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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
25.6.2014 г.  
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 1 

 телевизии 0 
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Телевизии и радиостанции  
 
Дата: 24.06.2014  
Източник: БНР  
Предаване: Преди всички  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 18  
Брой думи: 2586  
 
 
Резюме: Тема: Евробитките и лобирането за кандидатурите, вътрешнополитическите теми и 
анализи, ситуацията с КТБ  
Гост: Томислав Дончев, избран за евродепутат  
 
Текст: Тема: Евробитките и лобирането за кандидатурите, вътрешнополитическите теми и 
анализи, ситуацията с КТБ  
Гост: Томислав Дончев, избран за евродепутат  
 
Водещ: Водещи европейски издания поставиха еврокомисар Кристалина Георгиева в 
политическата въртележка за един от ключовите европейски постове. Според британския 
“Financial Times”, тя е един от вариантите за Върховен представител на Европейския съюз по 
въпросите на външните работи и политиката на сигурност. В анализ на совалките между 
партиите и страните членки за състава на новата Европейска комисия името на настоящия 
български еврокомисар се появи и в публикация на френския “Le Mond”. Броени дни преди 
евросрещата на върха “Financial Times” пише, че британският премиер се готви да предупреди, 
че европейските лидери създават опасен прецедент, решавайки да подкрепят Жан-Клод Юнкер 
за следващ председател на Европейската комисия. Дейвид Камерън иска да защити принципа, 
че избраните лидери на Европейския съюз трябва да отговарят за избора на председател на 
Комисията, който обаче е в противовес на все по-доминиращото мнение, че гласът на 
европейския избирател, който направи отново Европейската народна партия първа политическа 
сила, трябва да бъде чут. Изданието твърди, че споровете около кандидатурата на Юнкер са 
накарали председателят на Европейския съвет Херман Ван Ромпой да жонглира с порой от 
противоречащи си искания за висшите европейски постове от различни политически формации. 
Предвид вероятното назначение на Юнкер, източници на “Financial Times” очакват кандидатите 
за следващ председател на Европейския съвет и външнополитически шеф да включват 
социалист, жена и политик от една от най-новите страни членки. Водещи анализатори са 
категорични, че изборът на Жан-Клод Юнкер за председател на Европейската комисия ще е 
победа за Европейския парламент, който искаше повече власт чрез правото главните 
политически групи в него да предложат водещи кандидати за председателските постове в 
резултат на проведените миналия месец европейски избори, част от което беше именно това 
обещание – че гласувайки на изборите, европейците гласуват и за следващ председател на 
Европейската комисия. Точно седмица остава до конституирането на новия Европейски 
парламент. Две седмици след това е стартът и на наречения ключов избор за наследник на Жозе 
Мануел Барозу. За всичко това сега ще разговаряме с българския евродепутат Томислав Дончев. 
Здравейте, г-н Дончев!  
Томислав Дончев: Здравейте!  
Водещ: Може би е по-коректно да кажа избран за евродепутат или там, тази една седмица какъв 
точно е статутът Ви?  
Томислав Дончев: Ами, избран за член на Европейския парламент. Миналата седмица 
българският парламент...  
Водещ: Ви освободи.  
Томислав Дончев: ... ме освободи, за да се премахнат т. нар. Несъвместимости. Няма как човек 
да е член на двата парламента в един и същи момент, така че...  
Водещ: Като г-н Станишев, който продължава да е в тези две позиции. Между другото, какво 
предвижда процедурата относно този неизбор, който направи той?  
Томислав Дончев: Тук е интересен моментът. Аз не искам да коментирам, така...  
Водещ: По принцип?  
Томислав Дончев: ... опциите на г-н Станишев, доколкото наистина не знам какви са, а той е 
доста пестелив по отношение на публични коментари. Но в правилника категорично е записано, 
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че шест дни преди първата сесия трябва да бъдат отстранени всички условия, свързани с 
несъвместимост, между които е и членство в националния парламент. Срокът за представяне на 
декларацията – има нарочна декларация, в която се описват тези обстоятелства – е 3 юли.  
Водещ: Още малко време му остава да реши. Обаче сега към европейските теми. Така, съвсем 
съзнателно прочетох тези спекулации или може би вероятни варианти, които вървят около 
неофициалната част на преговорите за ключовите европейски позиции. Един от основните 
въпроси, който прави впечатление в тези спорове, е кой – дали Европейският съвет да назначи 
следващия председател на Европейската комисия Европейският парламент да има думата, като 
го избере е въпросът за легитимността. Вие как се включвате в тази тема?  
Томислав Дончев: Тук безспорни са правомощията на Европейския парламент, но да не 
забравяме, че като правило, европейските институции работят в един режим на консенсус, дори 
и той да се постига трудно, така че не може да очакваме сценарий, в който имаме 
противопоставяне между Съвет и Парламент от една страна, както и не разчитам, че ще се 
стигне до вариант, където ще има остро противопоставяне между решението на някоя от 
европейските институции и волята на някоя от страните членки. Неслучайно споменахте 
Великобритания. Аз не считам, че ще се стигне до вариант, където изборът ще бъде предрешен 
на база на гласуване, т. Е. с надделяване на гласове, а по-скоро преди това в оставащото малко 
време ще се ползва технологията на убеждаването.  
Водещ: Твърди се, че част от нещата, които биха смекчили твърдата позиция на Дейвид 
Камерън е да бъде преструктурирана по нов начин Европейската комисия, да има т. нар. Водещи 
еврокомисари, които в по-тесен кръг и по-оперативно да взимат някакви решения, а не да се, 
така, прилага досега обичайната процедура на действие на Комисията. Какво мислите?  
Томислав Дончев: Това е, така, традиционен аргумент и традиционно искане от страна на 
Великобритания, както и по-малко европейска администрация, по-малко регулация, повече сила 
и правомощия и на националните правителства и на националните парламенти. Но без да 
поставям по какъвто и да е начин под съмнение принципната позиция на Великобритания е 
редно да отбележим, че подобни аргументи, коренът им може да бъде търсен на друго място. От 
една страна, чисто вътрешнополитически натиск, който имаме особено ярки и силни причини във 
великобританския случай, а от друга страна, не забравяйте, че позицията подкрепа, неподкрепа, 
колеблива подкрепа, промяна на решението в по-късен момент е част от сложните преговори, 
където всяка от държавите членки се опитва да прокара свои искания, включително и искане за 
по-добро портфоли она националния представител в Комисията, т. Е. на комисаря, излъчен от 
съответната държава.  
Водещ: Е, в този смисъл, къде сме ние е логичният въпрос. Някои от държавите членки вече 
обявиха имената на своите следващи еврокомисари, посочиха ресори. Ние сме в ситуация, в 
която се чудим Станишев, Златанова, Георгиева, Кунева или кой. И кога ще се решава това, 
според Вас?  
Томислав Дончев: Без да коментирам част от предложенията в този списък, доколкото те са 
несериозни, българското правителство предприе грешна тактика, т. Е. номинация в последния 
момент. Да, вероятно причината за това са, така, вътрешнополитическите сложности на 
номинацията на еврокомисар, но по този начин България пропусна възможността да бъде 
активен участник в ... преговори за най-важното – за това какъв ще е ресорът на българския 
еврокомисар. Пропуска се и една друга възможност. Името на комисар Георгиева се спряга 
полуофициално или по-скоро неофициално, но това е коментар, който тече в последните няколко 
месеца за възможен по-висок пост, включително зам.-председател на комисията, включително 
възможността да бъде Върховен представител по външната политика. Между впрочем, подобен 
коментар се прави не толкова заради външнополитическата тежест на България, колкото заради 
персоналните й качества. Тук България с колебливата си позиция или неяснотата или с отказа си 
да номинира отново същия комисар изпуска една чудесна възможност – България да има 
комисар, представител на България на такова ниво – изключителна възможност, която в случая, 
според мен, безумно се пропилява.  
Водещ: Допускате ли, че може да се стигне до там, когато бъде избран новият председател на 
Европейската комисия, отправи съответните покани, едва тогава България да се включи в това 
отборно състезание?  
Томислав Дончев: По принцип какво портфолио получава всяка от държавите е обект на дълги 
преговори още преди формирането на Комисията.  
Водещ: Тоест, вече.  
Томислав Дончев: Но колебливостта, отказът навреме да бъде посочен кой е представителят 
със сигурност не работи в полза на България, доколкото в огромната част от случаите 
портфолиото, т. Е. ресорът се съобразяват с персоналните качества на представителя. Как 
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самите европейски институции, как европейските лидери да мислят и да водят преговори за това 
какъв ресор ще получи България, като нямат яснота за персоналния професионален профил на 
този, който ще бъде номиниран за български еврокомисар?  
Водещ: Това обаче, изглежда, няма да се промени скоро. Тук имаше очакване, знаете, беше 
формулиран и на Консултативния съвет при президента част от политическите дебати около 
предсрочните избори да бъде и това, именно излъчването на подходяща кандидатура за 
еврокомисар. Сега вече се говори, че изборите се отлагат. Затова малко ще Ви вкарам и в 
българската ситуация. Не е актуална темата, сякаш, по няколко причини, две от които изглеждат 
европейски. Едната е свързана със Споразумението за партньорство, от което имало нужда 
точно това правителство да продължи да работи. Другата е то да излъчи еврокомисар. Сега 
имаме и трето развитие от последните дни – много ми е интересно то изобщо как стига до 
европейските институции – случаят с КТБ. Смятате ли, че във всички тези три основания ще 
бъде намерено, така, голямото темата за изборите да отпадне и всъщност правителството да 
остане?  
Томислав Дончев: Може да коментираме темата принципно, но може да я коментираме и 
причина по причина. Всъщност, кой номинира българският еврокомисар не е само въпрос на 
процедура, той е и до голяма степен въпрос и на политическа легитимност, ако искате, и на 
морал, защото се номинира представител на България в Европейската комисия, български 
еврокомисар, който ще изпълнява тези функции пет години напред. Едно политически, пък и в 
голяма степен граждански дискредитирано правителство е твърде спорно дали има подобно 
правомощие – да играе такъв дълъг ход за пет години напред. На първо място. На второ място, 
не би било редно, особено в такава ситуация, да се прави ярко политически обагрена 
кандидатура, каквито коментари има. На второ място, коментирайки Споразумението за 
партньорство, тук ще си позволя да напомня няколко факта. Първият вариант на 
Споразумението за партньорство беше изпратен на Европейската комисия април месец 
миналата година. От тогава самото Споразумение за партньорство се е променило малко, 
съдейки по коментарите на Европейската комисия, които бяха получени преди месец. Ще 
напомня, че официално, въпреки че беше подготвено от кабинета „Борисов”, официално самото 
Споразумение за партньорство беше изпратено от служебното правителство. Очевидно е тук, че 
дори и едно служебно правителство няма какъвто и да било проблем да продължи всички 
необходими стъпки, свързани със сключването на Споразумението за партньорство, не само 
предвид факта, че то няма ограничения в правомощията в тази посока, а и предвид факта, че 
което и да е правителство, различно от това, според мен, ще има по-добри позиции в Брюксел, 
специално пред Европейската комисия. Не знам дали е необходимо да освежавам паметта още 
веднъж, за да коментирам какво е състоянието на цялата система за управление на 
европейските пари. До тук имаме две спрени Оперативни програми. Имаме страхотни проблеми 
от вчера...  
Водещ: С „Конкурентоспособност”, да.  
Томислав Дончев: ... ... „Конкурентоспособност”. Това правителство няма необходимия и 
експертен и политически, очевидно не разполага и с необходимото доверие на Европейската 
комисия, за да продължи да управлява тези процеси.  
Водещ: Обаче банковата стабилност е много сериозен аргумент аргумент напоследък.  
Томислав Дончев: Така е. Но коментирайки банковата стабилност и каквато и да е друг асфера, 
България се нуждае от силно, решително правителство, което, така, на стабилния фундамент на 
политическата легитимност, на гражданската подкрепа да предприема смели действия. Това 
правителство в настоящата ситуация не притежава което и да е от тези качества. То е 
предварително обречено. Единствената неяснота е колко дълъг ще бъде краткият му живот. В 
този смисъл, всички разговори за отлагане на изборите са не просто отлагане на неизбежното, а 
продължава да се държи на власт едно правителство, което на всичкото отгоре вече няма 
мотива да се бори за каквито и да било политически позитиви. Говоря за самото правителство. 
То е до голяма степен безотговорно. Такова правителство е опасно за България.  
Водещ: Обаче вчера чух, г-н Дончев, един депутат от "Коалиция за България" да обяснява защо 
не трябва да има избори сега, като черпи основанията си в изказвания на Б от последните дниБ 
за реваншизъм, за мекия кинжал, т. Е. внушение, че не е добре ГЕРБ да се върне на власт. Вие 
бяхте в предишното правителство. Аз някак си, така, като говоря с ваши колеги, винаги ги итам 
това: взе ли си ГЕРБ поуките от едногодишния престой в опозиция? Прецени ли какво трябва да 
смени в стила, в поведението или наистина ни чака реваншизъм, ако политическата сила се 
върне на власт?  
Томислав Дончев: Ами, аз не бих вадил думи от контекста. Още повечче, че част от срещите и 
разговорите са очевидно емоционално натоварени, а пък и в крайна сметка не може да се очаква 
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от всеки политик, бидейки жив човек, понякога да не, така, дава воля на емоциите си. На първо 
място, кой ще управлява България, кой ще има мнозинство в парламента, кой ще е в състояние 
да състави правителство не решаваме аз и Вие или този или онзи политически коментатор. В 
една нормална демокрация това все още го решават гражданите, така че аз по никакъв начин не 
бих предпоставял кой ще има ресурса и възможността да управлява страната. Да, разбира се, 
бидейки политически ангажиран, вярвайки в това, което правя, аз вярвам, че отново ще бъдем 
първа политическа сила и то с убедителен резултат, но по никакъв начин не бих предпоставял 
резултата. Колкото до това как сме използвали периода от последната година, година и няколко 
месеца, считам, че не само престоят в опозиция, считам, че всички удари, понесени и 
персонално от много от колегите, в това число не изключвам и себе си, и престоят в опозиция ни 
помогна да... спомогна да станем по-добри, т. е. да не повтаряме грешки, които са правени преди 
това.  
Водещ: Това предстои да видим. И сега един финален въпрос. Как Ви изглежда това, което се 
случва около КТБ, криминалния подтекст на отношенията Пеевски – Цветан Василев? Вече 
водещи европейски издания коментират случващото се.  
Томислав Дончев: Един задълбочен анализ е изключително труден и със сигурност би отнел 
много време. Аз съм убеден, че с Вас нямаме времето до обед, за да направим подобен анализ.  
Водещ: Значи знаете много, щом можете да отделите толкова време на този анализ.  
Томислав Дончев: Бих отбелязал две неща, които рядко се споменават. На първо място с 
безпокойство бих отбелязал, че имаме една кумулация на факти, които по много неприятен 
начин напомнят ситуацията от 1996 г. От гледна точка на саморазправи в полуикономически, а 
понякога и с, така, криминален нюанс контингент клатене на цялата финансова система на 
държавата. Не ми се иска която и да е от тези аналогии да се материализира. Това е на първо 
място. На второ място по никакъв начин не бива да не оценяваме ролята на емоциите в този 
спор или в тази катастрофа. Дано да не се превърне в истинска катастрофа. По-скоро бих 
посъветвал да се опитваме да търсим факти и обстоятелства от последните месеци или от 
последната една година, които да бъдат търсени като причина за това, което се случва. Въпреки 
че част от коментарите на двамата ангажирани господа в случая са твърде емоционални, аз не 
считам, че емоциите са причина за това, което се случва .Може би е редно да търсим причините 
в това, което се е случило, по непотвърдена информация, с „Булгартабак”. Аз не бих изключил от 
коментара за причините и това, което се случи или по-скоро не се случи с "Южен поток".  
Водещ: Да, наистина много подтекст има в този случай. При всички положения не изглежда 
добре, дори и само като вестникарско предположение, че австрийските полицейски служби искат 
ареста на български депутат.  
Томислав Дончев: Така е, но има още един неприятен нюанс. Като че ли много станаха 
неприятните нюанси. Колкото и една подобна случка, така, да провокира любопитството на 
всички - подозирам, че на голяма част от хората им е любопитно и интересно, дори и до голяма 
степен изпитват и злорадство; говорим за хора с власт, за хора с пари – нека да си дадем сметка 
какво дългосрочно отражение има това върху цялата икономика на страната. Кой инвеститор 
идва да си стави парите в България, където банковата система се клати и където водещ банкер и 
член на парламента публично се обясняват кой кого поръчал?  
Водещ: Да. И във всичко това своя роля има и българската прокуратура. Това беше Томислав 
Дончев. Един разговор седмица преди новият Европейски парламент, част от който ще бъде и 
той, официално да встъпи в своите позиции.  
08.06 – 08.24 ЧАСА  
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Национални печатни медии  
 
Няма намерена информация. 
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Регионални печатни медии  
 
Дата: 24.06.2014  
Източник: в. Струма, Благоевград  
Страница: 7  
Брой думи: 349  
 
 
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 директорът на дирекция "Еврофондове за конкурентоспособност" към икономическото 
министерство Ели Милушева.  
 
Заглавие: Спряха договори за модернизация по "Конкурентоспособност" заради 
корупция  
Подзаглавие:  
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 директорът на дирекция "Еврофондове за конкурентоспособност" към икономическото 
министерство Ели Милушева.  
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 оило 
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 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.  
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.  
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.  
24.06.2014  
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Периодични печатни издания 
 
Няма намерена информация. 
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Интернет издания и блогове  
 
Дата: 24.06.2014  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=16926549  
Брой думи: 439  
 
 
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, цитирана от пресцентъра на 
МИЕ.  
 
Заглавие: МИЕ спря проекти за 97 млн. лв.  
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, цитирана от пресцентъра на 
МИЕ.  
"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.  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=16926549
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Дата: 24.06.2014  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=16923945  
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:  
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. 

http://novini.dir.bg/news.php?id=16923945
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"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 
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". 
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Дата: 24.06.2014  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=16925171  
Брой думи: 242  
 
 
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 Ели Милушева, 
ръководител на управляващия орган в министерството на икономиката.  
 
Заглавие: Фирми губят близо 100 млн. 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 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, допълва 
„Труд“. Затова 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.  
DarikNews  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=16925171
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Дата: 24.06.2014  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=16928029  
Брой думи: 86  
 
 
Резюме: 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, пише Капитал Дейли.  
 
Заглавие: Скандално! Корупция в „Конкурентоспособност“  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: 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, пише Капитал Дейли. 
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.  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=16928029
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Дата: 24.06.2014  
Източник: www.dariknews.bg  
Връзка: http://www.dariknews.bg/view_article.php?article_id=1285658  
Брой думи: 241  
 
 
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 Ели Милушева, 
ръководител на управляващия орган в министерството на икономиката.  
 
Заглавие: Фирми губят близо 100 млн. 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 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, допълва 
„Труд". Затова 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.  
 

http://www.dariknews.bg/view_article.php?article_id=1285658
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Дата: 24.06.2014  
Източник: www.regal.bg  
Връзка: http://www.regal.bg/show.php?storyid=2330109  
Брой думи: 84  
 
 
Резюме: 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:  
Автор:  
Текст: 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.  
 

http://www.regal.bg/show.php?storyid=2330109
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Дата: 24.06.2014  
Източник: www.economynews.bg  
Връзка: http://www.economynews.bg/мие-спря-проекти-за-97-млн-лв-news55705.html  
Брой думи: 439  
 
 
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, цитирана от пресцентъра на 
МИЕ.  
 
Заглавие: МИЕ спря проекти за 97 млн. лв.  
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, цитирана от пресцентъра на 
МИЕ.  
"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.  
 

http://www.economynews.bg/мие-спря-проекти-за-97-млн-лв-news55705.html
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Дата: 24.06.2014  
Източник: www.livenews.bg  
Връзка: http://livenews.bg/bojko-borisov-zapochvam-da-se-symnqvam-che-shte-ima-izbori-67973.html  
Брой думи: 258  
 
 
Резюме: Започвам да се съмнявам, че управляващите ще спазят ангажимента за предсрочни 
избори. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред Агенция ПИК.  
 
Заглавие: Бойко Борисов: Започвам да се съмнявам, че ще има избори  
Подзаглавие: Лидерът на ГЕРБ отказа да коментира новината за бягството на Станишев в 
Брюксел  
Автор:  
Текст: Започвам да се съмнявам, че управляващите ще спазят ангажимента за предсрочни 
избори. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред Агенция ПИК.  
"Вероломното и брутално нарушение на подписаните и приети принципи за плавно преминаване 
към политическа стабилност, които бяха заложени от г-н Местан, Станишев, Сидеров и мен, 
означава и липса на консултации, чрез това, което беше прието като Закон за МВР.  
Фактът, че подписват стратегически проекти за България, които касаят десетилетия напред, че 
предлагат генерален секретар на ООН до 2017 г., че назначават нови зам.-министри, означава че 
всъщност по този начин печелят време и отдалечаване на датата на предсрочните избори. Аз 
вече се съмнявам, че управляващите ще удържат поетия от тях ангажимент за предсрочни 
избори", заяви Бойко Борисов.  
Лидерът на ГЕРБ уточни, че пресконференцията, която е отменил е трябвало да бъде посветена 
на финансовата стабилност. "Отмених пресконференцията, защото след това можеше да бъде 
атака срещу нас, че влияем на финансовата стабилност", аргументира се Борисов.  
Бившият премиер е обезпокоен от спирането на програма "Конкурентоспособност". "Програма 
"Конкурентоспособност" е изключително важна за българския бизнес. Стотици фирми няма да 
получат милиони евро, които са жизнено важни за тях, защото тази програма цели да 
подпомогне конкурентоспособността и  
ефективността на бизнеса, и е най-прозрачната и полезна. Лъсна поредната лъжа на Орешарски, 
че ще подпомага бизнеса", подчерта Борисов.  
Лидерът на ГЕРБ е обезпокоен и от спирането на работата по изграждане на магистралите 
"Хемус", "Марица", "Тракия" и "Струма".  
На въпрос как ще коментира решението на Сергей Станишев да стане евродепутат, Борисов 
отговори: "Това си е работа на БСП! Аз не се меся в работата на други партии".  
 

http://livenews.bg/bojko-borisov-zapochvam-da-se-symnqvam-che-shte-ima-izbori-67973.html
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Дата: 24.06.2014  
Източник: www.borbabg.com  
Връзка: http://www.borbabg.com/./?action=news&news=35238  
Брой думи: 236  
 
 
Резюме: Подобрител за кисели почви ще е новият продукт на „Свилоцел” ЕАД в Свищов. 
Производството ще започне, когато завърши изпълнението на проекта „Ефективна и устойчива 
конкурентоспособност на фирма „Свилоцел” ЕАД чрез инвестиции в зелена индустрия” по 
оперативна програма „Конкурентоспособност на българската икономика”, който трябва да 
приключи до ноември тази година.  
 
Заглавие: Подобрител за кисели почви ще правят в „Свилоцел” - Свищов  
Подзаглавие:  
Автор: Милка ДЕНЕВА  
Текст: Подобрител за кисели почви ще е новият продукт на „Свилоцел” ЕАД в Свищов. 
Производството ще започне, когато завърши изпълнението на проекта „Ефективна и устойчива 
конкурентоспособност на фирма „Свилоцел” ЕАД чрез инвестиции в зелена индустрия” по 
оперативна програма „Конкурентоспособност на българската икономика”, който трябва да 
приключи до ноември тази година. Целта на проекта е намаляване на енергоемкостта и 
себестойността на продукта и оползотворяване на промишлените отпадъци от варилното 
отделение. Те ще се сепарират и така от 12 - 15% сухото вещество в тях ще се увеличи на 80%, а 
отделената вода ще се връща обратно в производството. След изсушаването сухото вещество 
ще се гранулира, като калциевият карбонат ще се смесва с дървесна пепел. Полученият 
подобрител ще може да се използва за неутрализиране на кисели почви.  
Инсталацията за гранулиране вече работи и се очаква само одобрение. „Така вече нищо няма да 
се депонира в сметището, ” обясни изпълнителният директор Михаил Колчев. Фирмата започна 
проучване дали ще има интерес към новия продукт. Информацията за киселите почви от 
института по почвознание „Н. Пушкаров” е, че те са много по поречията в Дунавската равнина. 
Големи чуждестранни производители на подобрители за такива почви нямат успех у нас и от 
„Свилоцел” очакват да се справят по-добре, като ще предложат на земеделските стопани добра 
цена.  
Специалистите на свищовската фирма имат и друг замисъл – да смесват дървесната пепел с 
азот или фосфор. Така подобрителят ще стане тор и очакванията са той да се търси повече.  
 

http://www.borbabg.com/?action=news&news=35238
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Дата: 24.06.2014  
Източник: www.republika.bg  
Връзка: http://www.republika.bg/index.php?id=77847  
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 „Конкуренто способност”. 
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.  
 

http://www.republika.bg/index.php?id=77847
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Дата: 24.06.2014  
Източник: www.projectmedia.bg  
Връзка: http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=60254  
Брой думи: 314  
 
 
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: 142 фирми няма да получат пари по мярка "Технологична модернизация”  
Подзаглавие: Средствата от процедурата ще бъдат пренасочени към резервни проекти по 
процедурите „Енергийна ефективност” и „Иновации”  
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 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.  
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 каза, 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”.  
 

http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=60254
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Дата: 24.06.2014  
Източник: www.paper.standartnews.com  
Връзка: http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2014-06-24&article=496378  
Брой думи: 205  
 
 
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.  
 
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.  
 

http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=3D2014-06-24&article=496378
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Дата: 24.06.2014  
Източник: www.pik.bg  
Връзка: http://pik.bg/бойко-борисов-сензационно-пред-пик-вече-се-съмнявам-че-управляващите-
ще-удържат-поетия-от--news194629.html  
Брой думи: 253  
 
 
Резюме: "Вероломното и брутално нарушение на подписаните и приети принципи за плавно 
преминаване към политическа стабилност, които бяха заложени от г-н Местан, Станишев, 
Сидеров и мен, означава и липса на консултации, чрез това, което беше прието като Закон за 
МВР. Фактът, че подписват стратегически проекти за България, които касаят десетилетия 
напред, че предлагат генерален секретар на ООН до 2017 г., че назначават нови зам.-министри, 
означава че всъщност по този начин печелят време и отдалечаване на датата на предсрочните 
избори.  
 
Заглавие: Бойко Борисов сензационно пред ПИК: Вече се съмнявам, че управляващите ще 
удържат поетия от тях ангажимент за предсрочни избори!  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: "Вероломното и брутално нарушение на подписаните и приети принципи за плавно 
преминаване към политическа стабилност, които бяха заложени от г-н Местан, Станишев, 
Сидеров и мен, означава и липса на консултации, чрез това, което беше прието като Закон за 
МВР. Фактът, че подписват стратегически проекти за България, които касаят десетилетия 
напред, че предлагат генерален секретар на ООН до 2017 г., че назначават нови зам.-министри, 
означава че всъщност по този начин печелят време и отдалечаване на датата на предсрочните 
избори.  
Аз вече се съмнявам, че управляващите ще удържат поетия от тях ангажимент за предсрочни 
избори", заяви сензационно пред ПИК Бойко Борисов.  
Лидерът на ГЕРБ уточни, че пресконференцията, която е отменил е трябвало да бъде посветена 
на финансовата стабилност.  
"Отмених пресконференцията, защото след това можеше да бъде атака срещу нас, че влияем на 
финансовата стабилност", аргументира се Борисов.  
Бившият премиер е обезпокоен от спирането на програма "Конкурентоспособност".  
"Програма "Конкурентоспособност" е изключително важна за българския бизнес. Стотици 
фирми няма да получат милиони евро, които са жизнено важни за тях, защото тази програма 
цели да подпомогне конкурентоспособността и ефективността на бизнеса, и е най-прозрачната и 
полезна. Лъсна поредната лъжа на Орешарски, че ще подпомага бизнеса", подчерта Борисов. 
Лидерът на ГЕРБ е обезпокоен и от спирането на работата по изграждане на магистралите 
"Хемус", "Марица", "Тракия" и "Струма".  
Той поздрави в. "Преса" за точния анализ за случващото се в енергетиката.  
На въпрос на ПИК как ще коментира решението на Сергей Станиешев да стане евродепутат, 
Борисов отговори: "Това си е работа на БСП! Аз не се меся в работата на други партии".  
 

http://pik.bg/бойко-борисов-сензационно-пред-пик-вече-се-съмнявам-че-управляващите-ще-удържат-поетия-от--news194629.html
http://pik.bg/бойко-борисов-сензационно-пред-пик-вече-се-съмнявам-че-управляващите-ще-удържат-поетия-от--news194629.html
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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 Ели Милушева, 
ръководител на управляващия орган в министерството на икономиката.  
 
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 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.  

http://pik.bg/фирми-губят-97-млн-лв-от-брюксел-за-нови-машини-news194530.html

