na-ikonomikata-sprya-modernizaciya-za-
100-mln-lv-za-narusheniya  
Брой думи: 419  
 
 
Резюме: Директорът на „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерството на 
икономиката и енергетиката Ели Милушева, съобщи, че няма да подпише договори на стойност 
96 млн. лева по проект за „Технологична модернизация в малки и средни предприята“ по ОП 
„Развитие на конкурентоспособност на българската икономика“, заради многото получени 
сигнали за нарушения.  
 
Заглавие: Министерството на икономиката спря модернизация за 100 млн. лв. за 
нарушения  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Директорът на „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерството на 
икономиката и енергетиката Ели Милушева, съобщи, че няма да подпише договори на стойност 
96 млн. лева по проект за „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“ по ОП 
„Развитие на конкурентоспособност на българската икономика“, заради многото получени 
сигнали за нарушения.  
“Със съжаление, но с ясна отговорност заявявам категорично, че договорите по проекта за 
“Технологична модернизация в малки и средни предприятия” по Оперативна програма 
“Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” няма да бъдат подписани 
от мен като ръководител на договарящия орган”, казва Милушева.  
Тя заяви, че средствата няма да бъдат загубени, въпреки изключително кратките срокове.  
“В рамките на следващата седмица те ще бъдат разпределени в резервни проекти - най-вече по 
програмите “Енергийна ефективност” и “Развитие на иновациите”, посочи Милушева.  
Тя отбеляза, че след публикуването на решението за одобрение на доклада на оценителната 
комисия на 23 май, “още в същия ден към управляващия орган постъпват безпрецедентно 
количество жалби и сигнали за нередности при процеса на оценката”.  
На 30 юни 2014 г. 142 фирми е трябвало да подпишат споразумения за усвояване на средства 
по ОП “Конкурентоспособност”, предназначени за покупката на модерна техника и оборудване.  
Въпреки това, поради постъпилите над 100 жалби, включително и сигнали, стигнали до ДАНС и 
Прокуратурата, Милушева решава да отмени решението си като ръководител на управляващия 
орган на програмата и “договори няма да има”.  
“Жалбите и сигналите продължават да се трупат и до днес”, каза още тя.  
Милушева посочи, че е разпоредила повторна проверка на всички жалби и сигнали и добави, че 
нарушенията се отнасят най-вече до нарушения на принципа на равнопоставеност и вътрешните 
правила, които водят до промяна в класирането.  
“От тук нататък решението за отмяна беше най-трудното в моята кариера до сега”, призна 
Милушева.  
“От една страна имаме списък с одобрение за финансиране на фирми, не всички от които са 
играли нечестно и спрямо които отмяната на решението не е справедливо. Имаме и краен срок 
за сключване на договорите - 30 юни 2014 г., след който никакви проекти по оперативната 
програма не могат да бъдат сключени и средствата след него се губят автоматично”, коментира 
тя.  
“От друга страна имаме доказателство за нарушения и реален риск от финансови корекции при 
проверката, риск от спиране на програмата и забавяне на акредитацията за следващия 
програмен период, който риск никой не може да си позволи”, категорична заявява Ели Милушева.  
“Най-сериозните нарушения, стигнали до държавното обвинение, са свързани с обаждания от 
страна на оценителната комисия към някои от фирмите. Този сигнал е получен от консултанти 
по проектите и е потвърден от ДАНС”, обясни Милушева.  
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Дата: 23.06.2014  
Източник: www.offnews.bg  
Връзка: http://www.offnews.bg/news/_8/%D0%9C%D0%98%D0%95-
%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0-97-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-
%D0%BB%D0%B2-%D0%BF%D0%BE-
%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0
%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-
%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0
%BD%D0%B0-
%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0
%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-
%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8_353940.html#op327479  
Брой думи: 236  
 
 
Резюме: Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ) е спряло 97 млн. лв. по 
процедурата "Технологична модернизация" на Оперативна програма "Конкурентоспособност".  
 
Заглавие: МИЕ спира 97 млн. лв. по европрограма за технологична модернизация на 
фирми  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ) е спряло 97 млн. лв. по 
процедурата "Технологична модернизация" на Оперативна програма 
"Конкурентоспособност".  
Това обяви пред журналисти директорът на дирекция "Еврофондове" в МИЕ "Европейски 
фондове и конкурентоспособност" Ели Милушева.  
Договорените в края на миналата година европейски пари за технологична модернизация на 
родни фирми няма да бъдат изплатени, а договорите с одобрените компании няма да бъдат 
подписани.  
Причината процедурата да бъде спряна са повече от 100 сигнала за нарушения на кандидати, 
участвали в процедурите по обществени поръчки. След като направили проверка, от 
министерството установили, че членове на тръжните комисии са разговаряли по телефона с 
някои от участниците, а условията за някои обществени поръчки били променяни в движение, 
като по този начин се давало предимство на едни участници спрямо други.  
Въпросните 97 млн. лева няма да бъдат загубени, а ще се разпределят в резервни проекти за 
енергийна ефективност и развитие на иновациите.  
Милушева обеща още, че виновните в администрацията на изпълнителя на програмата ще си 
понесат последствията, но каза, че отговорност за това има и бизнесът, който насърчавал 
подобни корупционни и нерегламентираните отношения.  
„Защо фирмите и консултантите не подават сигнали за това, че са изнудвани по време на 
процедурата", попита още Милушева.  
Най-голямото установено нарушение, заради което няма да бъдат изплатени тези европейски 
пари за технологична модернизация, са обаждания от страна на оценителната комисия към 
фирмите.  
„За тези сигнали за нередности при процеса на оценките съм уведомила ДАНС и прокуратурата", 
обяви още Милушева.  
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Дата: 23.06.2014  
Източник: www.kmeta.bg  
Връзка: http://www.kmeta.bg/spirat-proekti-za-97-mln-leva-po-konkurentosposobnost-29757.html  
Брой думи: 394  
 
 
Резюме: Договори със 142 фирми по проекта за "Технологична модернизация в малки и средни 
предприятия" по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика" няма да бъдат подписани. Това обяви главният директор на дирекция "Европейски 
фондове за конкурентоспособност" към Министерство на икономиката и енергетиката Ели 
Милушева на специална пресконференция днес.  
 
Заглавие: Спират проекти за 97 млн. лева по "Конкурентоспособност"  
Подзаглавие: Договори със 142 фирми няма да бъдат подписани заради съмнения за корупция  
Автор:  
Текст: Договори със 142 фирми по проекта за "Технологична модернизация в малки и средни 
предприятия" по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика" няма да бъдат подписани. Това обяви главният директор на дирекция 
"Европейски фондове за конкурентоспособност" към Министерство на икономиката и 
енергетиката Ели Милушева на специална пресконференция днес.  
Става дума за общо малко над 96 млн. лева, обясни Милушева. Средствата няма да бъда 
загубени, въпреки изключително кратките срокове, като в рамките на следващата седмица те ще 
бъдат разпределени в резервни проекти - най-вече по програмите "Енергийна ефективност" и 
"Развитие на иновациите", предаде БГНЕС.  
След публикуване на решение от 23 май за одобрение на доклада на оценителна комисия, още 
в същия ден към управляващия орган постъпват безпрецедентно количество жалби и сигнали за 
нередности при процеса на оценката, обясни мотивите си да спре проектите Милушева.  
На 30 юни 2014 година 142 фирми е трябвало да сключат договори за получаване на средства 
по ОП "Конкурентоспособност", които да бъдат използвани за закупуване на модерна техника 
и оборудване, но заради наличието на над 100 жалби, включително и сигнали, стигнали до ДАНС 
и Прокуратурата, Ели Милушева отменя своето предишно решение като ръководител на 
управляващия орган на програмата и договори няма да има.  
Жалбите и сигналите продължават да се трупат и до днес, посочи тя. Милушева е разпоредила 
повторна проверка на всички жалби и сигнали, която е извършена, а в доклада се посочва, че 
нарушенията се отнасят най-вече до: нарушение на принципа на равнопоставеност; нарушение 
на вътрешните правила, които водят до промяна в класирането.  
От тук нататък решението за отмяна беше най-трудното в моята кариера до сега, призна 
Милушева. "От една страна имаме списък с одобрение за финансиране фирми, не всички от 
които са играли нечестно и спрямо които отмяната на решението не е справедливо. Имаме и 
краен срок за сключване на договорите - 30 юни 2014 г., след който никакви проекти по 
оперативната програма не могат да бъдат сключени и средствата след него се губят 
автоматично. От друга страна имаме доказателство за нарушения и реален риск от финансови 
корекции при проверката, риск от спиране на програмата и забавяне на акредитацията за 
следващия програмен период, който риск никой не може да си позволи", категорична бе Ели 
Милушева.  
Най-сериозните нарушения, стигнали до държавното обвинение, са свързани с обаждания от 
страна на оценителната комисия към някои от фирмите. Този сигнал е получен от консултанти 
по проектите и е потвърден от ДАНС, обясни Милушева.  
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Дата: 23.06.2014  
Източник: www.pik.bg  
Връзка: http://pik.bg/спряха-договори-по-програма-&quotконкурентоспособност"-заради-
корупция-news194391.html  
Брой думи: 293  
 
 
Резюме: Договорите за технологична модернизация, спечелени през май от фирми по 
Оперативна програма „Конкурентоспособност“, няма да бъдат подписани.  
 
Заглавие: Спряха договори по програма "Конкурентоспособност" заради корупция  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Договорите за технологична модернизация, спечелени през май от фирми по Оперативна 
програма „Конкурентоспособност“, няма да бъдат подписани.  
Процедурата е отменена заради множество сигнали от страна на бизнеса и консултанти по 
европроекти за корупция. Това съобщи на пресконференция директорът на дирекция 
„Еврофондове за конкурентоспособност“ към икономическото министерство Ели Милушева.  
Договори е трябвало да бъдат сключени със 142 одобрени компании, спечелили проекти за ново 
оборудване за 97 млн. лв. Сега средствата ще бъдат пренасочени основно към резервни проекти 
на бизнеса за енергийна ефективност и по-малко – за иновации.  
Блокирането на процедурата е в резултат на открити нарушения и натрупване на грешки.  
Според Милушева, вината за спирането на процедурата е споделена.  
„До тук се стигна не само, защото в администрацията има хора, които не си вършат 
добросъвестно работата и които ще бъдат, разбира, се наказани за това, а защото и бизнесът и 
консултантите насърчават и подкрепят нерегламентираните отношения. Това е двустранен 
процес и не искам да се заблуждаваме, че само от едната страна са виновни”, каза още 
Милушева.  
„Искам да попитам защо фирмите и консултантите не подават сигналите си по време на оценката, 
че са били изнудвани или че има проблеми според тях в процедурата? Защо не посочват нещата 
с истинските им имена?", попита Милушева и заяви, че иска в процедурата да участват достойни 
и силни фирми, които са двигатели на българската икономика, а не страхливи, които търсят успех 
чрез измама.  
„Който не може – не може, който може – да заповяда, за него са тези средства и тази програма”, 
каза още Милушева.  
През есента първата процедура по ОП „Иновации и конкурентоспособност" от новия програмен 
период 2014-2020 ще бъде отново „Технологична модернизация” със същите критерии, но с по-
ясни правила. „Това ще бъде нашият реверанс към всички фирми, които в момента незаслужено 
търпят щети”, каза още Ели Милушева.  
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Дата: 23.06.2014  
Източник: www.pik.bg  
Връзка: http://pik.bg/спряха-договори-по-програма-конкурентоспособност-заради-корупция-
news194391.html  
Брой думи: 293  
 
 
Резюме: Договорите за технологична модернизация, спечелени през май от фирми по 
Оперативна програма „Конкурентоспособност“, няма да бъдат подписани.  
 
Заглавие: Спряха договори по програма "Конкурентоспособност" заради корупция  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Договорите за технологична модернизация, спечелени през май от фирми по Оперативна 
програма „Конкурентоспособност“, няма да бъдат подписани.  
Процедурата е отменена заради множество сигнали от страна на бизнеса и консултанти по 
европроекти за корупция. Това съобщи на пресконференция директорът на дирекция 
„Еврофондове за конкурентоспособност“ към икономическото министерство Ели Милушева.  
Договори е трябвало да бъдат сключени със 142 одобрени компании, спечелили проекти за ново 
оборудване за 97 млн. лв. Сега средствата ще бъдат пренасочени основно към резервни проекти 
на бизнеса за енергийна ефективност и по-малко – за иновации.  
Блокирането на процедурата е в резултат на открити нарушения и натрупване на грешки.  
Според Милушева, вината за спирането на процедурата е споделена.  
„До тук се стигна не само, защото в администрацията има хора, които не си вършат 
добросъвестно работата и които ще бъдат, разбира, се наказани за това, а защото и бизнесът и 
консултантите насърчават и подкрепят нерегламентираните отношения. Това е двустранен 
процес и не искам да се заблуждаваме, че само от едната страна са виновни”, каза още 
Милушева.  
„Искам да попитам защо фирмите и консултантите не подават сигналите си по време на оценката, 
че са били изнудвани или че има проблеми според тях в процедурата? Защо не посочват нещата 
с истинските им имена?", попита Милушева и заяви, че иска в процедурата да участват достойни 
и силни фирми, които са двигатели на българската икономика, а не страхливи, които търсят успех 
чрез измама.  
„Който не може – не може, който може – да заповяда, за него са тези средства и тази програма”, 
каза още Милушева.  
През есента първата процедура по ОП „Иновации и конкурентоспособност" от новия програмен 
период 2014-2020 ще бъде отново „Технологична модернизация” със същите критерии, но с по-
ясни правила. „Това ще бъде нашият реверанс към всички фирми, които в момента незаслужено 
търпят щети”, каза още Ели Милушева.  
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Дата: 23.06.2014  
Източник: www.economic.bg  
Връзка: http://economic.bg/news/31841/1/1/Spirat-proekti-za-97-mln-leva-po-
Konkurentosposobnost.html  
Брой думи: 394  
 
 
Резюме: Договори със 142 фирми по проекта за "Технологична модернизация в малки и средни 
предприятия" по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика" няма да бъдат подписани. Това обяви главният директор на дирекция "Европейски 
фондове за конкурентоспособност" към Министерство на икономиката и енергетиката Ели 
Милушева на специална пресконференция днес.  
 
Заглавие: Спират проекти за 97 млн. лева по "Конкурентоспособност"  
Подзаглавие: Договори със 142 фирми няма да бъдат подписани заради съмнения за корупция  
Автор:  
Текст: Договори със 142 фирми по проекта за "Технологична модернизация в малки и средни 
предприятия" по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика" няма да бъдат подписани. Това обяви главният директор на дирекция 
"Европейски фондове за конкурентоспособност" към Министерство на икономиката и 
енергетиката Ели Милушева на специална пресконференция днес.  
Става дума за общо малко над 96 млн. лева, обясни Милушева. Средствата няма да бъда 
загубени, въпреки изключително кратките срокове, като в рамките на следващата седмица те ще 
бъдат разпределени в резервни проекти - най-вече по програмите "Енергийна ефективност" и 
"Развитие на иновациите", предаде БГНЕС.  
След публикуване на решение от 23 май за одобрение на доклада на оценителна комисия, още 
в същия ден към управляващия орган постъпват безпрецедентно количество жалби и сигнали за 
нередности при процеса на оценката, обясни мотивите си да спре проектите Милушева.  
На 30 юни 2014 година 142 фирми е трябвало да сключат договори за получаване на средства 
по ОП "Конкурентоспособност", които да бъдат използвани за закупуване на модерна техника 
и оборудване, но заради наличието на над 100 жалби, включително и сигнали, стигнали до ДАНС 
и Прокуратурата, Ели Милушева отменя своето предишно решение като ръководител на 
управляващия орган на програмата и договори няма да има.  
Жалбите и сигналите продължават да се трупат и до днес, посочи тя. Милушева е разпоредила 
повторна проверка на всички жалби и сигнали, която е извършена, а в доклада се посочва, че 
нарушенията се отнасят най-вече до: нарушение на принципа на равнопоставеност; нарушение 
на вътрешните правила, които водят до промяна в класирането.  
От тук нататък решението за отмяна беше най-трудното в моята кариера до сега, призна 
Милушева. "От една страна имаме списък с одобрение за финансиране фирми, не всички от 
които са играли нечестно и спрямо които отмяната на решението не е справедливо. Имаме и 
краен срок за сключване на договорите - 30 юни 2014 г., след който никакви проекти по 
оперативната програма не могат да бъдат сключени и средствата след него се губят 
автоматично. От друга страна имаме доказателство за нарушения и реален риск от финансови 
корекции при проверката, риск от спиране на програмата и забавяне на акредитацията за 
следващия програмен период, който риск никой не може да си позволи", категорична бе Ели 
Милушева.  
Най-сериозните нарушения, стигнали до държавното обвинение, са свързани с обаждания от 
страна на оценителната комисия към някои от фирмите. Този сигнал е получен от консултанти 
по проектите и е потвърден от ДАНС, обясни Милушева.  
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Дата: 23.06.2014  
Източник: www.cross.bg  
Връзка: http://www.cross.bg/milysheva-protzedyrata-modernizatziya-1417080.html  
Брой думи: 435  
 
 
Резюме: София/КРОСС/ Управляващият орган на оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 г. отменя процедурата 
„Технологична модернизация в малки и средни предприятия". Това съобщи на пресконференция 
главният директор на дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" Ели 
Милушева.  
 
Заглавие: Спряха 96 млн. лв. европари  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: София/КРОСС/ Управляващият орган на оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 г. отменя процедурата 
„Технологична модернизация в малки и средни предприятия". Това съобщи на пресконференция 
главният директор на дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" Ели 
Милушева.  
„За да предотвратим риска от финансови корекции на оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика" или дори забавяне на акредитацията за 
следващия програмен период, взехме решение за прекратяване на процедурата за технологична 
модернизация", подчерта Ели Милушева.  
Причина за спиране на процедурата за технологична модернизация са постъпилите 
безпрецедентен брой жалби и сигнали за нередности при процеса на оценка на проектите. 
Получените до момента жалби са повече от 100, като сигналите за нередности продължават. 
„След разпоредена проверка на всички жалби, отдел „Вътрешен контрол и нередности" 
предостави доклад за нарушения при оценката на подадените проектни предложения. Те са 
свързани с неспазване принципите на равнопоставеност, процедурите и вътрешните правила", 
обясни Милушева. Според нея констатираните нередности водят до промяна в класирането на 
проектите. ДАНС и Прокуратурата вече са сезирани за случая.  
Средствата от 97 млн. лева няма да бъдат загубени, а ще се пренасочат към проекти от 
резервните списъци на мерките „Енергийна ефективност и зелена икономика" и „Иновации". 
„Следващата есен управляващият орган ще обяви първи процедура по Технологична 
модернизация със същите условия, но с нови, по-ясни правила и при по-голяма стойност", каза 
Милушева.  
По процедурата „Технологична модернизация в малки и средни предприятия" с бюджет 97.5 млн. 
лв. са получени повече от 1200 проекта на стойност е 730 млн. лв. На 23 май 2014 г. е обявено 
решение на Управляващия орган за одобряване доклада на оценителната комисия по същата 
процедура за 142 проекта. По процедура договорите трябва да бъдат сключени в едномесечен 
срок. Важно условие е, че договаряне по настоящата програма може да бъде осъществено до 
30 юни 2014 г. От страна на управляващия орган на оперативната програма към момента няма 
сключени договори по процедурата за технологична модернизация.  
По думите на Милушева засилената конкуренция в процедурата е изкривила процеса. Тя 
подчерта, че както администрацията, така и бизнесът и консултантите носят отговорност за 
отмяната на процедурата, тъй като не са сигнализирали по-рано за нерегламентираните 
отношения в процеса на оценяване. Милушева бе категорична, че при създалата се ситуация ще 
има наказани служители от управляващия орган на оперативната програма.  
„В момента Европейската сметна палата проверява седем проекта по пет други процедури за 
безвъзмездно предоставяне на финансова помощ, наследени от това ръководство на 
програмата. Отговорили сме на техните констатации и финансови корекции по програмата 
няма да бъдат наложени.", подчерта Милушева.  
„Основна работа на управляващия орган на оперативна програма „Конкурентоспособност" е 
да гарантира правилното, ефективно и ефикасно разходване на средствата от ЕС", допълни 
главният директор Ели Милушева.  
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Дата: 23.06.2014  
Източник: www.news.expert.bg  
Връзка: http://news.expert.bg/n446192  
Брой думи: 346  
 
 
Резюме: Управляващият орган на ОП „Конкурентоспособност” днес е подписал решение за 
отмяна на класирането по процедура „Технологична модернизация в малки и средни 
предприятия”. Така е предотвратен рискът от спиране на плащанията по програмата от страна 
на Европейската комисия и забавяне одобрението на новата оперативна програма за следващия 
програмен период - 2014-2020 г  
 
Заглавие: Бизнесът може да загуби 97 млн. лв. европари  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Управляващият орган на ОП „Конкурентоспособност” днес е подписал решение за 
отмяна на класирането по процедура „Технологична модернизация в малки и средни 
предприятия”. Така е предотвратен рискът от спиране на плащанията по програмата от страна 
на Европейската комисия и забавяне одобрението на новата оперативна програма за следващия 
програмен период - 2014-2020 г  
През миналата есен на бизнеса са били осигурени 97 млн. лв., отчете главният шеф на дирекция 
„Европейски фондове за конкурентоспособност“ Ели Милушева по време на нарочна 
пресконференция днес. Тя допълни, че по процедурата, която е стартирала през миналата 
година, са подадени 1200 проекта на обща стойност над 730 млн. лв. Това се случило, въпреки 
че управляващият орган е бил наясно, че могат да бъдат финансирани неповече от 150 проекта.  
Какво се случва оттук нататък? Парите (97 млн. лв.) ще бъдат насочени към всички резервни 
проекти, които са в управляващия орган в момента. Те ще бъдат насочени към резервни проекти 
по процедурите „енергийна ефективност” и „иновации”, които имат събрани много точки от 
оценяващия орган. Договорите трябва да бъдат сключени до 30 юни тази година.  
След този срок никакви договори не могат да бъдат сключвани. Тоест, след този срок парите се 
губят автоматично, отчете Милушева. Тя изрази увереност, че в крайна сметка средствата няма 
да бъдат загубени, въпреки краткия срок.  
Голямата конкуренция е изкривила процеса, отчете по Милушева по отношение на проблемната 
процедура. Тя допълни, че в управляващия орган е получен рекорден брой жалби и сигнали – 
процес, който продължава и до днес. Сред установените нарушения са неравно третиране на 
кандидатите, т.е – добавяне на нови критерии, което е недопустимо, оценяващата комисия е 
взимала решения, без да се допита до шефа на управляващия орган и др.  
По време на пресконференцията шефът на управляващия орган коментира, че е имало и 
нарушение, което е откровено престъпления. Тя добави, че става дума за нерегламентирано 
обаждане от страна на представители на оценителната комисия на фирми-участници в 
процедурата. На въпрос защо са звъняли, отговорът на Милушева гласеше: „Обикновено защо... 
За да се разбират нещо... И аз не знам. Аз знам само, че са се обаждали хора от оценителната 
комисия. И това е потвърдено”.  
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Дата: 23.06.2014  
Източник: www.news.bgnes.com  
Връзка: http://news.bgnes.com/view/1170702  
Брой думи: 409  
 
 
Резюме: Със съжаление, но с ясна отговорност заявявам категорично, че договорите по проекта 
за "Технологична модернизация в малки и средни предприятия" по Оперативна програма 
"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" няма да бъдат подписани 
от мен като ръководител на договарящия орган.  
 
Заглавие: МИЕ спря проект за 96 млн. лева европейски пари  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Със съжаление, но с ясна отговорност заявявам категорично, че договорите по проекта 
за "Технологична модернизация в малки и средни предприятия" по Оперативна програма 
"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" няма да бъдат подписани 
от мен като ръководител на договарящия орган.  
Това заяви на извънредната пресконференция в Министерство на икономиката и енергетиката 
главният директор на дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" Ели 
Милушева, предаде репортер на БГНЕС.  
Става дума за общо малко над 96 млн. лева, обясни Милушева. Средствата няма да бъда 
загубени, въпреки изключително кратките срокове, като в рамките на следващата седмица те ще 
бъдат разпределени в резервни проекти - най-вече по програмите "Енергийна ефективност" и 
"Развитие на иновациите".  
След публикуване на решение от 23 май за одобрение на доклада на оценителна комисия, още 
в същия ден към управляващия орган постъпват безпрецедентно количество жалби и сигнали за 
нередности при процеса на оценката, обясни мотивите си да спре проектите Милушева.  
На 30 юни 2014 година 142 фирми е трябвало да сключат договори за получаване на средства 
по ОП "Конкурентоспособност", които да бъдат използвани за закупуване на модерна техника 
и оборудване, но заради наличието на над 100 жалби, включително и сигнали, стигнали до ДАНС 
и Прокуратурата, Ели Милушева отменя своето предишно решение като ръководител на 
управляващия орган на програмата и договори няма да има.  
Жалбите и сигналите продължават да се трупат и до днес, посочи тя. Милушева е разпоредила 
повторна проверка на всички жалби и сигнали, която е извършена, а в доклада се посочва, че 
нарушенията се отнасят най-вече до: нарушение на принципа на равнопоставеност; нарушение 
на вътрешните правила, които водят до промяна в класирането.  
От тук нататък решението за отмяна беше най-трудното в моята кариера до сега, призна 
Милушева. "От една страна имаме списък с одобрение за финансиране фирми, не всички от 
които са играли нечестно и спрямо които отмяната на решението не е справедливо. Имаме и 
краен срок за сключване на договорите - 30 юни 2014 г., след който никакви проекти по 
оперативната програма не могат да бъдат сключени и средствата след него се губят 
автоматично. От друга страна имаме доказателство за нарушения и реален риск от финансови 
корекции при проверката, риск от спиране на програмата и забавяне на акредитацията за 
следващия програмен период, който риск никой не може да си позволи", категорична бе Ели 
Милушева.  
Най-сериозните нарушения, стигнали до държавното обвинение, са свързани с обаждания от 
страна на оценителната комисия към някои от фирмите. Този сигнал е получен от консултанти 
по проектите и е потвърден от ДАНС, обясни Милушева. /БГНЕС  
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Дата: 23.06.2014  
Източник: www.o-connect.com  
Връзка: http://www.pariteni.bg/?tid=40&oid=114021  
Брой думи: 243  
 
 
Резюме: Процедурата по мярка „Технологична модернизация” от ОП „Развитие на 
конкурентоспособността” спират. Договорите със 142 фирми на стойност 97 млн. лева няма 
да бъдат подписани.  
 
Заглавие: Спират договори със 142 фирми за европроекти  
Подзаглавие: Губим пари по "Конкурентоспособност", ако не пренасочат средствата  
Автор:  
Текст: Процедурата по мярка „Технологична модернизация” от ОП „Развитие на 
конкурентоспособността” спират. Договорите със 142 фирми на стойност 97 млн. лева няма 
да бъдат подписани.  
Това каза ръководителят на дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” в 
Министерство на икономиката и енергетиката Ели Милушева. Според нея има реален риск от 
финансови корекции, спиране на програмата и забавяне на акредитацията за следващия 
програмен период 2014-2020, който риск никой не може да си позволи на практика към днешна 
дата”.  
Тя заяви, че решението за спиране на „Технологична модернизация” има за цел да защити 
държавните интереси и интересите на фирмите. Средствата от процедурата ще бъдат 
пренасочени към резервни проекти по процедурите „Енергийна ефективност” и „Иновации”.  
Днес със съжаление и с ясна отговорност заявявам категорично, че тези договори няма да бъдат 
подписани от мен като ръководител на договарящия орган”, подчерта Милушева, цитирана от 
Фокус. Тя съобщи, че е издала решение за отмяна на предишно свое решение от 23 май 2014, с 
което е одобрила доклада на оценителната комисия.  
„След публикуването на доклада на 23 май в управляващия орган постъпиха безпрецедентно 
количество жалби и сигнали за нередности при процеса на оценката, включително и такива, 
представляващи престъпления, за които съм уведомила ДАНС и прокуратурата”, каза Милушева. 
Разпредена е повторна проверка, извършена от отдел „Законодателство, вътрешен контрол и 
нередности”, която е показала, че са установени нарушения при оценката на проектите.  
Сред нарушени са принципите на равнопоставеност, процедурите и вътрешните правила, които 
водят до отмяна на класирането. Крайният срок за подписването на договорите е 30 юни.  
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Дата: 23.06.2014  
Източник: www.varna.utre.bg  
Връзка: http://www.varna.utre.bg/2014/06/23/237777-
spryaha_dogovori_za_modernizatsia_po_konkurentosposobnost  
Брой думи: 407  
 
 
Резюме: Договорите за технологична модернизация, спечелени през май от фирми по ОП 
"Конкурентоспособност“, няма да бъдат подписани. Цялата процедура е отменена заради 
множество сигнали от страна на бизнеса и консултанти по европроекти за корупция. Това съобщи 
Ели Милушева, директор на дирекция „Еврофондове за конкурентоспособност“ към 
икономическото министерство, цитирана от dnes.bg.  
 
Заглавие: Спряха договори за модернизация по "Конкурентоспособност"  
Подзаглавие: Контрактите на 142 компании за проекти за 97 млн. лв. няма да бъдат подписани  
Автор:  
Текст: Договорите за технологична модернизация, спечелени през май от фирми по ОП 
"Конкурентоспособност“, няма да бъдат подписани. Цялата процедура е отменена заради 
множество сигнали от страна на бизнеса и консултанти по европроекти за корупция. Това съобщи 
Ели Милушева, директор на дирекция „Еврофондове за конкурентоспособност“ към 
икономическото министерство, цитирана от dnes.bg.  
Контракти е трябвало да бъдат сключени със 142 одобрени компании, спечелили проекти за ново 
оборудване за 97 млн. лв. Сега средствата ще бъдат пренасочени основно към резервни проекти 
на бизнеса за енергийна ефективност и по-малко – за иновации.  
Блокирането на процедурата е в резултат на открити нарушения и натрупване на грешки.  
Това е 14-та поред процедура за технологична модернизация. За управляващия орган е било 
голямо предизвикателство да я открие при ограничения ресурс в края на периода, коментира 
Милушева и посочи, че това е най-желаната от бизнеса процедура, което се доказва и от 
получените 1 200 проекта за над 730 млн. лв. "Знаехме, че парите ще стигнат максимум за 150 
проекта", каза Милушева.  
"Оттук започнаха проблемите. Засилената конкуренция между фирмите изкриви процеса. 
Толкова силна конкуренция в една процедура създава напрежение и насърчава корупцията", 
допълни тя.  
След класирането на фирмите в управляващия орган са постъпили безпрецедентно количество 
жалби, които продължават да постъпват и вече надхвърлят 100 броя. Разпоредена е проверка и 
са открити нарушения при процедурата.  
Заради реален риск за финансови корекции, спиране на програмата и забавяне на новата 
програма след 2014 година, класирането за технологична модернизация е отменено.  
Милушева коментира, че вината в случая трябва да бъде споделена между Управляващия орган 
на програмата, бизнеса и консултантите.  
Ето и част от откритите нарушения: неравно третиране на кандидатите, добавяне на нови 
критерии, оценителната комисия е взела решения, без да ги съгласува с ръководителя на 
Управляващия орган, имало е нерегламентирана комуникация между членове на комисията и 
фирми с проекти. "Защо? За да се разбират нещо. И аз не знам", допълни Милушева.  
"Не приемам след процедура фирми да се оплакват, че са им искани пари или че някой е дал 
подкуп. Защо фирмите не подават сигнали по време на оценката, че са изнудвани и не посочват 
имена", попита още тя.  
Вследствие на проверката засега няма освободени служители, но наказани със сигурност ще 
има, допълни Милушева. Тя обаче отказа да посочи колко служители са допуснали нарушения.  
Очаква се през есента по новата програма "Иновации и конкурентоспособност" отново да бъде 
отворен прием за технологична модернизация, но при по-ясни правила. Тогава фирмите ще 
кандидатстват за поне 350 млн. лв., обеща Милушева.  
Брюксел очаква доклад от България по случая.  
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Резюме: Заради множество нарушения, някои от които граничат с престъпление, е отменено 
класирането по процедурата за технологична модернизация на фирмите за 97 млн. лв. по 
оперативна програма "Конкурентоспособност". Това съобщи Ели Милушева, ръководител на 
управляващия орган на програмата.  
 
Заглавие: Скандалната процедура за 97 млн. лв. евросредства е отменена  
Подзаглавие: Средствата се пренасочват за резервни проекти  
Автор:  
Текст: Заради множество нарушения, някои от които граничат с престъпление, е отменено 
класирането по процедурата за технологична модернизация на фирмите за 97 млн. лв. по 
оперативна програма "Конкурентоспособност". Това съобщи Ели Милушева, ръководител на 
управляващия орган на програмата.  
Така е предотвратен рискът от спиране на плащанията по програмата от страна на 
Европейската комисия и забавяне одобрението на новата оперативна програма за бизнеса за 
периода 2014-2020 г., посочи Милушева.  
За да не бъде загубен, освободеният ресурс от 97 млн. лв. ще бъде пренасочен към резервни 
проекти по други схеми, сред които енергийна ефективност и иновации, каза Милушева.  
Нова схема по технологична модернизация за бизнеса за 350 – 400 млн. лв. ще бъде отворена 
през есента със средства от новата програма "Иновации и Конкурентоспособност", допълни 
Милушева.  
Четиринайстото, последно, отваряне на схемата за технологична модернизация на малки и 
средни предприятия беше в края на 2013 г. с бюджет от 97 млн. лв. За парите кандидатстваха 
над 1200 фирми с проектни предложения за над 730 млн. лв.  
Оценяването на проектите е извършено от 40-членна комисия. На 23 май в края на работния ден 
на страницата на оперативна програма "Конкурентоспособност" в интернет е публикуван 
списъкът с одобрените 142 проекта. Те получават безвъзмездна помощ за обновяване от 100 
хил. лв. за микрофирмите до 2 млн. лв. за средните предприятия.  
В деня преди евроизборите на 24 май списъкът изчезва. Това веднага поражда догадки сред 
бизнеса, включително коментари, че комисията е пренебрегнала дори проекти, за които са се 
застъпвали министри.  
Списъкът е публикуван отново на 27 май. Разлика между двата списъка няма. Обяснението на 
Милушева е, че в събота получила сигнал, че е публикувано класирането по друга схема. Понеже 
не е имала достъп до компютър и възможност за проверка наредила да го свалят. В понеделник, 
когато отишла на работа, видяла, че няма грешка и затова списъкът бил публикуван отново.  
Сред спечелили кандидати е компанията "Централна енергоремонтна база", която неотдавна 
спечели над 3 млн. лв. по схемата за иновации на програма "Конкурентоспособност". Сега 
подкрепата е малко по-голяма - за 3.2 млн. лв. В управлението на компанията е Димитър 
Белелиев, чиято съпруга е Надежда Белелиева, която е старши експерт в дирекция "Външно-
икономическа политика" в Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ).  
Според Ели Милушева тук няма конфликт на интереси и г-жа Белелиева не е задължена да 
декларира, фирмата на съпруга си. Декларации за конфликт на интереси попълват само 
членовете на оценителната комисия, обясни Милушева.  
Сред отличените проекти има и такива, чиито фирми не отговарят на заложените финансови 
изисквания и не е ясно как са получили такива високи оценки. Има компании, които са пред 
фалит. Има и фирми, зад които според публикации в медиите стоят политици от различни 
политически партии. Проекти печелят дори компании, свързани с опозицията.  
Класирането на проектите отприщва лавина от жалби от страна на неуспели кандидати и 
консултанти. До този момент те са над 100, но продължават да идват още, каза Милушева.  
Нарушението, граничещо с престъпление, е свързано с нерегламентирано обаждане на 
служители на оперативната програма до кандидатите, конкретизира Милушева, намеквайки, че 
са искали подкуп.  
Въпреки че е минал месец от обявяването на класирането и въпреки откритите нарушения до 
момента няма наказани. "Служителите по оперативна програма "Конкурентоспособност" ще 
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си понесат отговорността", каза Милушева. Тя не посочи кои са виновните и как точно ще бъдат 
санкционирани – със забележка, мъмрене или уволнение. Поиска обаче споделяне на 
отговорността.  
Вината за спирането на процедурата технологична модернизация е споделена, каза Ели 
Милушева. Според нея дотук се стигнало "не само, защото в администрацията има хора, които 
не си вършат добросъвестно работата и които ще бъдат разбира се наказани за това, а защото 
и бизнесът и консултантите насърчават и подкрепят нерегламентираните отношения".  
"Това е двустранен процес и не искам да се заблуждаваме, че само от едната страна са виновни", 
допълни Милушева. Тя попита защо фирмите и консултантите не са подавали сигнали по време 
на оценката, а едва след обявяването на класирането. Милушева не приема обясненията, че ги 
е било страх, да не ги отрежат в оценките. "Като ги е страх, да не кандидатстват повече", каза 
ръководителката на управляващия орган на програма "Конкурентоспособност".  
За да не се загубят 97-те млн. лв. от спряната схема, те ще отидат за финансиране на проекти 
от резервния списък по схемите за енергийно обновяване на фирмите и за иновации. Договорите 
с тях трябва да бъдат подписани до 30 юни – понеделник, когато изтича последният срок за 
договаряне на средствата от стария програмен период. По думите на Милушева щели да успеят 
да се справят с тази трудна задача.  
Първата процедура по новата оперативна програма "Иновации и Конкурентоспособност" ще 
бъде за технологична модернизация за бизнеса наесен с бюджет от 350 – 400 млн. лв., обеща 
Милушева. "Това ще бъде нашият реверанс към всички фирми, които в момента незаслужено 
търпят щети. Надявам се да започнем на чисто", каза Ели Милушева. 


