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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
26.6.2014 г. г.  
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 0 

 телевизии 0 

 радиостанции 0 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 15 

 вестници, от които: 7 

 - национални 4 

 - регионални 3 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 8 

Общо за деня 15 
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Телевизии и радиостанции 
Няма намерена информация 
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Национални печатни медии  
 
Дата: 26.06.2014  
Източник: в. Сега  
Страница: 24  
Брой думи: 567  
 
 
Резюме: Кулоар на НС. Импровизиран брифинг на Бойко Борисов. Стенографирахме разговора 
от 8-та минута нататък, когато ораторът е набрал пауър.  
 
Заглавие: А трупът зъб не обелва...  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Кулоар на НС. Импровизиран брифинг на Бойко Борисов. Стенографирахме разговора 
от 8-та минута нататък, когато ораторът е набрал пауър.  
***  
ББ: ...Те трябва да излязат честно, така както излязох аз - ей през оня вход - сложих оставка и 
казах: не мога да задържа цените на тока; давам оставка. Да излезат и да кажат: ние 
банкрутирахме България; ние оставихме октомври и ноември държавата без никаква защита. 
Затова казвам: за да не пострада народът, трябва да докараме Международния валутен фонд - 
нещо, от което съм се пазил като от гявол! Щото дойде ли Фондът, това означава - държавата 
вече не е държава. Тея хора го причиниха с вашто, не само съгласие - голяма част от вас 
толерираха това поведение. И го наричахте "премиер експерт"! Той не може да чите! Мен си 
позволяваха, доктора на науките, да ме обиждат. И си мълчах. Този каза, че ни може да чите. 
Не е чел. Не чите. Не е чел пълномощното, с което е отказал суверенитет за Брюксел, госпожо! 
Той каза. Той каза на консултативния съвет: ни съм гу чел. Споразумението, с което се отказва 
от суверенитет. не бил чел договора за "Южен поток", та не знаел има ли санкции. Не бил чел. 
А пък сега не чел и с "Уестингхаус", това било работа - погледнете, нещастници такива! - на 
БЕХ, някаква организация, или на АЕЦ "Козлодуй". На един мъртвец, каквато е в момента 
държавата, има едно златно зъбче, "Козлодуй" се казва, искат да му извадят и златния зъб в 
момента. На трупа искат да му дръпнат и златния зъб, за да е изцяло труп. Наказателно 
преследване трябва за тези хора. Наказателно. Щото това са щети, които са непоправими. 
Само Северната тангента са 200 млн. евро безвъзвратно загубени. Вместо, както направих 
Южната дъга, сега да се прави Северна тангента. Щото не е тяхна фирма била или някаква 
там, не искат да я пуснат. 200 млн евра губиме безвъзвратно. "Конкурентноспособност" - 
губиме. Псевдопремиер. Вика: треа да ми кажат, да си дам оставката. Къв си ти, да си премиер 
тогава, като чакаш някой да ти казва за оставка, бе! Кви решения взимаш? А и вие кви сте да ги 
слушате, като ви говорят така? Къв е тоя премиер да чака някой да му каже да си даде оставка? 
Кой е тоя, над него премиер? Премиерът е най-важната фигура в държавата. Цялата власт 
оперативна е там. Кой му е началникът? Кой му реди министрите? Айде лек ден! (Тръгва си, 
жива верига от репортерки прегражда пътя му.)  
Репортерка: В такъв случай, г-н Борисов, как очаквате в петък да протекат консултациите?  
ББ: Е така! Излизат, да казват банкрута, дата на избори, да признават това, което са 
направили... Щото като ги слушам - това правителство били си свършило работата. Коя 
работа? Една работа да кажат, която са свършили. Работни места ли, кое? Една?  
Репортерка2: Един показател нямало по-лош, отколкото при вашто управление.  
ББ (с фалцет на крайно отвращение и омерзение): Как-воо?!  
Репортерката повтаря.  
ББ: А защо е катастрофа тогава? Защо е катастрофа? Защо му свалят рейтингите? Ами докът 
не кажат, че е катастрофа, няма кво да си говорим. Рейтингите защо ги свали "Стандарт енд 
Пуърс", госпожо? Що писа Европейската комисия тези писма? Що казват, че е лошо 
положението в здравеопазването? А кой показател не се е влошил?  
Репортерка пита за дата на предсрочни избори.  
ББ: Ако се съгласят за септември месец, би било отговорно от тях... (не довършва). Тяхната 
агония ще свърши! Вие виждате - погледнете им физиономиите!...  
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Дата: 26.06.2014  
Източник: в. Ретро  
Страница: 9,10  
Брой думи: 520  
 
 
Резюме: - Г-н Борисов, изненадан ли сте от решението на Сергей Станишев да отиде в 
Брюксел като евродепутат?  
 
Заглавие: Орешарски излъга бизнеса в България  
Подзаглавие:  
Автор: Ивайло КРАЧУНОВ  
Текст: - Г-н Борисов, изненадан ли сте от решението на Сергей Станишев да отиде в Брюксел 
като евродепутат?  
- Това си е работа на БСП! Аз не се меся в работата на други партии, както и аз не искам да се 
месят в ГЕРБ.  
- Как ще коментирате поведението на останалите три парламентарно представени партии БСП, 
ДПС и "Атака", които изведнъж млъкнаха за предсрочни избори?  
- 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.  
- Защо отменихте пресконференцията на ГЕРБ, която беше насрочена в разгара на горещите 
събития, свързани с Корпоративна търговска банка?  
- Отмених пресконференцията, защото след това някои хора можеха да го използват като 
средство за атака срещу нас, че влияем на финансовата стабилност.  
-Имали финансова стабилност в държавата?  
- Рано или късно истината ще излезе наяве. Тогава ще коментирам тази тема.  
- Защо правителството отпусна милиони левове на ДАНС и НСО в последните дни от 
управлението си?  
- По принцип тези пари са за текущи разходи, така че вероятно е трябвало да бъдат отпуснати.  
- Как ще коментирате спирането на европейските пари по програмата 
"Конкурентоспособност"?  
- Програмата "Конкурентоспособност" е изключително важна за българския бизнес. Тази 
програма беше спряна покрай скандалите, които вървят в държавата.  
Стотици фирми няма да получат милиони евро, които са жизненоважни за тях, защото тази 
програма цели да подпомогне повишаването на конкурентоспособността и ефективността на 
бизнеса, и е най-прозрачната и полезна. Лъсна поредната лъжа на Орешарски, че ще 
подпомага бизнеса.  
- Има ли опасност и от спирането на парите по други европейски програми?  
- Парите по всички програми вече са спрени. С ужас установявам, че вече се говори, че 
магистрала "Струма" би могла да стане готова през 2015 г., а в момента тя е готова само 20%.  
За магистрала "Марица" изобщо не се говори, а за "Хемус" се потвърдиха опасенията ми, че 
едва ли ще се случи нещо положително.  
- Вярно ли е, че се готвите да направите експертен кабинет с участието на БСП?  
- Абсолютна спекулация е това, че обсъждам с когото и да е създаването на експертен 
програмен кабинет в този парламент. БСП, ДПС и "Атака" безпардонно и брутално нарушиха 
споразумението, което политическите сили постигнаха в четвъртък при президента 
Плевнелиев.  
- Означава ли това, че на този етап не смятате да преговаряте за коалиционно управление?  
- ГЕРБ винаги управлява сама и не влиза в никакви коалиции. Изборите и народът определят 
кой как управлява, а не задкулисно политиците да го решават. Сега БСП иска панически да се 
спасява и лансира лъжи, че готвим общ кабинет. Подобен вариант не е състоятелен, защото 
всеки изгубен ден ни тласка към колосална катастрофа. Ние отиваме на избори сами и не 
участваме в задкулисието.  
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Дата: 26.06.2014  
Източник: в. Капитал Daily  
Страница: 5  
Брой думи: 384  
 
 
Резюме: Зам.- министърът на икономиката Юнал Тасим не е бил уведомен за решението на 
управляващия орган на програма "Конкурентоспособност" да спре близо 100 млн. лв. по 
процедура "Технологична модернизация", съобщи самият Тасим, който е ресорен отговарящ за 
програмата в МИЕТ, в разговор с "Капитал".  
 
Заглавие: Скандал в МИЕТ заради спирането на парите за бизнеса  
Подзаглавие:  
Автор: Огнян ГЕОРГИЕВ  
Текст: Зам.- министърът на икономиката Юнал Тасим не е бил уведомен за решението на 
управляващия орган на програма "Конкурентоспособност" да спре близо 100 млн. лв. по 
процедура "Технологична модернизация", съобщи самият Тасим, който е ресорен отговарящ за 
програмата в МИЕТ, в разговор с "Капитал". Той също така възнамерява да работи за отмяна 
на решението, за което ще има специална среща днес между него, министър Драгомир Стойнев 
и ръководството на програмата.  
"Меко казано, съм бесен. Бях в чужбина и научих за това решение от министъра. Как ще съм 
съгласен с него, бизнесът има нужда от всеки лев", коментира Тасим на въпрос дали одобрява 
констатациите на ръководителя на програмата Ели Милушева. Милушева преди ден обяви на 
специална пресконференция, че спира парите заради безпрецедентно високия брой жалби към 
избора на проекти, както и заради сигнал от Брюксел за нередности и потенциално 
престъпление.  
Според Юнал Тасим, който беше водещата сила зад сформирането на тази извънредна 
процедура (по график такава нямаше, тя беше сформирана от пари по други оси, като 
например газовата връзка със Сърбия), Милушева е взела абсурдно решение, а сведенията за 
нарушения са "тежка манипулация". Той посочи, че парите за тази процедура са били събрани 
"изключително трудно", за да помогнат на бизнеса, защото "програмата беше в насипно 
състояние".  
"Какво правим, как така наказваме всички заради примерно 5 случая", попита Тасим. "Има си 
органи, които да проверят и да кажат дали има нарушения. Няма как да се съглася с това."  
Проблемът в случая е, че предварителната проверка на програмата два пъти не е уловила 
нередности, докато не са пристигнали стотиците жалби. Според един сигнал член на 
оценителна комисия дори се е обаждал директно на фирма, която е подала проект, което е 
престъпление и ДАНС и прокуратурата разследват случая.  
Тасим също така нападна лично Милушева, като обясни, че нейната функция не е в това да 
спира процедури предварително. "Не знам тази жена от кого е назначена, тя не е адекватна на 
тази позиция", заяви зам.-министърът. Според него тя е отговорна за назначаването на 
оценителната комисия, която в случая е обвинена за провала на процедурата.  
Като причина за действията си Милушева посочи евентуалния риск, който би понесла 
програмата, ако пусне неизрядна процедура точно след като е свършил важен одит на ЕК. 
Това според нея би довело до спиране на средства по програмата, както се случи с "Околна 
среда" и "Регионално развитие".  
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Дата: 26.06.2014  
Източник: в. Преса  
Страница: 12  
Брой думи: 299  
 
 
Резюме: Решението на икономическото министерство да замрази европари за модернизация 
на малки и средни предприятия по програма "Конкурентоспособност" разгневи фирмите, чиито 
проекти са одобрени, а договорите - подписани.  
 
Заглавие: Съдят министерство заради спрени европари  
Подзаглавие: Ощетени фирми искат оставката на Драгомир Стойнев  
Автор: Леонора ЛЕКОВА  
Текст: Решението на икономическото министерство да замрази европари за модернизация на 
малки и средни предприятия по програма "Конкурентоспособност" разгневи фирмите, чиито 
проекти са одобрени, а договорите - подписани. Мариана Печеян, шеф на машиностроителното 
дружество "ВСК Кентавър - ИЗ Динамика", заяви, че ще заведе жалба в административния съд 
в София, и призова останалите компании в същото положение да последват примера й. Вече 
има и други, които са обявили намерение да се обърнат към съда.  
В понеделник шефът на програмата в министерството Ели  
Милушева обяви, че 146 фирми с одобрени проекти няма да получат нито лев. По думите й 
процедурата е отменена заради множество съмнения за корупция. Това станало, след като 
лавина от жалби затрупала ведомството, а един от кандидатите - "Бест партнерс", изпратил 
сигнал до Брюксел.  
Печеян призова да се обжалва това решение, защото всички фирми научили за него от 
медиите. Договорът на "ВСК Кентавър" е подписан на 17 юни 2014 г. На 23 юни обаче научават, 
че процедурата е спряна. "Ние не използваме консултантски услуги, а самостоятелно 
разработихме своя проект. Никога върху нас не е бил упражняван натиск и не са прилагани 
корупционни схеми от страна на администрацията", посочи тя.  
Схемата за модернизация бе последна за този програмен период. По нея кандидатстваха 1200 
предприятия с проекти за 730 млн. лв. От тях бяха одобрени 140, а окончателното класиране се 
забави с месеци. Появиха се и сигнали за много нередности.  
Решението да бъде анулиран конкурсът е тежко, но нашата цел е да не ни бъдат наложени 
финансови корекции и парите да не бъдат загубени, обясни за "Преса" съветникът на Драгомир 
Стойнев по еврофондовете Любомир Ганев. Той съобщи, че още през есента ще бъде 
започната нова схема за технологична модернизация, в която ще се използват средства от 
новия програмен период. Всеки има право да потърси правата си по съдебен път, допълни 
Ганев.  
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Регионални печатни медии  
 
Дата: 24.06.2014  
Източник: в. Марица, Пловдив  
Страница: 12  
Брой думи: 170  
 
 
Резюме: Няма да бъдат подписани договорите със 142 фирми, одобрени за еврооинансиране 
за технологична модернизация в малки и средни предприятия.  
 
Заглавие: Режат 96 млн. лв. европари, 142 фирми горят  
Подзаглавие:  
Автор: Соня ДОБРЕВА  
Текст: Няма да бъдат подписани договорите със 142 фирми, одобрени за еврооинансиране за 
технологична модернизация в малки и средни предприятия.  
Те са по ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" за периода 
20072013 г., заяви вчера 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 одобяване 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. 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.  
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Дата: 25.06.2014  
Източник: в. Посредник, Плевен  
Страница: 3  
Брой думи: 321  
 
 
Резюме: На провелото се събрание на Националното сдружение на общините в Република 
България в Карнобат на 20 юни, за което ни информира на пресконференция в БТА Дарин 
Ангелов, са уточнявали кои ще бъдат наблюдателите за новия програмен период.  
 
Заглавие: Има опасност да прекратим европроекти заради спрените пари от ЕС съобщи 
Дарин Ангелов  
Подзаглавие: Дарин Ангелов е един от наблюдателите на оперативните програми  
Автор: Деница КИТАНОВА  
Текст: На провелото се събрание на Националното сдружение на общините в Република 
България в Карнобат на 20 юни, за което ни информира на пресконференция в БТА Дарин 
Ангелов, са уточнявали кои ще бъдат наблюдателите за новия програмен период. Стана ясно, 
че Дарин Ангелов ще наблюдава оперативна програма "Иновации и 
конкурентноспособност".  
Председателят на Общински съвет - Плевен, Дарин Ангелов даде пресконференция, за да ни 
запознае с решенията на Националното сдружение на общините в Република България 
(НСОРБ), в чийто Управителен съвет членува той. Събранието на съвета се е състояло на 20 
юни в Карнобат. Обсъдени са няколко важни теми. Най-вече са коментирани проблемите с 
оперативните програми по "Околна среда" и "Регионално развитие".  
"Спрени са плащанията от страна на Европейския съюз. Има надежда те да бъдат 
възобновени, но засегнатите проекти са над 300 за цялата страна", коментира Ангелов. Стана 
ясно, че сред тези проекти е и ремонтът на центъра на Плевен и новото депо за битови 
отпадъци, което изграждаме съвместно с още 5 съседни общини.  
От Националното сдружение на общините са дали срок на съответните министерства и от 
страна на техните органи проблемите с плащанията да бъдат решени до края на месеца. 
Общините си запазват правото да прекратят дейностите по проектите. Единствените мерки, 
които те могат да вземат, е да не фалират", каза председателят на ОбС - Плевен. До момента 
общините оперират с авансовите средства и със средства от Фонда за органите на местно 
самоуправление в България "ФЛАГ" ЕАД. Дарин Ангелов не се нае да обвинява никого, но 
според него за този проблем вина има правителството. От НСОРБ са на мнение, че трябва да 
бъдат удължени крайните срокове за реализирането на проектите. Ангелов сподели общата 
тревога от факта, че във ФЛАГ няма достатъчно пари. Той коментира, че финансовите ресурси 
на фонда позволяват отпускане на 15 млн.лева, а исканията от общините в страната са за 80 
млн. От Националното сдружение на общините в България настояват пред Министерството на 
финансите да се увеличи капиталът на ФЛАГ.  
 



 

 

12 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 6

/2
6
/2

0
1
4

 

Дата: 24.06.2014  
Източник: в. Враца днес  
Страница: 7  
Брой думи: 265  
 
 
Резюме: В петък екипът на ОИЦ -Враца награди участниците в националния младежкия 
конкурс "Да създаваме Заедно европейски проекти". Основната цел на кампанията бе 
популяризиране на новите възможности за европейско финансиране през периода 2014-2020 г. 
и бе насочена към млади хора на възраст между 17 и 21 години - ученици, студенти или 
безработни.  
 
Заглавие: ОИЦ - ВРАЦА отличи младежки проекти  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: В петък екипът на ОИЦ -Враца награди участниците в националния младежкия конкурс 
"Да създаваме Заедно европейски проекти". Основната цел на кампанията бе популяризиране 
на новите възможности за европейско финансиране през периода 2014-2020 г. и бе насочена 
към млади хора на възраст между 17 и 21 години - ученици, студенти или безработни.  
Шест проектни предложения се конкурираха на регионално ниво в Област Враца. На първо 
място бе отличен проектът "Ателие Перуника" на Василка Георгиева от село Паволче, 
разработен по ОП "Развитие на човешките ресурси" за стартиране на самостоятелна стопанска 
дейност за изработка на сувенири. Втора награда взе Деян Монов, ученик от 11 клас на СОУ 
"Козма Тричков" за своя проект за социално предприемачество "Боклук за някой - съкровище за 
друг". Марио Боев, студент по Софтуерно инженерство в Техническия университет, взе трета 
награда със своето проектно предложение "Враца Инвест" разписан по ОП "Иновации и 
конкурентоспособност" за подобряване на инвестиционния климат в региона. Цветослава 
Христова, Людмила Петрова и Ваня Йорданова са останалите участници, макар че не бяха 
сред първите класирани, впечатлиха комисията с креативните си идеи и предприемчив дух и 
получиха грамоти за участие и награди от ОИЦ Враца. Електронен четец, учебни стажове, 
грамоти за участие са наградите за победителите, те бяха връчени от заместник-кметът по 
образование, култура, спорт и туризъм Красимир Богданов и управителят на ОИЦ  
- Враца Цветана Иванова. "Радвам се, че в нашия регион има толкова инициативни млади хора, 
които в бъдеще да допринасят за развитието на Област Враца." - заяви Красимир Богданов. 
Победителят от регионалния кръг ще представя Област Враца на национално ниво на конкурса 
с останалите 26 проектни предложение от страната.  
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Периодични печатни издания 
Няма намерена информация 
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Интернет издания и блогове  
 
Дата: 25.06.2014  
Източник: www.mediapool.bg  
Връзка: http://mediapool.bg/konkurentosposobnost-s-trikove-i-vrazki-news221874.html  
Брой думи: 1427  
 
 
Резюме: Министерството на икономиката с двоен стандарт за нарушенията по схемите за 
иновациите и машините за бизнеса Трикове, връзки, телефонни обаждания, промяна на 
оценките, сигнали, проверки, заплаха от спиране за парите. Така изглежда с днешна дата 
оперативната програма "Конкурентоспособност", по която преди два дни на пресконференция 
беше изненадващо обявено, че се отменя класирането на кандидатстващите за пари за 
технологична модернизация на малките и срдните предприятия.  
 
Заглавие: Конкурентоспособност с трикове и връзки  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Министерството на икономиката с двоен стандарт за нарушенията по схемите за 
иновациите и машините за бизнеса  
Трикове, връзки, телефонни обаждания, промяна на оценките, сигнали, проверки, заплаха от 
спиране за парите. Така изглежда с днешна дата оперативната програма 
"Конкурентоспособност", по която преди два дни на пресконференция беше изненадващо 
обявено, че се отменя класирането на кандидатстващите за пари за технологична 
модернизация на малките и срдните предприятия. Причината е заради множество нарушения, 
някои от които граничат с престъпления.  
По програмата тече и одит на Европейската сметна палата, която установи нарушения, 
оспорвани от България. Отделно има разследване от страна на прокуратурата и ДАНС.  
Засега виновни няма. Шефът на оперативната програма Ели Милушева побърза да прехвърли 
отговорността на бизнеса. Министърът на икономиката Драгомир Стойнев мълчи. Именно той 
обаче е назначил в "Конкурентоспособност" Илияна Илиева, която е шеф на оценителните 
комисии по двете скандални процедури за иновации и технологична модернизация и реди 
класирането на кандидатствалите фирми.  
Илиева намира пристан в "Конкурентоспосбност", след като е заплашена с уволнение, заради 
установени нередности при работата й в оперативна програма "Човешки ресурси", разказаха 
служители на икономическото министерство пред Mediapool. Илиева не беше открита за 
коментар.  
Решения зад кадър  
На пресконференцията, дадена от Милушева, беше премълчано, че сред спечелите фирми има 
такива със скандална репутация и финансови показатели, за които не е ясно как са събрали 
необходимите точки, за да получат европари.  
Милушева обяви, че оценителната комисия е от 40 души. Едно проектно предложение се 
оценява от двама експерти, като се взима средно аритметичната оценка. При по-голяма 
разлика се гледа от трети експерт. Тя обаче пропусна да каже, че окончателното решение се 
взима само от петима членове на комисията, които имат право на глас, плюс председателката 
Илиева.  
Именно така е станала и промяната в оценките на проектни предложения, за да се класират 
правилните фирми, твърдят експерти. По думите им всичко това е ставало със знанието на Ели 
Милушева, която отрича. Финалният подпис под списъка с одобрените проекти е именно неин.  
Въпреки че Милушева се опита да прехвърли отговорността на експертите от оценителната 
комисията и на бизнеса за провала на схемата, фирми твърдят, че обажданията по телефона с 
намеци да дадат процент от спечелен проект е ставал от служители на ръководни длъжности в 
икономическото министерство, сред които е и един от съветниците на министър Дргомир 
Стойнов.  
Двамата, споменти от бизнеса като посредници в искането на определен процент от спечелен 
проект, категорично отрекоха да са звънели на фирми. Единият от тях каза, че "това е 
несериозно". Ели Милушева пък твърди, че именно тя подала сигнала до ДАНС и 
прокуратурата за нерегламентираните обаждания на бизнеса. Заради течащата проверка тя 
отказва да назове кой е заподозрения служител.  

http://mediapool.bg/konkurentosposobnost-s-trikove-i-vrazki-news221874.html
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Както при схемата с иновациите, първоначалната проверка на звеното вътрешен одит на 
програма "Конкурентоспособност" е установило само неточности, които били отстранени. По 
тази причина Милушева подписала заповедта с одобрените кандидати. Списъкът беше 
публикуван в навечерието на евроизборите - на 23 май. Едва след намесата на Еврокомисията, 
заради подаден сигнал до нея, е направена повторна проверка и Милушева прекратява 
процедурата под риска от спиране на парите по "Конкурентоспособност" и забавяне на 
одобрението на новата оперативна програма "Иновации и Конкурентоспособност".  
Вечните победители  
Прегледа на печелившите компании сочи, че по правило печелят едни и същи фирми, 
представяни от едни и същи консултански фирми, някои от които са на бивши служители на 
оперативната програма. Според експерти по европрограми най-скандално е класирането при 
микропредприятията. Там има фирми, които не е ясно как са покрили критериите за финансови 
резултати като ръст на нетните приходи, коефициент на рентабилност, печалба преди лихви, 
данъци и амортизации (EBIT), сертификати и добри производствени практики.  
Такъв е случаят със "Стеалит" ООД, която е класирана на пето място с 81.50 точки, при 
положение че EBIT за последните три финансови години е с отрицателен резултат от 31 хил. 
лв. годишно. Компанията, която е собственост на Живко и Марийка Теневи, печели с проект за 
въвеждане в експлоатация на нови производства за близо 500 хил. лв., от които 
безвъзмездната помощ е близо 350 хил. лв. Това е трети спечелен проект на компанията по 
прогрмата. Първият е през октомври 2012 г. за въвеждане в експлоатация на инсталация за 
смазки за 383 хил. лв., а другият е от декември 2013 г. за внедряване на иновативно решение 
за 570 хил. лв.  
Друг редовен получател на средства по "Конкурентоспособност" е "Найс 2002" ЕООД. В 
подреждането тя е на шеста позиция, веднага след "Стеалит", с 80.5 точки с проект за 
повишаване на ефективността чрез инвестиция в съвременно иновативно оборудване за 203 
112 лв., от които безвъзмездната помощ е 142 хил. лв. Това е трети спечелен проект за "Найс 
2002", която според страницата й в интернет, се занимава с търговия на зъболекарски 
консумативи, но в Търговския регистър е посочено, че произвежда и медицински инструменти. 
Компанията вече има един успешно изпълнен европрект за купуване на струг по същата 
програма за 192 хил. лв. Спечелила е проект и по скандалната схема за иновациите за 
въвеждане на иновативен продукт за стоматологията за 1.3 млн. лв. Едноличен собственик на 
капитала на дружеството е Деница Христова Габровска.  
Нашумялото с нагласените обществени поръчки на Комисията за финансов надзор дружество 
"Мнемоника" АД, което е свързано с групата на "Химимпорт", също е сред печелившите с 
проект за 582 хил. лв., от които над 400 хил. лв. са безвъзмездна помощ. Той е за подобрено 
качество на ИТ услугите, предоставяне на услуги в облака, обработка на големи обеми от 
данни и управление на информационната сигурност.  
"Мнемоника" влезе в доклад на Сметната палата заради нередното разделяне на поръчки под 
50 хил. лв. от страна на КФН през 2011 г., с което се заобиколя Законът за обществените 
поръчки и провеждането на тръжни процедури. Освен това скандалното беше, че на практика 
се получило, че "Мнемоника" първо одитира системите на КФН, а след това подновява ИТ 
инфраструктурата на комисията.  
Сред печелившите е и фирма "Логен" ЕООД, собственост на Васил Колев, съпруг на бившата 
шефка на дирекция "Връзки с обществеността" в Министерството на земеделието Лидия 
Колева от времето на Мирослав Найденов. "Логен" печели с проект за 376 хил. лв. за 
технологично модернизиране на производствения процес и предлаганите услуги и въвеждането 
на нови облачни и уеб базирани клиентски услуги.  
Според сайта на компанията, тя не се занимава с производство, а е фокусирана върху 
предоставянето на интегрирани решения за различни сектори като одиторски, правителствен, 
финансов, сигурност. Сред клиентите й са БНБ, НЕК, НАП, изпълнителната агенция "Одит на 
средствата от ЕС". "Логен" е печелила и друг проект по "Конкурентоспособност" за покриване 
на международен стандарт, който обаче е прекратен. "Логен" участва като изпълнител в 
проекта за укрепване на капацитета на одитния орган за ефективно изпълнение на одитните 
ангажименти по структурните и кохезионния фонд на ЕС.  
Финансиране получава и фирма "Фадата" АД, зад която стои бившият шеф на Столичния 
общински съвет Андрей Иванов, според публикации в медиите. Официално такава връзка 
няма. Собственици на фирмата са шестима души, като с най-голям дял е Анри Леви (27%) , 
сочи справка в Търговския регистър. "Фадата" също печели трети проект по тази схема, този 
път с надграждане на собствения софтуерен продукт INSIS чрез създаване на облачно 
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решение за по-висока конкурентоспособност на световно ниво за над 2.2 млн. лв., от които 
безвъзмездната помощ е 1.3 млн. лв.  
На практика това е продължение на първия им изпълнен проект по програмата за 
усъвършенстване на собствения софтуерен продукт INSIS и разширяване на неговия пазар в 
Европа за 3 млн. лв.. След него "Фадата" е изпълнила и втори за 3 млн. лв., като и двата се 
случват по времето на ГЕРБ.  
Смяна на оценителната комисия в крачка  
И ако за схемата за технологична модернизация, заради множеството нередности и 
телефонните обаждания, Ели Милушева отмени процедурата, не така стоят нещата със 
схемата за иновациите, която не е по-малко скандална. Милушева обяви, че по тази схема 
вътрешният контрол на програма "Конкурентоспособност" не е установил нередности.  
Експерти по програмата обаче съобщиха за Mediapool, че по време на оценката е сменен 
ненадейно целия състав на комисията и тогава и на нейно място е назначен нов, в който 
участва Илияна Илиева, същата която е председател на прекратената схемата за технологична 
модернизация. Според експертите по програмата, съгласно правилата това е недопустимо 
нарушение и само то компрометира цялата схема.  
Ели Милушева призна пред Mediapool, че е променила изцло състава на комисията заради 
оплаквания от бизнеса за нерегламентирани обаждания на служители по програмата. Така на 
практика Милушева признава, че и по тази схема има допуснати нередности, въпреки че 
вътрешната проверка е установила, че няма такива по нейните думи.  
Нещо повече, в момента управляващият орган на "Конкурентоспособност" се кани да раздаде 
част от освободения ресурс от 97 млн. лв. от схемата за технологична модернизация за 
проекти останали в резервния списък в схемата за иновации.  
Така обещанията на Милушева за почване "на чисто" остават само едно добро пожелание.  
 



 

 

17 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 6

/2
6
/2

0
1
4

 

Дата: 25.06.2014  
Източник: www.44paralel.com  
Връзка: http://www.44paralel.com/politiki-5388  
Брой думи: 689  
 
 
Резюме: Виждате тотален провал, лъжа, измама от страна на упрляващите. Нулева година за 
България. Катастрофа във всяка една сфера. Това заяви председателят на ПП ГЕРБ Бойко 
Борисов пред журналисти в парламента.  
 
Заглавие: Бойко Борисов: Управляващите банкрутираха България, да излязат и да си 
признаят честно катастрофата  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Виждате тотален провал, лъжа, измама от страна на упрляващите. Нулева година за 
България. Катастрофа във всяка една сфера. Това заяви председателят на ПП ГЕРБ Бойко 
Борисов пред журналисти в парламента. По думите му, Сергей Станишев е трябвало да излезе 
и да покаже всички виновни за това. „Трябва да излязат и да признаят честно банкрута и 
катастрофата. Така, както излязох аз, сложих оставката и казах – не мога да задържа цената на 
тока и подавам оставка. Да излязат и да кажат – ние банкрутирахме България, ние оставихме 
държавата без никаква защита”, призова Борисов.  
„Този екс или псевдоикономист, или финансист каза, че ще върнем осигуровките 
предварително. Защо, „експерте”, трябваше да направиш така, че една година да не ги плащат 
и на април месец 2015 година бюджета да трябва да извади още 20 милиона? Как би обяснил 
на студентите псевдоексперта подобно действие, освен нова катастрофа? Как можа да източиш 
половин милиард по средата на годината от Здравнатаа каса, за да сложиш сестрата на една 
депутатка?Кой ще носи наказателна отговорност затова?”, коментира Бойко Борисов. Борисов 
подчерта, че за една година една година е било коментирано само защо той е проверявал 
магистралите и мостовете с вертолет, което е за няколко стотин хиляди. „Вие виждате другите 
премиери и канцлери до Бразилия ходят да гледат мача. Само едно пътуване до Бразилия с 
тези самолети е колкото за целия ми период летене. Някъде да имаше такива питания по 
Европа?”, попита още лидерът на ГЕРБ. Бойко Борисов заяви, че в държавата са загубени 
милиарди, за което няма нито комисии, нито разследване.  
„Какъв премиер си ти, като чакаш някой да ти казва за оставка. Ти решения взимаш. Какъв е 
този премиер, да чака някой да си подаде оставка. Кой е този над него премиер? Премиерът е 
най-важната фигура в държавата. Цялата оперативна власт е там. Кой му е началникът? Кой му 
реди министрите?”, попита Бойко Борисов. По думите му, премиерът Пламен Орешарски дори 
не може да чете. “Този каза, че не може да чете, не е чел. Не е чел пълномощното, с което е 
отказал суверенитет за Брюксел. Той каза на КСНС: „Не съм го чел”. Не бил чел договора за 
„Южен поток”, не знаел има ли санкции. На БЕХ някаква организация, на АЕЦ „Козлодуй”, на 
един мъртвец, каквато е държавата, искат златното зъбче. На трупа искат да му дръпнат 
златния зъб, за да е изцяло труп. Наказателно преследване трябва за тези хора, защото това 
са щети, които са непоправими”, заяви Борисов.  
Бойко Борисов коментира Северната тангента с думите, че само там са загубени безвъзвратно 
200 млн. евро. „Вместо както направих Южната дъга, да се прави Северна тангента, защото не 
е тяхна фирма или някаква там, не искат да я пуснат. 200 млн. евра губим безвъзвратно. 
„Конкурентоспособност” - губим. Какъв премиер си ти, като чакаш някой да ти казва за 
оставка”, подчерта още Борисов.  
Бойко Борисов бе категоричен, че това управление е пагубно за държавата и поредно 
доказателство за това е, че народните представители дори не могат да се съберат, за да 
освободят Сергей Станишев да отиде да си върши работата в Брюксел. Попитан как ще 
гласува за оставката на Станишев като депутат, Борисов посочи, че ще го подкрепи. „Не мога 
да оценявам неговата тежест. Знам моята каква е и тя беше много повече от тази на 
Орешарски. Това е безспорен факт. Тоталната изолация на Орешарски в последната една 
година, донесе изолация на България в европейски план”, каза още Бойко Борисов.  
Лидерът на ГЕРБ заяви, че ще присъства на консултациите в петък, за да се усмири държавата 
и да предложи дата за избори. „ Ще отида, защото считам, че средата на септември могат да се 
проведат избори. Този парламент няма как да работи повече, няма и какво да решава. Това, 
което им беше важно да си сложат техните хора, те си го решиха. В това не виждам какво може 
да се консултира. Тази агония, този един месец, трябва да се спести на държавата. Иначе 
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могат да съборят още една банка и катастрофата да стане непоправима. Тя и сега е 
непоправима”, подчерта Борисов. Бойко Борисов призова за висока избирателна активност, за 
да може тези, които победят, да имат моралното право да застанат след това да направят 
реформите.  
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Дата: 25.06.2014  
Източник: www.focus-radio.net  
Връзка: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=758017  
Брой думи: 476  
 
 
Резюме: Плевен. Медицински университет (МУ)–Плевен ще бъде домакин на VІ Семинар по 
роботизирана хирургия с практическа сесия за България и ХІХ Международен семинар по 
роботизирана хирургия за Югоизточна Европа, съобщават от висшето учебно заведение.  
 
Заглавие: Традиционният Семинар по роботизирана хирургия ще се проведе в 
Медицински университет-Плевен на 26 и 27 юни  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Плевен. Медицински университет (МУ)–Плевен ще бъде домакин на VІ Семинар по 
роботизирана хирургия с практическа сесия за България и ХІХ Международен семинар по 
роботизирана хирургия за Югоизточна Европа, съобщават от висшето учебно заведение.  
На 26 и 27 юни 2014 г. в Телекомуникационния ендоскопски център (ТЕЛЕЦ) към университета 
ще се проведе шести пореден форум по роботизирана хирургия с практическа част и 
международно участие. В центъра вече е инсталирана демо система и симулатор за обучение 
на курсистите от Гърция, Румъния и България, които ще преминат интензивно обучение в 
теоретични и практически сесии върху живи тъкани. Те ще овладеят основните принципи на 
роботизираната хирургия, ще се запознаят с устройството и функционирането на 
роботизираната система, с позиционирането на пациента, както и с правенето на хирургични 
шевове и възли с помощта на робота.  
Проф. Григор Горчев, ръководител на Телекомуникационния център и на семинара по 
роботика, ще открие събитието и ще бъде първият лектор с доклад, представящ 6-годишния 
опит на плевенския екип в роботизираната гинекологична хирургия. Той ще изрази своята 
оценка относно факта, че от март 2014 г. висшето училище разполага с две роботизирани 
системи, което нарежда плевенския център сред 20-те водещи болници, извършващи 
роботизирани интервенции в Европа. Втората роботизирана система със симулатор за 
обучение Da Vinci Si е от последно поколение и е инсталирана по Оперативна програма 
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“.  Проф. Горчев ще 
коментира и факта, че към момента в Плевен са сформирани и оперират общо четири екипа по 
роботизирана хирургия – два гинекологични, един урологичен и един новосъздаден екип по 
обща хирургия. Новият екип по обща хирургия вече извърши първите успешни операции с 
новата роботизирана система. Екипът е с ръководител проф. д-р Ташко Делийски, зам.-декан 
на Факултет „Здравни грижи” и хирурзи, доц. д-р Сергей Илиев, катедра „Пропедевтика на 
хирургическите болести”, и д-р Добромир Димитров, асистент в катедра „Сестрински 
терапевтични грижи”. В теоретичната част на семинара проф. Делийски ще изнесе лекция, 
представяйки първоначалния опит на екипа в роботизираната обща хирургия и ще представи 
първите успешни случаи.  
Своето приветствено слово към участниците проф. Горчев ще завърши с второто значимо 
събитие, което предстои в сферата на роботиката в България - през октомври 2014 г. под 
патронажа на МУ–Плевен, в София ще се проведе под негово председателство ІІІ 
Международен конгрес по роботизирана хирургия, където видни специалисти от Европа и САЩ 
ще споделят своя опит в сферата на роботизираната хирургия.  
В дните на семинара Проф. Горчев ще участва като хирург на конзола и в двете сесии 
„Хирургия на живо”, демонстрирайки гинекологични интервенции с новата роботизираната 
система, а участниците ще имат възможност да наблюдават и дискутират от аудиторията в 
ТЕЛЕЦ. Участие в теоретичните сесии и двата дни ще вземат водещи специалисти от 
България, Румъния и Италия, които ще изнесат лекции, споделяйки своя опит в роботизираната 
хирургия. Специален гост на събитието тази година ще бъде италианският хирург проф. д-р 
Енрико Виза, онкогинеколог от известна клиника в Рим, който ще изнесе пленарна лекция на 27 
юни.  
 

http://www.focus-radio.net/?action=news&id=758017
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Дата: 25.06.2014  
Източник: www.capital.bg  
Връзка: 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sedmicata/sutreshenblok/2014/06/25/2330682_sutreshen_b
lok_25_juni/  
Брой думи: 523  
 
 
Резюме: ВТБ няма да участва в увеличение на капитала на КТБ; Агент на ДС влиза на мястото 
на Станишев в парламента; Кабинетът ще предложи авансовият данък пак да се удържа през 
цялата година; "Газпром" и OMV подписаха финалния договор за "Южен поток"  
 
Заглавие: Сутрешен блок: 25 юни  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: ВТБ няма да участва в увеличение на капитала на КТБ; Агент на ДС влиза на мястото на 
Станишев в парламента; Кабинетът ще предложи авансовият данък пак да се удържа през 
цялата година; "Газпром" и OMV подписаха финалния договор за "Южен поток"  
Максимални температури за страната днес:  
София 31°  
Пловдив 35°  
Варна 25°  
Бургас 27°  
Русе 31°  
Благоевград 34°  
България  
Станишев: От "не ми е цел" до "новата ми роля" Отдъхнете си, една от най-сложните дилеми в 
българския политически живот приключи. В 17.34 ч., в последния възможен ден, Сергей 
Станишев подаде заявление за предсрочно приключване на работата му като депутат в 
Народното събрание. Лидерът на БСП и ПЕС ще замине за Брюксел, където ще работи в 
Европейския парламент. (Капитал)  
Агент на ДС влиза на мястото на Станишев в парламента Освободеното от Сергей Станишев 
място в групата на "Коалиция за България" ще бъде заето от лидера на Политически клуб 
"Екогласност" Емил Георгиев, показа проверка на "Дневник". Той е поредният в листата на 
левицата в 25-ти многомандатен избирателен район, откъдето е излъчен за депутат Станишев. 
(Дневник)  
Кабинетът ще предложи авансовият данък пак да се удържа през цялата година Авансовият 
данък върху извънтрудовите доходи на физическите лица вероятно отново ще се удържа без 
прекъсване през цялата година, съобщи вчера заместник-министърът на финансите Людмила 
Петкова. (Сега)  
Държавният резерв се оказа неподготвен за наводненията Държавната агенция "Държавен 
резерв и военновременни запаси", която по закон би трябвало да помага на населението при 
извънредни ситуации, бедствия и аварии, се оказа неподготвена за трагедията във Варна и 
Добрич. Според правителствени източници в базите на агенцията няма лопати и ботуши, от 
които доброволците имаха най-належаща нужда при разчистването. (Сега)  
България ще вземе 1.493 милиарда евро нов дълг идната седмица Одобрената от парламента 
емисия на нов дълг на международните пазари, която се сочеше и като една от причините за 
евентуално отлагане на оставката на кабинета, ще се реализира до дни. (Сега)  
Конкурентоспособност с трикове и връзки Трикове, връзки, телефонни обаждания, промяна 
на оценките, сигнали, проверки, заплаха от спиране за парите. Така изглежда с днешна дата 
оперативната програма "Конкурентоспособност", по която преди два дни на 
пресконференция беше изненадващо обявено, че се отменя класирането на кандидатстващите 
за пари за технологична модернизация на малките и средните предприятия. Причината е 
заради множество нарушения, някои от които граничат с престъпления. (Mediapool)  
ДКЕВР ще обсъди дали да намали цената на природния газ от 1 юли Държавната комисия за 
енергийно и водно регулиране ще обсъди каква да е цената на природния газ от 1 юли, се 
вижда от сайта на институцията. (Дневник)  
Бизнес  

http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sedmicata/sutreshenblok/2014/06/25/2330682_sutreshen_blok_25_juni/
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sedmicata/sutreshenblok/2014/06/25/2330682_sutreshen_blok_25_juni/
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ВТБ няма да участва в увеличение на капитала на КТБ Руската банкова група ВТБ не планира 
да участва в увеличението на капитала на българската Корпоративна търговска банка (КТБ). 
Това става ясно от официално съобщение на VTB Capital от 24 юни. (Капитал)  
"Газпром" и OMV подписаха финалния договор за "Южен поток" Въпреки замразените 
преговори между Брюксел и Москва за проекта "Южен поток" във вторник руският монополист 
"Газпром" и австрийската енергийна компания OMV подписаха във Виена договора за 
изпълнението на газопровода на австрийска територия. (Капитал)  
Свят  
Кюрдите в Ирак подготвят независимост на своите райони Президентът на Иракски Кюрдистан 
Масуд Барзани изрази силната си подкрепа за "самоопределянето на кюрдите" в Ирак. (Сега)  
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Дата: 25.06.2014  
Източник: www.capital.bg  
Връзка: 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2014/06/25/2331057_skandal_v_miet_zaradi_spira
neto_na_parite_za_biznesa/  
Брой думи: 364  
 
 
Резюме: Зам.-министърът на икономиката Юнал Тасим не е бил уведомен за решението на 
управляващия орган на програма "Конкурентноспособност" да спре близо 100 млн. лв по 
процедура "Технологична модернизация". Това съобщи самият Тасим, който е ресорен 
отговарящ за програмата в МИЕТ, в разговор с "Капитал".  
 
Заглавие: Скандал в МИЕТ заради спирането на парите за бизнеса  
Подзаглавие: Зам.-министър Юнал Тасим е "бесен" на ръководителя на 
"Конкурентоспособност" Ели Милушева  
Автор: Огнян Георгиев  
Текст: Зам.-министърът на икономиката Юнал Тасим не е бил уведомен за решението на 
управляващия орган на програма "Конкурентноспособност" да спре близо 100 млн. лв по 
процедура "Технологична модернизация". Това съобщи самият Тасим, който е ресорен 
отговарящ за програмата в МИЕТ, в разговор с "Капитал". Той също така възнамерява да 
работи за отмяна на решението, за което ще има специална среща днес между него, министър 
Драгомир Стойнев и ръководството на програмата.  
"Меко казано, съм бесен. Бях в чужбина и научих за това решение от министъра. Как ще съм 
съгласен с него, бизнесът има нужда от всеки лев", коментира Тасим на въпрос дали одобрява 
констатациите на ръководителя на програмата Ели Милушева. Милушева преди ден обяви на 
специална пресконференция, че спира парите заради безпрецедентно високия брой жалби към 
избора на проекти, както и заради сигнал от Брюксел за нередности и потенциално 
престъпление.  
Според Юнал Тасим, който беше водещата сила зад сформирането на тази извънредна 
процедура (по график такава нямаше, тя беше сформирана от пари по други оси, като 
например газовата връзка със Сърбия), Милушева е взела абсурдно решение, а сведенията за 
нарушения са "тежка манипулация". Той посочи, че парите за тази процедура са били събрани 
"изключително трудно", за да помогнат на бизнеса, защото "програмата беше в насипно 
състояние".  
"Какво правим, как така наказваме всички заради примерно, 5 случая", попита Тасим. "Има си 
органи, които да проверят и да кажат дали има нарушения. Няма как да се съглася с това".  
Проблемът в случая е, че предварителната проверка на програмата два пъти не е уловила 
нередности, докато не са пристигнали стотиците жалби. Според един сигнал, член на 
оценителна комисия дори се е обаждал директно на фирма, която е подала проект, което е 
престъпление и ДАНС и прокуратурата разследват случая.  
Тасим също така нападна лично Милушева, като обясни, че нейната функция не е в това да 
спира процедури предварително. "Не знам тази жена от кого е назначена, тя не е адекватна на 
тази позиция", заяви зам.-министърът.  
Като причина за действията си, Милушева посочи евентуалния риск, който би понесла 
програмата, ако пусне неизрядна процедура точно след като е свършил важен одит на ЕК. 
Това според нея, би довело до спиране на средства по програмата, както се случи с "Околна 
среда" и "Регионално развитие".  
 

http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2014/06/25/2331057_skandal_v_miet_zaradi_spiraneto_na_parite_za_biznesa/
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2014/06/25/2331057_skandal_v_miet_zaradi_spiraneto_na_parite_za_biznesa/
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Дата: 25.06.2014  
Източник: www.fakti.bg  
Връзка: http://fakti.bg/bulgaria/98899-gerb-iskat-izbori-na-14-septemvri  
Брой думи: 591  
 
 
Резюме: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов промени на 180 градуса позицията си ГЕРБ да 
бойкотира консултациите за избор на дата за предсрочни избори и набелязване на най-
неотложните задачи пред отиващия си парламент. Борисов предлага за дата на изборите 14 
септември.  
 
Заглавие: ГЕРБ искат избори на 14 септември  
Подзаглавие: Да излязат и да кажат – ние банкрутирахме България, ние оставихме държавата 
без никаква защита, призова лидерът на ГЕРБ  
Автор:  
Текст: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов промени на 180 градуса позицията си ГЕРБ да 
бойкотира консултациите за избор на дата за предсрочни избори и набелязване на най-
неотложните задачи пред отиващия си парламент. Борисов предлага за дата на изборите 14 
септември.  
Лидерът на ГЕРБ заяви, че ще присъства на консултациите в петък, за да се усмири държавата 
и да предложи дата за избори. „ Ще отида, защото считам, че средата на септември могат да се 
проведат избори. Този парламент няма как да работи повече, няма и какво да решава. Това, 
което им беше важно да си сложат техните хора, те си го решиха. В това не виждам какво може 
да се консултира. Тази агония, този един месец, трябва да се спести на държавата. Иначе 
могат да съборят още една банка и катастрофата да стане непоправима. Тя и сега е 
непоправима”, подчерта Борисов. Бойко Борисов призова за висока избирателна активност, за 
да може тези, които победят, да имат моралното право да застанат след това да направят 
реформите.  
Вчера Борисов беше категоричен, че партията му няма да участва в консултации, защото освен 
дата на вота, която управляващите трябва да кажат, няма по какви други теми да разговаря с 
тях. Той отхвърли и варианта за широко коалиционно правителство в рамките на 42-то НС с 
участието на ГЕРБ.  
Днес Бойко Борисов атакува остро Станишев и Орешарски.  
По думите на Борисов Сергей Станишев е трябвало да излезе и да покаже всички виновни за 
това. „Трябва да излязат и да признаят честно банкрута и катастрофата. Така, както излязох аз, 
сложих оставката и казах – не мога да задържа цената на тока и подавам оставка. Да излязат и 
да кажат – ние банкрутирахме България, ние оставихме държавата без никаква защита”, 
призова Борисов.  
„Какъв премиер си ти, като чакаш някой да ти казва за оставка. Ти решения взимаш. Какъв е 
този премиер, да чака някой да си подаде оставка. Кой е този над него премиер? Премиерът е 
най-важната фигура в държавата. Цялата оперативна власт е там. Кой му е началникът? Кой му 
реди министрите?”, попита Бойко Борисов. По думите му, премиерът Пламен Орешарски дори 
не може да чете. “Този каза, че не може да чете, не е чел. Не е чел пълномощното, с което е 
отказал суверенитет за Брюксел. Той каза на КСНС: „Не съм го чел”. Не бил чел договора за 
„Южен поток”, не знаел има ли санкции. На БЕХ някаква организация, на АЕЦ „Козлодуй”, на 
един мъртвец, каквато е държавата, искат златното зъбче. На трупа искат да му дръпнат 
златния зъб, за да е изцяло труп. Наказателно преследване трябва за тези хора, защото това 
са щети, които са непоправими”, заяви Борисов.  
Бойко Борисов коментира Северната тангента с думите, че само там са загубени безвъзвратно 
200 млн. евро. Вместо както направих Южната дъга, да се прави Северна тангента, защото не е 
тяхна фирма или някаква там, не искат да я пуснат. 200 млн. евра губим безвъзвратно. 
„Конкурентоспособност” - губим. Какъв премиер си ти, като чакаш някой да ти казва за 
оставка”, подчерта още Борисов.  
Бойко Борисов бе категоричен, че това управление е пагубно за държавата и поредно 
доказателство за това е, че народните представители дори не могат да се съберат, за да 
освободят Сергей Станишев да отиде да си върши работата в Брюксел. Попитан как ще 
гласува за оставката на Станишев като депутат, Борисов посочи, че ще го подкрепи.  
„Не мога да оценявам неговата тежест. Знам моята каква е и тя беше много повече от тази на 
Орешарски. Това е безспорен факт. Тоталната изолация на Орешарски в последната една 
година, донесе изолация на България в европейски план”, каза още Бойко Борисов.  

http://fakti.bg/bulgaria/98899-gerb-iskat-izbori-na-14-septemvri
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Дата: 25.06.2014  
Източник: www.novinaria.bg  
Връзка: http://novinaria.bg/news/boiko-borisov-upravlyavaschite-bankrutiraha-bulgariya-da-izlyazat-i-
da-si-priznayat-chestno-katastrofata  
Брой думи: 685  
 
Резюме: Виждате тотален провал, лъжа, измама от страна на упрляващите. Нулева година за 
България. Катастрофа във всяка една сфера.  
Заглавие: Бойко Борисов: Управляващите банкрутираха България, да излязат и да си 
признаят честно катастрофата  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Виждате тотален провал, лъжа, измама от страна на упрляващите. Нулева година за 
България. Катастрофа във всяка една сфера. Това заяви председателят на ПП ГЕРБ Бойко 
Борисов пред журналисти в парламента. По думите му, Сергей Станишев е трябвало да излезе 
и да покаже всички виновни за това. „Трябва да излязат и да признаят честно банкрута и 
катастрофата. Така, както излязох аз, сложих оставката и казах – не мога да задържа цената на 
тока и подавам оставка. Да излязат и да кажат – ние банкрутирахме България, ние оставихме 
държавата без никаква защита”, призова Борисов.  
„Този екс или псевдоикономист, или финансист каза, че ще върнем осигуровките 
предварително. Защо, „експерте”, трябваше да направиш така, че една година да не ги плащат 
и на април месец 2015 година бюджета да трябва да извади още 20 милиона? Как би обяснил 
на студентите псевдоексперта подобно действие, освен нова катастрофа? Как можа да източиш 
половин милиард по средата на годината от Здравнатаа каса, за да сложиш сестрата на една 
депутатка?Кой ще носи наказателна отговорност затова?”, коментира Бойко Борисов. Борисов 
подчерта, че за една година една година е било коментирано само защо той е проверявал 
магистралите и мостовете с вертолет, което е за няколко стотин хиляди. „Вие виждате другите 
премиери и канцлери до Бразилия ходят да гледат мача. Само едно пътуване до Бразилия с 
тези самолети е колкото за целия ми период летене. Някъде да имаше такива питания по 
Европа?”, попита още лидерът на ГЕРБ. Бойко Борисов заяви, че в държавата са загубени 
милиарди, за което няма нито комисии, нито разследване. „Какъв премиер си ти, като чакаш 
някой да ти казва за оставка. Ти решения взимаш. Какъв е този премиер, да чака някой да си 
подаде оставка. Кой е този над него премиер? Премиерът е най-важната фигура в държавата. 
Цялата оперативна власт е там. Кой му е началникът? Кой му реди министрите?”, попита Бойко 
Борисов. По думите му, премиерът Пламен Орешарски дори не може да чете. “Този каза, че не 
може да чете, не е чел. Не е чел пълномощното, с което е отказал суверенитет за Брюксел. Той 
каза на КСНС: „Не съм го чел”. Не бил чел договора за „Южен поток”, не знаел има ли санкции. 
На БЕХ някаква организация, на АЕЦ „Козлодуй”, на един мъртвец, каквато е държавата, искат 
златното зъбче. На трупа искат да му дръпнат златния зъб, за да е изцяло труп. Наказателно 
преследване трябва за тези хора, защото това са щети, които са непоправими”, заяви Борисов.  
Бойко Борисов коментира Северната тангента с думите, че само там са загубени безвъзвратно 
200 млн. евро. В“место както направих Южната дъга, да се прави Северна тангента, защото не 
е тяхна фирма или някаква там, не искат да я пуснат. 200 млн. евра губим безвъзвратно. 
„Конкурентоспособност” - губим. Какъв премиер си ти, като чакаш някой да ти казва за 
оставка”, подчерта още Борисов. Бойко Борисов бе категоричен, че това управление е пагубно 
за държавата и поредно доказателство за това е, че народните представители дори не могат да 
се съберат, за да освободят Сергей Станишев да отиде да си върши работата в Брюксел. 
Попитан как ще гласува за оставката на Станишев като депутат, Борисов посочи, че ще го 
подкрепи. „Не мога да оценявам неговата тежест. Знам моята каква е и тя беше много повече 
от тази на Орешарски. Това е безспорен факт. Тоталната изолация на Орешарски в последната 
една година, донесе изолация на България в европейски план”, каза още Бойко Борисов.  
Лидерът на ГЕРБ заяви, че ще присъства на консултациите в петък, за да се усмири държавата 
и да предложи дата за избори. „ Ще отида, защото считам, че средата на септември могат да се 
проведат избори. Този парламент няма как да работи повече, няма и какво да решава. Това, 
което им беше важно да си сложат техните хора, те си го решиха. В това не виждам какво може 
да се консултира. Тази агония, този един месец, трябва да се спести на държавата. Иначе 
могат да съборят още една банка и катастрофата да стане непоправима. Тя и сега е 
непоправима”, подчерта Борисов. Бойко Борисов призова за висока избирателна активност, за 
да може тези, които победят, да имат моралното право да застанат след това да направят 
реформите.  

http://novinaria.bg/news/boiko-borisov-upravlyavaschite-bankrutiraha-bulgariya-da-izlyazat-i-da-si-priznayat-chestno-katastrofata
http://novinaria.bg/news/boiko-borisov-upravlyavaschite-bankrutiraha-bulgariya-da-izlyazat-i-da-si-priznayat-chestno-katastrofata
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Резюме: Има промяна в плана ми за дата на изборите. Вместо държавата да катастрофира 
плавно, катастрофата се превърна в бедствие. Вчера, докато слушах този псевдопремиер 
Орешарски, ми се изправя косата за всяка седмица какво могат да направят. Той прави някакви 
сравнения между време, когато е бил той и пак е бил той.  
 
Заглавие: Ексклузивно! Има промяна в плана на Борисов за дата на изборите  
Подзаглавие: "Изправя ми се косата, докато слушам този псевдопремиер Орешарски"  
Автор:  
Текст: Има промяна в плана ми за дата на изборите. Вместо държавата да катастрофира 
плавно, катастрофата се превърна в бедствие. Вчера, докато слушах този псевдопремиер 
Орешарски, ми се изправя косата за всяка седмица какво могат да направят. Той прави някакви 
сравнения между време, когато е бил той и пак е бил той. Ще отида, защото считам, че средата 
на септември могат да се проведат избори. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред 
журналисти в парламента на въпрос за провеждането на политически консултации в петък по 
предложение на БСП.  
„Тази агония, този един месец, трябва да се спести на държавата. Иначе могат да съборят още 
една банка и катастрофата да стане непоправима. Тя и сега е непоправима”, допълни той.  
Борисов посочи, че това е с един месец по-рано и хората вече ще са се прибрали от почивка. 
„Да се надяваме да има по-висока избирателна активност, за да може тези, които победят, да 
имат моралното право да застанат след това да направят реформите. Катастрофата е тотална 
навсякъде”, каза още Бойко Борисов.  
Какъв премиер си ти, като чакаш някой да ти казва за оставка. Ти решения взимаш. Какъв е 
този премиер, да чака някой да си подаде оставка, допълни той.  
„Кой е този над него премиер? Премиерът е най-важната фигура в държавата. Цялата власт 
оперативна е там. Кой му е началникът? Кой му реди министрите?”, попита Борисов.  
„Той не може да чете, мен, доктора на науките, си позволяваха да ме обиждат. Този каза, че не 
може да чете, не е чел. Не е чел пълномощното, с което е отказал суверенитет за Брюксел. Той 
каза на КСНС: „Не съм го чел”. Не бил чел договора за „Южен поток”, не знаел има ли санкции. 
На БЕХ някаква организация, на АЕЦ „Козлодуй”, на един мъртвец, каквато е държавата, искат 
златното зъбче. На трупа искат да му дръпнат златния зъб, за да е изцяло труп. Наказателно 
преследване трябва за тези хора, защото това са щети, които са непоправими”, заяви Борисов.  
Лидерът на ГЕРБ коментира Северната тангента. „Само по Северната тангента са 200 млн. 
евро безвъзвратно загубени. Вместо както направих Южната дъга, да се прави Северна 
тангента, защото не е тяхна фирма или някаква там, не искат да я пуснат. 200 млн. евра губим 
безвъзвратно. „Конкурентоспособност” - губим. Какъв премиер си ти, като чакаш някой да ти 
казва за оставка”, каза още Бойко Борисов.  
По думите му, това е тотален провал, лъжа, измама на тези хора. Станишев трябваше да 
излезе и да покаже всички виновни за това. Без да признаят банкрута и катастрофата БСП и 
ДПС, защото „Атака” ще каже, че не са били, няма да говорим с тях. Те трябва да излязат 
честно така, както излязох аз, сложих оставката и казах – не мога да задържа цената на тока и 
подавам оставка. Да излязат и да кажат – ние банкрутирахме България, ние оставихме 
октомври и ноември държавата без никаква защита, категоричен е лидерът на ГЕРБ.  
„Нулева година за България, даже и под водата. Във всяка една сфера катастрофа. Този екс 
или псевдоикономист, или финансист каза, че ще върнем осигуровките предварително. Защо, 
„експерте”, трябваше да направиш така, че една година да не ги плащат и на април месец 2015 
година бюджета да трябва да извади още 20 млн. Как би обяснил на студентите 
псевдоексперта подобно действие, освен нова катастрофа? Как можа да източиш за една 
сестра, за да сложиш сестрата на една депутатка на Здравната каса половин милиард по 
средата на годината. Кой ще носи наказателна отговорност затова?”, коментира Борисов.  
Борисов коментира, че за една година една година е било коментирано защо е проверявал 
магистралите и мостовете с вертолет, което е за няколко стотин хиляди. „Вие виждате другите 
премиери и канцлери до Бразилия ходят да гледат мача. Само едно пътуване до Бразилия с 

http://www.bulgaria.utre.bg/2014/06/25/238227-ekskluzivno_ima_promyana_v_plana_na_borisov_za_data_na_izborite
http://www.bulgaria.utre.bg/2014/06/25/238227-ekskluzivno_ima_promyana_v_plana_na_borisov_za_data_na_izborite


 

 

26 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 6

/2
6
/2

0
1
4

 

тези самолети е колкото за целия ми период летене. Някъде да имаше такива питания по 
Европа?”, заяви той.  
„Една година се занимаваха с това, а тук загубиха милиарди. Няма комисии, няма разследване. 
Кой ще възстанови тези пари?”, каза още Бойко Борисов.  


