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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
27.6.2014 г.  
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 2 

 телевизии 1 

 радиостанции 1 
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Телевизии и радиостанции  
 
Дата: 26.06.2014  
Източник: Дарик радио  
Предаване: Кой говори?  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 40  
Брой думи: 5625  
 
 
Резюме: Тема: Конкурентоспособност с трикове и връзки. Как се печелят европари по 
български?  
Гости: Камен Колев, представител на бизнеса, заместник-председател на Българска стопанска 
камара, Ивелин Михайлов, Асоциация на бизнес експертите, Лили Границка, журналист  
 
Текст: Тема: Конкурентоспособност с трикове и връзки. Как се печелят европари по 
български?  
Гости: Камен Колев, представител на бизнеса, заместник-председател на Българска стопанска 
камара, Ивелин Михайлов, Асоциация на бизнес експертите, Лили Границка, журналист  
Водещ: Една статия с анализ и разследване на колегата Лили Границка вчера от Медияпул 
провокира предаването днес. „Конкурентоспособност с трикове и връзки”. Разбира се пък 
нейната реакция и нейното разследване е провокирано от официална пресконференция, която 
дадоха от Министерството на икономиката и на развитието. И сега гости в студиото са Камен 
Колев, представител на бизнеса, на работодателите, заместник-председател на Българска 
стопанска камара, в студиото е Ивелин Михайлов, Асоциация на бизнес експертите, здравейте 
и на вас. По телефон ще чуем Лили Границка. Разбира се поканихме и министерството да 
участват в този разговор, обаче отказаха. Господа, въпрос за 100 000 лева. Как се печелят 
европари по български? Отговорите, които ви давам са: с подкупи, с телефонни обаждания или 
със заплахи. Г-н Колев.  
Камен Колев: Сега, поводът е тази схема, която излязоха печелившите, но в крайна сметка не 
се подписаха договорите и причината беше именно в тези нарушения.  
Водещ: Много нередности открити.  
Камен Колев: Нередности, които...  
Водещ: И от европейски органи и от вътрешни български органи. Сигнали в ДАНС, 
европейската Сметна палата също прави разследване.  
Камен Колев: Сега за всичките тези нарушения бизнесът не бих казал, че носи някаква вина.  
Водещ: Бизнесът е виновен, това казаха от министерството.  
Камен Колев: Да, прехвърли се част от вината и върху бизнеса, но в случая имаме просто 
занижен контрол върху работата на оценителните комисии. Тези оценителски екипи се 
назначават от управляващия орган, това са вътрешни хора от самата администрация, разбира 
се и външни експерти и ако говорим все пак за някакви причини за тези нарушения аз май още 
ги виждам в липсата на прозрачност.  
Водещ: Прозрачност откъм процедури или регламент или какво?  
Камен Колев: Прозрачност по отношение на действията на оценителната комисия. Имаме 
критерии, по които всяко едно предложение се оценява, но в случая нямаме представа за това 
по отделните критерии кой проект колко е получил, кой оценител колко е дал за съответното 
предложение.  
Водещ: Имаме ли, потвърждавате ли, че имаме критерии, които се сменят в последния момент 
или се добавят в интерес на това да се помогне на дадена фирма да спечели?  
Камен Колев: Това също не трябва да става. Критериите са ясни предварително, но въпросът 
е тълкуването и прилагането на тези критерии да бъде прозрачно. Т.е. в интернет трябва да 
има цялата тази обективна, пълна информация за това кой проект защо е получил толкова 
точки. Това е..  
Водещ: Така няма ли я в интернет?  
Камен Колев: Имате крайната оценка, но крайната оценка се формира от много критерии. Тези 
критерии защо така са оценени това е субективно виждане на самите оценители и това е стар 
проблем.  
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Водещ: Стар проблем, липса на прозрачност казвате вие. Бизнесът беше обвинен, доколко 
бизнесът носи вина и когато се дават подкупи нали процесът е двустранен и двете страни 
подлежат на някакво наказание. Какво смятате вие Асоциация на бизнес експертите?  
Ивелин Михайлов: Аз смятам, че в България има два типа бизнес. Единият тип са хора, които 
искат честно да правят бизнес и се стремят да постигнат някаква полезност със своята работа. 
Освен че искат да печелят пари те харесват работата си и изпитват удоволствие да направят 
нещо наистина качествено. И втори тип бизнес това са фирми и структури, които да обслужват 
властта и близки до властта хора. Така че не можем да генерализираме и да кажем бизнесът е 
виновен или не е виновен, защото там също има все едно добри или лоши така да го кажем. И 
поради тази причина познавам много добри фирми, които са пострадали заради затваряне на 
пари по европроекти.  
Водещ: Дайте пример моля ви. Казвате вие, че има фирми, които обслужват властта, това го 
знаем от години. Лидерът на една политическа партия каза, че има обръчи от фирми, обаче 
дайте пример за бизнеса, фирми, които са пострадали от това.  
Ивелин Михайлов: Аз имам един познат Валери Василков от Варна, които те бяха решили да 
направят много голям завод за пилета с фуражи да си правят, абсолютно всичко и затова, че 
им забавиха парите по европрограма, това беше реален проект, с който наистина да се работи, 
забавиха им една година парите по европрограма и заради това, че те трябваше да плащат 
лихви по кредита, който са взели, за да го изпълнят всичко това и впоследствие фирмата 
фалира, в момента не произвежда, тя се намира до Варна, много хора останаха без работа, 
самите те загубиха целия си бизнес и цялото си имущество, а искаха да направят нещо добро и 
наистина го направиха, но заради некачествените фирми и спрени средства те фалираха. Ето, 
давам ви пример с една фирма, която наистина иска да работи. Направили са правилен бизнес 
план, всичко, но в случая.  
Водещ: Камен Колев, можем ли да продължим г-н Колев с такива примери?  
Камен Колев: Да, такива примери има. За съжаление малкото некоректни участници в този 
процес на усвояване на евросредствата могат да причинят сериозни щети на многото коректни, 
които кандидатстват с най-добри намерения и да блокират средствата по цялата програма. 
Затова може би е важно да кажем какво, как, кое трябва да се промени така че да не стават...  
Водещ: Първо да направим диагноза на проблема, за да сме максимално ясни. Не повечето от 
слушателите на Дарик радио правят бизнес, примерно, но е важно, тези европейски пари са за 
всички нас гражданите на България, така че да видим как, каква е схемата, която проваля 
правенето, консумирането на тези пари, усвояването е точната дума, на тези пари и да 
поставим тези диагнози, след това какво трябва да се промени.  
Камен Колев: Това е преди всичко действията на оценителната комисия. Действията на 
оценителната комисия, която по неясни критерии субективно определя теглата, т.е. оценките по 
отделните критерии и аранжира предприятията в крайна сметка бенефициентите Кой да получи 
и кой да не получи средства. Затова трябва тази пълна прозрачност и обективност, но това 
нещо може да се постигне единствено и само, ако се опростят самите процедури, ако те се 
електронизират, така че да се избегне субективната намеса. Ние сме правили проучване в 
Стопанска камара...  
Водещ: Това е много интересно, което казвате, да.  
Камен Колев: Оказва се, че и самата рекламна, обучителна кампания на самото министерство, 
включително тука слагам и бизнес организации като Стопанска камара, явно не е ефективна, 
тъй като няма нито един проект на бенефициент, който да е изготвен от самия него, винаги се 
ползват консултанти. Това означава...  
Водещ: Има посредник в цялата тази схема, да.  
Камен Колев: Има посредник, който също играе, който също получи обвинения в този случай. 
Т.е. правилата трябва да се опростят, да станат достъпни за всеки един бенефициент, така че 
без чужда помощ една голяма част от тях да бъдат в състояние да подготвят своите проекти. 
Това може да стане единствено и само електронно ако се подават.  
Водещ: Две неща оттук като теми, които хванах на този разговор. Значи да се намали 
човешкият фактор. Има европейски проекти, има ясни критерии и трябва компютърът просто 
когато се подадат документите да види дали отговаря на тези критерии или не.  
Камен Колев: Точно така. Да се минимизира и почти изцяло изключи субективното участие на 
отделния оценител.  
Водещ: Как ви се струва това предложение електронни критерии да има, всичко да става по 
електронен път?  
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Ивелин Михайлов: Аз съм на едно мнение, че нарастващият контрол винаги води до повече 
възможност за някаква корупция. Как смятам аз, че е най-правилно да се оценява един, защото 
вижте, прави се някаква програма...  
Водещ: Компютърът няма как да го подкупиш според мен.  
Ивелин Михайлов: Има кой да направи програмата и да заложи критериите, което е 
абсолютно същото и те ако се приспособят спрямо дадена фирма пак си го оценява по 
определен начин. По-скоро тези програми са направени, както ви казахте, да улеснят живота на 
хората в България, да ни направят по-конкурентоспособна страна, а вижте какво се получава в 
момента. Можем да се поучим вече от държави, които направиха тази грешка като Гърция, 
Италия, Испания, Португалия, които вземаха европари, определена част от обществото ги 
усвои тези средства, но нямаше необходимият краен ефект за самата държава. Един проект 
трябва да се оцени спрямо полезността, която действително носи за държавата и трябва да се 
вижда по какъв, кое е приоритетно, защото най-често, което гледам хващат се да правят големи 
проекти, пътища или най-различни такива неща, които те не помагат за икономиката, не 
помагат на самите хора наистина да станат конкурентоспособни. Давам ви пример и с...  
Водещ: Дайте пример, да...  
Ивелин Михайлов: Много често се прави, има обучателни програми за повишаване на 
квалификацията. Не знам дали сте виждали такива фирми, които да ги правят тези програми, 
но като цяло то няма никакъв ефект, защото самите хора, които правят обученията, самите... Те 
не са подготвени, както и в университетите ние имаме тотален проблем за практици да дават 
съвети на хора, които наистина искат да се променят и накрая да се сложи някакъв критерии 
каква успеваемост имат тези хора ето това... Давам ви пример с хората, които минават курс за 
преквалификация, минават курс за преквалификация каква успеваемост има накрая тези хора 
наистина да си намерят работа, а не просто да се дават едни пари, да се минават фиктивно 
определен брой хора, да се вземат пари и става източване на системата, тя така е направена 
грешно.  
Водещ: Източване на системата, да....  
Ивелин Михайлов: Но не от бизнеса....  
Водещ: пари има, европейски пари има. Въпросът е при кого отиват тези пари и как се 
изразходват. Г-н Колев?  
Камен Колев: Въпросът е, ако продължа това, което колегата каза, за ефекта от усвояването 
на тези средства действително този ефект в момента се губи като следене от страна на тези, 
които раздават тези средства, защото ефектът ако вземете една машина по линията на някоя 
от схемите по оперативната програма и я внедрите тази машина сигурно ще ви повиши 
производителността, гъвкавостта, но примерно ако една серия я произвеждате за 8 часа, а с 
тази машина за 1 час и останалите 7 часа тази машина бездейства ефектът е почти нулев. Така 
че трябва да се следи такива показатели като повишаване на производителността на 
продукцията, излизане на нови пазари, производство на нов продукт, такива неща, които се 
проявяват в следващите месеци бих казал и години. Т.е. те не са в състояние, те могат да се 
обещаят, да се направи един бизнес план, който е прекрасен и да се обещаят много неща, но 
тези неща се случват в следващите години, които не се следят.  
Водещ: Добре, обаче споменахте вие фирма консултантска, която е посредник. Схемата е 
такава- обявява се проект европейски за кандидатстване, фирмата не може да напише сама 
проекта, проектите се пишат сложно, много документи, специфичен език, отива в консултантска 
фирма, дава документите и казва напишете ми този проект. Какво се случва оттук нататък? 
Каква е схемата?  
Ивелин Михайлов: Лично при мен са идвали такъв тип посредници и не съм останал с 
впечатление, нали при тези, които са идвали, аз не мога да отговоря за всички, не съм останал 
с впечатление, че искат да корумпират нещо, напротив бяха много културни и дадоха посока, в 
която моят бизнес примерно може да се възползва, ако действително има нужда и просто 
обясниха на по-достъпен език, отколкото като цяло е рекламната кампания, обясниха какво 
трябва да се направи, че те могат да ни съдействат. В случая ние нямахме нужда, не виждах 
крайния ефект от цялата работа и много културно се разделихме, без да има нито натиск от 
тяхна страна, нито предложение вземи едни пари, за да ги имаш...  
Водещ: И след това върни 20% от тези пари, защото сме ти уредили парите... Това е Личният 
ви опит, но по принцип като тенденция това нещо се отчита, т.нар. връщане на процент. Г-н 
Колев.  
Камен Колев: Това е при успех, при успех нали...  
Водещ: При успех, при спечелени европари да.  
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Камен Колев: Това е нормална практика при договарянето на консултантите, но самият факт, 
че няма бенефициент, който сам да си е подготвил проекта, е много показателен. По 
отношение на процедурите, по отношение на тяхната сложност, по отношение на възможността 
значително да бъдат опростени, така че да не е необходимо някакви толкова сложни познания, 
които единствено и само консултантите могат да приложат за сравнение на отделни таблици, 
за показателите вътре в тях, трябва да се опростят нещата и разбира се само в отделни случаи 
да се ползват тези консултанти. Разбира се аз не отричам необходимостта от пазар на тези 
консултанти, но все пак основно това е култура, която все още не сме придобили като 
предприемачи, като бизнес сами да разработваме нашите проекти не само по нашите 
оперативни програми, но и по линия на други източници по европейски средства.  
Водещ: Трябва да спрем за новините на Дарик радио, досега очертахме няколко проблема при 
европарите за бизнеса. Това са липса на прозрачност нали...  
Камен Колев: На, да, на оценяването.  
Водещ: На процедура при критериите, оценителите, субективност при оценителите, когато 
оценяват...  
Камен Колев: Поради сложни процедури.  
Водещ: Поради сложни процедури, наличието на фирма посредник, консултантска фирма.  
Камен Колев: Която масово замества собствените усилия на бенефициента.  
Водещ: И след това ще продължим след новините на Дарик в 10:30 часа.  
Водещ: Защо ни спират парите по европейските програми, как се печелят и как се харчат в 
България европейски пари – така най-общо формулираме тази тема. Препоръчвам и на 
слушателите на Дарик да прочетат една статия – „Конкурентоспособност с трикове и връзки в 
България.” Автор на тази статия е Лили Границка, журналист от Медиапул. С нея вече имаме 
връзка по телефона, а в студиото двама гости – Камен Колев, заместник-председател на 
Българска стопанска камара, представител на бизнеса и на работодателите, и Ивелин 
Михайлов, Асоциация на бизнес експертите. Моля ви, ползвайте слушалки в студиото, за да 
чуете Лили Границка. Лили, здравей, надявам се да се чуваме добре с теб.  
Лили Границка: Да, има връзка. Добър ден на слушателите на Дарик.  
Водещ: Добър ден и от нас. Още веднъж, анализът и разследването, което ти си направила в 
тази статия, която вчера излезе в Медиапул, разбира се, провокирана от една официална 
пресконференция, която дадоха представители на МИЕТ за замразени и спрени пари заради 
много сериозни нарушения – заради това, че се прави бизнес в България с европейските пари, 
с връзки, с подкупи. И моля те да очертаеш тази схема.  
Лили Границка: Първо, искам да кажа, че не знам по ОП „Конкурентоспособност” да има 
спрени пари. Мисля, че МИЕТ реагира много навреме с цел точно да не се допусне спирането 
на средствата и по тази програма. И предприе мерки, с които да се изчистят всички съмнения, 
за да не се даде повод на ЕК да пристъпи към спиране на средствата, както се случи с ОП 
„Околна среда” и ОП „Регионално развитие”. Тук въпросът според мен е защо това се прави 
пост фактум, а не беше направено още по време на оценката и на първата проверка, която е 
предприета от Министерство на икономиката. Това е за мен големият въпрос, защото самите 
фирми... Искам да кажа, че сред фирмите, които са спечелили - тези 142 одобрени фирми, има 
и фирми, които не са използвали връзки, ходатайстване, а честни методи, за да се класират, но 
има и такива, които очевидно са се подали на изкушението. И недоволството именно на 
останалата част от бизнеса, които не са се класирали – то няма как за всички да стигнат 
парите, беше продиктувано именно от това, че оценителната комисия не спази критериите, 
които самият управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност” беше написал в насоките. 
Другото, което притеснява бизнеса е, че липсваше прозрачност по време на самата процедура. 
Това ми казаха много фирми. Включително и такива, които са спечелили и получават 
финансиране, сега са недоволни от отмяната на процедурата, а също така и фирми, които са 
загубили. Според тях е трябвало да се направи едно повторно класиране – това е общото 
мнение на спечелили и загубили фирми, че е трябвало да се направи едно повторно класиране 
и всички тези нарушения, които са били открити впоследствие, да бъдат отстранени и да се 
получи едно обективно класиране. Тук проблемът обаче е, че през тази година схемата е 
отворена по старите регламенти, там има едни изисквания за праг на допустимост, за държавна 
помощ и съответно процент за финансиране на фирмите с безвъзмездна помощ. И от 1 юли 
правилата стават нови, влизат в сила нови регламенти. И според юристите на МИЕТ, няма да 
има възможност след 1 юли да се подпишат договори по новите регламенти, след като схемата 
е проведена по старите регламенти и затова те са взели това трудно решение. Безспорно за 
първи път – аз поне не си спомням, специално за ОП „Конкурентоспособност” последните 4 
години да е имало сменена схема и отменено класиране на участниците.  
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Водещ: Добре, Лили е права, днес трябва да говорим само за ОП „Конкурентоспособност” 
или поне в началото в детайли, за да не става объркване с други европейски пари, които така 
или иначе са спрени. Нека наистина, като колега журналист, който си говори с представители 
на бизнеса, можеш ясно да очертаеш схемата, по която действа това нарушение и системата от 
нарушения, които са констатирани. Каква е тя?  
Лили Границка: Специално по тази схема, по ОП „Конкурентоспособност”, нарушенията, 
които счита бизнесът, че са предприети, са по оценката на кандидатите, че не комисията не е 
спазила стриктно правилата и изискванията. Там има печалба на дружеството, ръст на 
приходи, рентабилност – всичко това, ако се прегледат финансовите отчети на дружествата, се 
вижда, че печелят фирми, които не са с толкова добри финансови показатели. И оттам идва 
съмнението на бизнеса. Някои фирми директно казват – аз имена няма да цитирам, защото 
нямам доказателства, но те лично на мен са ми казвали имена – кой от управляващия орган на 
оперативната програма им се е обаждал по телефона и директно им е казвал „Да, вие ще 
спечелите проекта, ако съответният процент от безвъзмездната помощ отиде за човек, който 
(...), а той вече нагоре по веригата, предполагам, се отчита.  
Водещ: Ето това исках да чуя. Обаче какъв в процентът? Колко процента иска човекът на 
въпросното ниво в оперативната програма, за да може дадена фирма да спечели? От колко до 
колко варира този процент?  
Лили Границка: Според фирмите, процентът зависи от размера на безвъзмездната помощ, 
която печели фирмата. Той е различен от стойността на самия проект и варира – това, което на 
мен са ми казвали – между 7 и 10%.  
Водещ: 7 и 10% за да се спечели европроект. Как се разпределят парите по-нагоре в 
йерархията?  
Лили Границка: Това не мога да ви кажа, самите фирми също не знаят. Посредникът, който се 
свързва с тях, им обяснява схемата и иска между 7 и 10%.  
Водещ: Добре, моля те така да останеш на линия, за да чуем г-н Колев в студиото, и г-н 
Михайлов – представители на бизнеса.  
Камен Колев: Ами, вижте аз също искам да потвърдя това, че действително парите няма да се 
загубят и това решение бързо се взе от министерството, да се пренасочат към резервния 
списък към други две схеми, където също има добри проекти, така че до 30 юни те да се 
договорят, тъй като след това действително се губят тези 96 млн. – това е най-страшното, което 
може да стане. Но засега няма такава опасност. По отношение на това как да се осигури тази 
прозрачност и отсъствие на корупция, може да се предложат няколко неща. Първото нещо е 
независимост на самата оценителска комисия. Тази комисия, може да се помисли тя да е към 
комитета за наблюдение, а не към управляващия орган. В комитета за наблюдение са 
представени всички – както министерства и агенции, така и обществени организации, 
работодатели, синдикати и много други граждански сдружения.  
Водещ: Знаем ли, г-н Колев, колко пари взимат и колко души са в тази оценителна комисия, 
която трябва да оценява?  
Камен Колев: Второто нещо, което трябва да кажем е, че съвсем наскоро – да кажем преди 
година, се намалиха възнагражденията на оценителския труд. Един оценител взима, доколкото 
ми е известно, но може и да греша, около 60 лева за оценка на един проект, което е 
изключително нищожна сума на фона на отговорността, която носи този експерт. Трябва да се 
повишат възнагражденията на тези оценители, така че те да не се поддават на корупционни 
намеци. Не може за 60 лева да оценяваш проект за милиони. И естествено е ти да си податлив 
на корупция. Другото нещо, което е изключително важно от практическа гледна точка – трябва 
да има прозрачност на целия диалог на всеки един управляващ орган, включително и на 
„Конкурентоспособност”, с европейската сметна палата. Много често се получават писма, 
които са предупредителни, че има някакви нарушения, така беше и по ОП „Околна среда”, които 
остават скрити за обществеността и в един момент идва най-страшното – преустановява се 
финансирането. А е имало време да се реагира, а и по този начин да се предпазят участниците 
по веригата от подобни такива нарушения.  
Водещ: Да, аз разбирам, че вие сте доволни от това, че министерството реагира, само призна 
грешките, каза, че ще бъдат отстранени и парите няма да бъдат загубени. Това е добра 
реакция и според мен. Въпросът е обаче защо пост фактум. Тези нарушения наистина са доста 
фрапиращи, те могат да ти избодат очите с просто око. Вие какво мислите като асоциация на 
бизнес експертите, от всичко което чухте?  
Ивелин Михайлов: Аз от това, което чух, не можах да си извадя правилен извод дали наистина 
е имало корупция или не, защото хората са казали, че това е така, но няма някаква 
документация, която да го доказва.  
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Водещ: Журналистът има право да работи с източници и да не ги разкрива, така че не можете 
да го очаквате от журналисти да разкрият източника си.  
Ивелин Михайлов: Така е. Поради тази причина не мога да дам конкретно за този случай.  
Водещ: Вие не сте ли чували за обаждания, за европроекти, за хора, които искат процент при 
успех на проекта?  
Ивелин Михайлов: Чувал съм, но не съм се сблъсквал с такива неща. Като цяло има ги, както 
и в началото го казахме, една голяма част от фирмите се занимава именно с това – да се 
изхранват изкуствено благодарение на европроектите. Има и голяма част, която действително 
искат да ги спечелят и да направят нещо качествено. Според мен, за да се премахне тази 
пошла практика, при която много фирми вземат пари, а не правят нищо, трябва да се оценява 
крайният резултат. И ако не се постигне ефектът, който е в проекта, да се наложи да върнат 
една голяма част от парите. Тогава може би самата отговорност ще секне този вид практика.  
Водещ: Има ли го това някъде, прави ли се?  
Камен Колев: Това не се прави, но мисля, че е разумно. Когато обещавате нещо да 
постигнете...  
Водещ: Да, очакван ефект, нали така?  
Камен Колев: ... вие обещавате след година-две да постигнете някакви неща, които вече са 
след дълъг период от финансирането и те по никакъв начин не се следят. Тоест, ако не се 
постигнат тези обещания, вие да бъдете задължени да възстановите част от средствата. Само 
нещо друго да добавя, също като проблем, който се появи тук и доведе до това отменяне на 
едната заповед по едната схема, тоест преустановяване на финансирането. Това беше 
неправилната прогноза на самото министерство към очаквания интерес за тази схема. Ние от 
БСК винаги сме казвали, че тази схема за технологична модернизация е най-търсената от 
бизнеса – просто всяка една фирма да си взема машина, апаратура, да я внедри и да си 
повиши конкурентоспособността на този начин. И затова се получиха изключително много 
предложения – 1200 предложения, а имаше един съвсем ограничен минимален ресурс за 
усвояване. И по този начин това накара голяма част от фирмите, поради изключителната 
конкуренция – 8-10 предложения, за да се класира едно – те да търсят начини да влияят на 
оценителна комисия или на други фактори.  
Водещ: Добре, как изглежда България след всичко, което си казахме – българският бизнес и 
усвояването на европари на фона на Европа, да кажем - случва ли се това в други европейски 
страни, след рекламите по Дарик.  
Водещ: Продължаваме разговора си с журналиста от Медияпул Лили Границка, с Камен Колев 
от Българската стопанска камара и с Ивелин Михайлов от Асоциацията на бизнес експертите. 
Говорим си за това какво трябва да се промени. Разбира се слагаме диагноза на това кои 
фирми как печелят европейски пари. Нещо, което мисля, че никой от вас няма да отрече, че 
фирми със скандална репутация, фирми с много проблеми, със задължения печелят 
европейски проекти. Това е другият голям порок на цялата тази система. И да отговорите моля 
ви на въпроса какво значи да правим бизнес с връзки? Какви са тези връзки да ги обясните. Г-н 
Колев.  
Камен Колев: Сега вие споменахте фирми със скандална репутация. Това е малко хлъзгаво 
като определение. Значи има критерии кой може да участва, кой не може, ако тази фирма...  
Водещ: Ако критериите са променени в последния момент, за да угодят на някоя фирма?  
Камен Колев: Това да, това не трябва да става, но по отношение на това, че някоя фирма не 
трябва да кандидатства много е дискусионен този въпрос, тъй като се ползва да кажем с лош 
имидж в обществото. Това са малко така субективни усещания, трябва да почиват на нещо, а 
това нещо е в критериите за участие. Щом те допускат участието на тази фирма никой не може 
да сложи някаква бариера пред нейното участие.  
Водещ: Връзките, какво значи да имаш връзки, за да правиш бизнес? До какво ниво стигат тези 
връзки?  
Камен Колев: Вижте сега по отношение на усвояването на евросредствата връзките са 
дотолкова доколкото след като ти сам неумееш да подготвиш своя проект да се свържеш с 
консултанта, който ще ти даде тази квалифицирана консултация и направо ще ти подготви 
проекта. Оттук твоите шансове да спечелите, да получите това финансиране по-голямо, но 
оттук нататък не би трябвало да има някакви връзки, някакви поводи за съмнение за контакти, 
но винаги съществуват такива. Затова още от предприсъединителните програми аз съм 
предлагал от името на Стопанска камара и по САПАРД и ФАР и по другите 
предприсъединителни сега са в този вече период на усвояване на евросредствата, да има една 
яснота колко консултанти какви проекти са подготвили. Разбира се това не означава, че ако 
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един консултант е подготвил да кажем 50 или 100 проекта, другият един или два проекта този с 
50-100 е корумпиран или...  
Водещ: Това звучи много разумно.  
Камен Колев: Но нека да има яснота консултантите колко проекта, по кои програми...  
Водещ: Колко са консултантските фирми в България? Колко проекта са спечелили? По кои 
програми...  
Камен Колев: И защо пак поставяме този въпрос, защо самите бенефициенти ето тука може би 
се поражда и това съмнение, бенефициентите сами не решават те да си подготвят проектите...  
Водещ: Ами сложна е тази документация...  
Камен Колев: А търсят един път, това е една от основните причини, но другата причина да не 
би да разчитат на консултантите?  
Водещ: Да уредим, както се казва, да уредим този проект.  
Камен Колев: Винаги се получават такива съмнения.  
Водещ: Лили Границка нека да я чуем сега. Лили кои са триковете и кои са връзките при 
усвояване на европари, печелене на проекти?  
Лили Границка: Значи първо това, което чух искам да кажа за (..). В момента за мене лично 
има риск да се повтори ситуацията от 2008 година, когато по програма ФАР беше отнета 
акредитацията на Министерството на икономиката, на органа, който, на разплащателната 
агенция се казваше тогава в Министерство на икономиката по програма ФАР и след този случай 
беше вицепремиер г-жа Плугчиева, излезе с предложение точно заради такива случаи, и 
САПАРД също тука беше намесен, да се въведат, ако си спомняте то за кратко просъществува 
т.нар. имаше сив и черен списък на фирмите. В сивия списък попадаха фирмите с регистрирани 
нарушения по европрограмите, а в черния списък вече попадаха фирмите, за които имаше 
влязло в сила решение на съдебен орган. Този списък за съжаление, тези списъци така 
наречени просъществуваха твърде рано, твърде кратко, защото когато дойде ГЕРБ на власт 
промениха закона, но това беше едно от условията на времето, за да ни разблокират парите, 
когато бяха спрени през 2008 част от предприсъединителните фондове заради случая Батко и 
Братко, по ФАР и по САПАРД, и по ИСПА имаше, но по ИСПА с една малка финансова 
корекция.  
Водещ: Има опасност, според теб има опасност да се повтори този сценарии? Отново да 
имаме списък на фирми.  
Лили Границка: Не, искам да кажа, че има опасност да се случи същото както се случи с ФАР и 
отнеха акредитацията можеше, ако не се предприемат адекватни мерки бързо и навреме си 
прехвърлят отговорността, защото доколкото разбирам има напрежение между министърът на 
икономиката и заместникът му Юнал Тасим какво да се предприеме и как да се върви. Може да 
се стигне до тази ситуация, но казвам относно, понеже господин, не чух точно кой от двамата...  
Водещ: Камен Колев е тук, заместник-председателя на Българска стопанска камара.  
Лили Границка: Каза относно за съмнителните фирми нямало как да се установи. Значи това 
не е безпрецедентно нали да няма как. Имало е такъв механизъм, действал е кратко време, 
има и в други, защото се ползваше тогава навремето европейската практика. Няма политическа 
воля за мене да се приложи този списък, защото най-вероятно в този списък ще попаднат 
фирми, които са обвързани с политици. Това е причината за мене да не се направи, защото 
когато.….  
Водещ: Ами най-вероятно и това напрежение, за което се казва...  
Лили Границка: Защото когато хванат една фирма с нарушения, престъпила правилата и тя е 
в този списък и вече не може да кандидатства и да участва следващите фирми, дори някой да 
им се обади, те самите няма да търсят начини и връзки да ходят и да ходатайстват. Това е 
моето виждане. Другото, което ми направи впечатление от изказванията на двамата участници, 
аз не съм съгласна, че няма последваща проверка. Значи едно от европейските изисквания за 
устойчивост на проектите, така се казва, е задължително в следващите 5 години да продължи 
изпълнението на тези проекти, в смисъл тези машини, които са купили в конкретния случай по 
Конкурентоспособност те трябва да работят, да произвеждат продукция и т.н. И тука вече 
идва ролята на одитиращия орган, който е задължен пък от друга страна да прави проверки и 
да види дали това се спазва. И когато не се спазва налага съответните санкции така 
наречените корекции и фирмите са длъжни да върнат парите, защото се вижда, че...  
Водещ: Колко често, знаеш ли за случаи, колко често това се прилага? Знаеш ли за такива 
случаи, когато след години контрол на проекта има върнати пари? Аз лично не съм чувала.  
Лили Границка: Значи тука не се знае специално по Конкурентоспособност точно опираме, 
защото липсва прозрачност. В това отношение се знае по ОП Регионално развитие, където има 
такива случаи и те са публични и са известни, защото когато беше министър Лиляна Павлова 
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беше въведе прозрачност, естествено под натиск и на медиите, но въведе един списък, който 
се публикува на самата страница на ОП Регионално развитие. Браво на министър Терзиева, че 
не го махна, защото по други програми имаше такива случаи нали. И (..) дори на самите 
общини. Значи там е качено всичко (..) на светло както се казва, вижда се такава е грешката, 
такава е санкцията. Това го няма по нито една друга програма.  
Водещ: Конкурентоспособност.  
Лили Границка: Не, по нито една друга.  
Водещ: По нито една, не само по тази.  
Лили Границка: Единствено по Регионално развитие.  
Водещ: Добре, Лили нека да чуем коментара в студиото и знам, че пътуваш малко нямаме 
късмет с връзката. Започна да прекъсва на финала на този разговор. От всичко, което чухте г-н 
Михайлов. Всичко, което чухте как ще коментирате?  
Ивелин Михайлов: Ми от всичко, което чух просто...  
Камен Колев: Ако трябва аз само да...  
Водещ: Да, г-н Колев.  
Камен Колев: Значи ние изцяло поддържаме такъв регистър на фирми, които са допускали 
нарушения, нека те да са известни, да се знаят. Тука ставаше въпрос за фирми, които се 
ползват с лош имидж. Това е различно от това фирми с доказани нарушения. Да не ги 
омесваме тези понятия. Нека тези фирми с нарушенията действително да са ясни, да са 
достъпни в интернет, но пак искам да се върнем към основния лек на този проблем. За по-
голяма прозрачност, публичност и оттам отсъствие на такива нарушения, рискове за усвояване 
на толкова много средства.  
Водещ: По-високи заплати на оценителите, за да не са подложени на изкушенията.  
Камен Колев: Това е така, но пак искам да се върна на основния проблем. Имаме определена 
публичност на извършвания одити от български органи за допуснати нарушения. Лошото е, че 
когато дойде европейският орган, в случая Сметната палата, тя установява нарушения, които 
не са били известни или не са били открити на българските одитиращи органи и нека тези, и 
това е по всички оперативни програми, тези доклади, тези, тази кореспонденция да има 
публичност в интернет. Ето сега гадаем за това какви са точно нарушенията, които 
европейската Сметна палата е открила в тази схема.  
Водещ: Гадаем да. Европейската Сметна палата се намеси тук.  
Камен Колев: Точно така. Но нека този доклад, който е изпратила тя, да бъде публичен. Да 
видим какво трябва да направи министерството, кои са всъщност фирмите, които не са се 
обаждали или са нарушили...  
Водещ: Са извършили тези нарушения.  
Камен Колев: Точно така, са извършили тези нарушения.  
Водещ: Сигнал до ДАНС също така е подаден.  
Камен Колев: Точно така, но въпросът е, че ние само гадаем. От някъде идва някаква 
информация, крайната цел е това да подобрим самия процес, и оценителския процес преди 
всичко, така че да има една сигурност и самите бенефициенти и фирмите да бъдат сигурни, че 
когато подготвят един проект той ще бъде с достойнство оценен и финансиран.  
Водещ: Вярвате ли г-н Колев? Всички ги знаем от години, откакто има европейски пари. Всички 
ги знаем тези неща как се печелят европейски пари...  
Камен Колев: Но когато излязат имената на тези, които са нарушили в докладите на 
европейската Сметна палата, на европейските одитиращи органи, тогава смятам, че това ще 
бъде достатъчен така мотив да не се повтарят тези неща.  
Водещ: Нека наистина да видим кои са фирмите в тези списъци, как са печелили тези 
европари. Така, да приключа и с искане за прозрачност и за по-голям контрол, липса на 
субективен фактор, ползване на интернет и по електронен път да стават нещата, по-малко 
посредници, по-високи заплати на оценителите, всичко, което си казахме през последния един 
час в студиото. Благодаря ви за този разговор.  
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Дата: 26.06.2014  
Източник: Нова телевизия  
Предаване: Новини  
Място на материала: 19.00 часа  
Продължителност в мин.: 2  
Брой думи: 241  
 
 
Резюме: 9.Новина  
Нов риск за европарите. Българските фермери може да загубят над 1 млрд. евро субсидии, 
предупредиха от фонд Земеделие. За причините разказва Данаил Глишев.  
 
Текст: 9.Новина  
Нов риск за европарите. Българските фермери може да загубят над 1 млрд. евро субсидии, 
предупредиха от фонд Земеделие. За причините разказва Данаил Глишев.  
Репортер: За фермерите конкретно плащанията не са най-проблемното звено. Според 
земеделеца Иван Караиванов от Русенско куца цялостната политика.  
Иван Караиванов: България трябва да направи своите заявки за приоритетите в земеделието, 
да ги декларира пред ЕК.  
Репортер: От фонд Земеделие са изпратили писмо, с което съобщават какво ще загубим, ако 
не се отчетем коректно пред Брюксел до края на месеца. За да не се случи това, трябва да 
бъде посочен т.н. сертифициращ орган – единственият, който може да представи докладите 
пред земеделската комисия в Брюксел за отчет.  
Денислав Соколов: Това, което коментираме към настоящия момент, е опасността за бюджета 
на Република България, че при едно евентуално непризнаване на тези разходи от страна на ЕК, 
би имало според нас сериозни последици върху бюджета.  
Репортер: Става въпрос за над 1 млрд. евро. Разбира се, това, което е договорено, ще бъде 
изплатено, независимо дали с евросредства или от държавния бюджет. От аграрното 
министерство казаха за Нова, че проверяват случая. Министър Греков е в чужбина. А преди дни 
пък управляващият програмата Конкурентоспособност Ели Милушева спря т.н.процедура за 
технологична модернизация, по която български фирми можеха да получат до 100 млн. лева 
общо, заради допуснати нарушения. Средствата няма да бъдат загубени, каза Милушева за 
Нова телевизия. Те се прехвърлят по програмата за енергийна ефективност. Заместник-
министърът на икономиката, отговарящ за технологична модернизация, Юнал Тасим отказа 
коментар.  
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Национални печатни медии  
 
Дата: 27.06.2014  
Източник: в. Стандарт  
Страница: 9  
Брой думи: 246  
 
 
Резюме: Административният съд на град София отмени решението на главния директор на ГД 
"Европейски фондове за конкурентоспособност" Ели Милушева, с което се лишават от 
финансиране 146 фирми с одобрени проекти по едноименната програма на ЕС. Става въпрос 
за 98 млн. лв. европейски пари по процедура "Технологична модернизация" за малки и средни 
предприятия с одобрени проекти и подписани договори за финансиране. Определението на 
съда е от 25 юни 2014 г., подписано е от административен съдия Луиза Христова и подлежи на 
обжалване пред ВАС в 7-дневен срок. Съдът беше сезиран от ВСК "Кентавър" - ИЗ "Динамика" 
ЕООД. Договорите за европейското финансиране са подписани от одобрените фирми на 17 
юни 2014 г., на 24 юни страни по договорите от бизнеса научават от медиите, че процедурата е 
спряна по разпореждане на Ели Милушева, а средствата от нея ще бъдат разпределени към 
проекти по програмите "Енергийна ефективност" и "Развитие на иновациите". Като мотив за 
своето решение Милушева посочва "констатираните слабости при провеждането на 
процедурата, водещи до неблагоприятна оценка за функционирането на системите за 
управление и контрол по оперативната програма. Също така се изтъкват и съмнения за 
корупционни и нерегламентирани отношения между договарящия орган, консултантите и 
фирмите, вина за което носи и бизнесът, който според г-жа Милушева ги насърчавал", пише в 
жалбата на ВСК "Кентавър" до съда. Според запознати, вероятно има допуснати грешки и 
пропуски в някои проекти. Но коректните фирми не бива да търпят негативи заради това, 
смятат експерти. За случая са информирани министърът на икономиката Драгомир Стойнев и 
премиерът Пламен Орешарски.  
 
Заглавие: Съдът отмени спирането на 98 млн. от Брюксел  
Подзаглавие: Фирмите ще трябва да си получат договорените средства за модернизация  
Автор:  
Текст: Административният съд на град София отмени решението на главния директор на ГД 
"Европейски фондове за конкурентоспособност" Ели Милушева, с което се лишават от 
финансиране 146 фирми с одобрени проекти по едноименната програма на ЕС. Става въпрос 
за 98 млн. лв. европейски пари по процедура "Технологична модернизация" за малки и средни 
предприятия с одобрени проекти и подписани договори за финансиране. Определението на 
съда е от 25 юни 2014 г., подписано е от административен съдия Луиза Христова и подлежи на 
обжалване пред ВАС в 7-дневен срок. Съдът беше сезиран от ВСК "Кентавър" - ИЗ "Динамика" 
ЕООД. Договорите за европейското финансиране са подписани от одобрените фирми на 17 
юни 2014 г., на 24 юни страни по договорите от бизнеса научават от медиите, че процедурата е 
спряна по разпореждане на Ели Милушева, а средствата от нея ще бъдат разпределени към 
проекти по програмите "Енергийна ефективност" и "Развитие на иновациите". Като мотив за 
своето решение Милушева посочва "констатираните слабости при провеждането на 
процедурата, водещи до неблагоприятна оценка за функционирането на системите за 
управление и контрол по оперативната програма. Също така се изтъкват и съмнения за 
корупционни и нерегламентирани отношения между договарящия орган, консултантите и 
фирмите, вина за което носи и бизнесът, който според г-жа Милушева ги насърчавал", пише в 
жалбата на ВСК "Кентавър" до съда. Според запознати, вероятно има допуснати грешки и 
пропуски в някои проекти. Но коректните фирми не бива да търпят негативи заради това, 
смятат експерти. За случая са информирани министърът на икономиката Драгомир Стойнев и 
премиерът Пламен Орешарски.  
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Дата: 27.06.2014  
Източник: в. Труд  
Страница: 30  
Брой думи: 288  
 
 
Резюме: Със светкавична бързина Софийският административен съд одобри жалба на фирма 
срещу спряното еврофинансиране по една от схемите от програма "Конкурентоспособност".  
 
Заглавие: Съд отмени светкавично спряното еврофинансиране  
Подзаглавие:  
Автор: Дарина КАХРАМАНОВА  
Текст: Със светкавична бързина Софийският административен съд одобри жалба на фирма 
срещу спряното еврофинансиране по една от схемите от програма "Конкурентоспособност".  
В понеделник министерството на икономиката обяви, че заради множество нарушения се 
прекратява процедурата за технологична модернизация на стойност 97 млн. лв.  
Така 142 фирми, одобрени за финансиране по нея, няма да могат да се възползват от 
средствата. В сряда съдът вече излиза с решение по жалба на фирма "Симпекс", като отменя 
предварителното изпълнение за спирането на парите, докато жалбата срещу този акт на 
министерството се разгледа по същество.  
"Това означава, че няма да можем да пренасочим парите по другите мерки от 
"Конкурентоспособност", коментира шефката на управляващия орган на програмата Ели 
Милушева. 30 юни е крайният срок, в който изобщо могат да се сключват договори.  
Според Кристина Цветанска от Асоциацията на консултантите по европроекти обаче решението 
на съда означава, че фирмата е одобрена и министерството е длъжно да подпише договор с 
нея. Цветанска се усъмни, че съдът би реагирал в толкова кратки срокове и на жалбите на 
останалите засегнати фирми.  
Ще обжалваме съдебното решение, категорична бе Милушева. В сряда, на среща с 
икономическия министър Драгомир Стойнев и зам.-министъра Юнал Тасим, е решено да не се 
отменя вече взетото решение.  
Ден по-рано Тасим реагира остро на спирането на парите. Пред "Капитал" той обяви, че е 
"бесен" и че разбрал за предприетите действия, докато е бил в чужбина. Тасим се закани, че 
ще работи за отмяна на решението. Вчера зам.-министърът не беше открит от "Труд" за 
коментар.  
Още няма наказани чиновници  
Три дни след като схемата за технологична модернизация на фирмите беше спряна, все още 
не е ясно колко души от оценителната комисия са извършили нарушения. Това каза 
ръководителят на управляващия орган Ели Милушева, която обеща виновните да бъдат 
уволнени.  
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Регионални печатни медии  
 
Дата: 26.06.2014  
Източник: в. 100 вести, Габрово  
Страница: 2  
Брой думи: 732  
 
 
Резюме: Управителят на "ВСК "Кентавър" - ИЗ "Динамика" в Дряново Мариана Печеян скочи 
срещу спирането на парите по процедурата "Технологична модернизация в малките и средни 
предприятия" на ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" и 
настоява за оставката на министър Драгомир Стойнев и на Ели Милушева, главен директор на 
"Европейски фондове за конкурентоспособност". Решението за това беше обявено на 
пресконференция на 23 юни 2014 г. Милушева съобщи тогава, "че средствата от 97 млн. лева 
няма да бъдат загубени, а ще се пренасочат към резервен списък с проекти, които са одобрени 
от Управляващия орган. Есента Управляващият орган ще обяви първо процедура по 
Технологична модернизация със същите условия, но с нови, по-ясни правила". Според нея 
засилената конкуренция в процедурата е изкривила процеса и не само администрацията носи 
отговорност за спирането на процедурата, а и бизнесът, и консултантите, които подкрепят 
нерегламентираните отношения и не са сигнализирали по-рано за тях.  
 
Заглавие: Мариана Печеян скочи срещу спирането на парите по "Конкурентоспособност", 
иска оставката на Драгомир Стойнев  
Подзаглавие:  
Автор: Стефка БУРМОВА  
Текст: Управителят на "ВСК "Кентавър" - ИЗ "Динамика" в Дряново Мариана Печеян скочи 
срещу спирането на парите по процедурата "Технологична модернизация в малките и средни 
предприятия" на ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" и 
настоява за оставката на министър Драгомир Стойнев и на Ели Милушева, главен директор на 
"Европейски фондове за конкурентоспособност". Решението за това беше обявено на 
пресконференция на 23 юни 2014 г. Милушева съобщи тогава, "че средствата от 97 млн. лева 
няма да бъдат загубени, а ще се пренасочат към резервен списък с проекти, които са одобрени 
от Управляващия орган. Есента Управляващият орган ще обяви първо процедура по 
Технологична модернизация със същите условия, но с нови, по-ясни правила". Според нея 
засилената конкуренция в процедурата е изкривила процеса и не само администрацията носи 
отговорност за спирането на процедурата, а и бизнесът, и консултантите, които подкрепят 
нерегламентираните отношения и не са сигнализирали по-рано за тях.  
В писмото си до министър-председателя Пламен Орешарски, до вицепремиера Даниела 
Бобева, Зинаида Златанова и Драгомир Стойнев, до председателите на управляващите партии 
и габровските депутати Мариана Печеян пише, че собственикът на фирмата е подписал 
договора на 17 юни, а на 23-ти с изненада научили от медиите за спряната процедура. "Като 
мотив за своето решение г-жа Милушева посочва констатираните слабости при провеждането 
на процедурата, водещи до неблагоприятна оценка за функционирането на системите за 
управление и контрол по оперативната програма. Също така се изтъкват и съмнения за 
корупционни и нерегламентирани отношения между договарящия орган, консултантите и 
фирмите, вина за което носи и бизнесът, който според г-жа Милушева ги насърчавал. Ние най-
отговорно заявяваме, че като участник в процедурата не използваме консултантски услуги, а 
самостоятелно разработваме и управляваме своя проект." Управителят на "ВСК "Кентавър" - 
ИЗ "Динамика" подчертава, че по този начин досега са изпълнили множество проекти и никога 
върху тях не е бил упражняван натиск и не са прилагани корупционни схеми от страна на 
администрацията на договарящия орган, нито са променяни в движение условия.  
Според Печеян преди решението за участие в "Технологична модернизация в малки и средни 
предприятия" дряновската компания е вложила много средства и усилия в намирането на 
пазари за своята продукция. "От една страна бяха сключени договори за доставка с нашите 
партньори, а за обезпечаване на необходимото за производство оборудване бяха направени 
контакти и проучвания сред най-именитите производители в машиностроителния бранш - пише 
още тя. - За безупречното изпълнение на процедурата вече сме се погрижили и за кредитиране 
на само-участието, където сме постигнали твърда уговорка и вече сме предприели действия 
пред банковата институция. Недопустимо е след всичко това да научаваме, че чиновник на 
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МИЕ, упълномощен от министъра, еднолично решава да преразпределя средства и 
недоумяваме това ли представлява широко популяризираната "реиндустриализация" на 
икономиката. Кой дава право на служител на ключово министерство да лишава българските 
предприятия от възможности за модернизация и възпрепятства откриването на нови работни 
места и разширяването на пазари?  
Изразявам своето огромно възмущение и настоявам за оставките на г-жа Ели Милушева и 
министъра на икономиката г-н Драгомир Стойнев и последващо незабавно предприемане на 
мерки за преустановяване на порочните действия за спиране на процедура "Технологична 
модернизация в малки и средни предприятия". Ваше задължение е да предотвратите 
негативните последствия на международно ниво, след като ние няма да сме в състояние да 
обясним на нашите партньори причините, поради които няма да можем да изпълним вече 
поетите пред тях ангажименти. Случващото се е сериозен удар върху българския бизнес и ние 
отказваме да бъдем заложници на некомпетентни държавни служители."  
Дряновската "ВСК "Кентавър" - ИЗ "Динамика" ЕООД е изцяло частна българска компания, 
производител на прецизни инструменти за металообработване и екипировка за машини с 
цифрово-програмно управление. За последните 6 години в завода са инвестирани над 32 млн. 
лева в ново и съвременно машинно оборудване. Над 97 на сто от продукцията е предназначена 
за износ в САЩ и страните от ЕС, а от 2005 г. фирмата е най-големият поддоставчик в света на 
американската мултинационална корпорация KENNAMETAL. Дряновският производител е 
партньор и на редица големи европейски компании като LMT Fette - Германия, LMT Kieninger - 
Германия, Benz - САЩ, Mahr - Германия, Curtiss Wright - САЩ, за които произвежда и доставя 
специализирани инструменти и екипировка, влагани в общото машиностроене, 
самолетостроене, автомобилостроене, медицинско уредостроене, тежка промишленост, 
енергетика, минни и земекопни дейности. Преди броени дни "ВСК "Кентавър" - ИЗ "Динамика" 
ЕООД се завърна от поредното си успешно участие на международно техническо изложение - 
"Металообработка 2014" - гр. Москва, където беше единственият участник от България, 
представляващ родната икономика и заради чието име в панаирното градче беше издигнато и 
българското знаме.  
26.06.2014  
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Дата: 26.06.2014  
Източник: в. Ние, Видин  
Страница: 3  
Брой думи: 686  
 
 
Резюме: Виждате тотален провал, лъжа, измама от страна на управляващите. 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.  
 
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 управляващите. 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 псевдо-икономист 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 бюджетът 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 Здравната каса, за да сложиш сестрата на една 
депутатка? Кой ще носи наказателна отговорност затова?", коментира Бойко Борисов.  
Борисов подчерта, че за 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.  
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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.  
26.06.2014  
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Дата: 26.06.2014  
Източник: в. Зетра, Ловеч  
Страница: 2  
Брой думи: 233  
 
 
Резюме: Кметът на Ловеч Минчо Казанджиев и председателят на общинския съвет в Плевен 
Дарин Ангелов бяха избрани в комитетите за наблюдение на споразумението за партньорство и 
оперативните програми за новия програмен период до 2020 г. Това стана на последното 
заседание на Управителния съвет на националното сдружение на общините.  
 
Заглавие: Управленци от Плевен и Ловеч в комитетите за наблюдение на оперативните 
програми  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Кметът на Ловеч Минчо Казанджиев и председателят на общинския съвет в Плевен 
Дарин Ангелов бяха избрани в комитетите за наблюдение на споразумението за партньорство и 
оперативните програми за новия програмен период до 2020 г. Това стана на последното 
заседание на Управителния съвет на националното сдружение на общините.  
Минчо Казанджиев е в комитета, който ще наблюдава оперативна програма "Околна среда", а 
Дарин Ангелов ще следи за изпълнението на програмата за иновации и 
конкурентоспособност, която е с бюджет 1,4 милиарда лева за целия програмен период. 
Освен представителите на сдружението на общините 8 комитетите има и хора от 
неправителствени организации. Управителният съвет на сдружението на общините реши още 
да настоява пред финансовото министерство за увеличаване на капитала, на фонда, от който 
местните власти ползват нисколихвени оборотни кредити. Сега ресурсът, с който фонда 
разполага, е около 15 милиона лева, а исканията на общини са за заеми за 80 милиона лева. 
Общинарите възразяват и срещу работния вариант на новата методика на финансовото 
министерство, по която общинските съвети ще трябва да определят таксата за битови 
отпадъци. Ако методиката се приеме в този си вид, по първоначални данни такса смет ще се 
вдигне от 2 до 5 пъти, съобщи Ангелов. Сдружението на общините отново предлага 2 или 3 % 
от плоския данък да остава в местната хазна. Идеята не е нова, но сега има изгледи 
политическите сили да се обединят около нея, коментира председателят на общинския съвет в 
Плевен.  
26.06.2014  
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Периодични печатни издания 
 
Няма намерена информация. 
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Интернет издания и блогове  
 
Дата: 26.06.2014  
Източник: www.dnevnik.bg  
Връзка: http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2014/06/26/2331245_pregled_na_pechata_ot_26_juni/  
Брой думи: 519  
 
 
Резюме: Правителството започва да набира 3 млрд. лв. външен дълг  
По предварителна информация държавата ще предложи на инвеститорите 10-годишни 
еврооблигации  
Скандал в МИЕТ заради спирането на парите за бизнеса  
Зам.-министър Юнал Тасим е "бесен" на ръководителя на "Конкурентоспособност" Ели 
Милушева  
 
Заглавие: Преглед на печата от 26 юни  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Държавно управление  
Капитал Daily  
Правителството започва да набира 3 млрд. лв. външен дълг  
По предварителна информация държавата ще предложи на инвеститорите 10-годишни 
еврооблигации  
Скандал в МИЕТ заради спирането на парите за бизнеса  
Зам.-министър Юнал Тасим е "бесен" на ръководителя на "Конкурентоспособност" Ели 
Милушева  
Една концепция броди из Темида  
Братът на следователя Петьо Петров пробва да оглави прокуратурата във Враца с преписана 
програма  
ДПС иска държавен контрол в бизнеса с тютюн  
Нова агенция ще има власт над всяка сделка, производител и търговец  
Стандарт  
Цацаров: Станахме универсален сапун  
Не разследваме КТБ за източване, стига с този sms театър, каза обвинител №1  
24 часа  
България към ЕК: Няма нарушения при "Южен поток"  
Ако аргументите не бъдат приети срещу страната ще се образува дело  
Политика  
Сега  
БСП е склонна изборите да са на 14 септември по идея на ГЕРБ  
Президентът апелира към политиците да не се предоговаря постигнатият консенсус  
24 часа  
ДПС иска бързо гражданство за 300 хил. български турци  
Настояват и за обезщетения за пострадалите по време на протестите срещу възродителния 
процес  
Общество  
Сега  
Семейството на Пеевски дължи данъци  
Данните са междинни от ревизията на НАП, която се прави по сигнал на "Протестна мрежа"  
24 часа  
До 2 седмици държавата почва да плаща за разрушените къщи  
Не може обаче да плати цялата сума  
Помощта за първолаци остава 250 лв., вземат я 45 хиляди  
Аргументът за запазването на размера е, че миналата година била вдигана  
Стандарт  
Пращаме в Лувъра тракийски зарове  
С тях са играли в древна Аполония  
Монитор  
Хапчето в нета с лиценз  

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2014/06/26/2331245_pregled_na_pechata_ot_26_juni/
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Сайтовете най-често бълват фалшификати на илачи за полова мощ и отслабване  
Само нелегална риба в чиниите по морето  
От 3600 обекта за морски продукти едва 700 регистрирани  
Икономика  
Капитал Daily  
Автопилот в колата  
Стартираща компания има амбициозната цел да превърне всеки автомобил в частично 
автономен  
Нискотарифните полети до Загреб няма да се осъществят  
Vueling, Wizz Air и "България ер" в лятна конкуренция за Барселона  
Застраховането расте с "Гражданска отговорност" и здравни полици  
Събраните премии по полици са нараснали със 7.7% през миналата година, но част от тях се 
дължат на прелицензирането на здравните фондове  
Сега  
ДКЕВР се жалва на ЕК за високите цени на тока  
Ако Брюксел приеме тезата на регулатора, че договорите с американските ТЕЦ-ове и ВЕИ-та са 
пречка за конкуренцията, може да последва нова наказателна процедура срещу България  
Новинар  
БНБ започна проверката в КТБ  
Гражданите могат да погасяват заемите си  
Труд  
Контрабандата на цигари в ЕС пада, в България - расте  
Т.нар. измислени марки, които вече държат 33% от контрабандния пазар на ЕС  
1 млрд. евро под риск  
Парите са от бъдещи субсидии в земеделието  
Стандарт  
1 милион за лиценз на фирмите за бързи заеми  
КФН ще може да променя общите условия за отпускане на кредити от небанковите институции  
Монитор  
32 000 евро средно дават руснаците за имот у нас  
Започнаха да питат и за недостроени жилища  
Интервю  
Новинар  
Кирил Беспалов: Зелените релси осигуряват чист въздух  
Изграждането им е евтино и гарантира по-ниски разноски в дългосрочен план, казва авторът на 
инициативата  
Стандарт  
Аника Петрова: Добрият учител доучва цял живот  
С един учебник по предмет резултатите от матурите ще скочат, казва директорът на третото по 
успеваемост на учениците училище  
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Дата: 26.06.2014  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=16938964  
Брой думи: 238  
 
 
Резюме: Мариана Печеян поиска оставката на министър Драгомир Стойнев, новината 
научаваме от вестник “100 вести“ днес.  
 
Заглавие: Поискаха оставката на министър Стойнев заради спрени европейски пари  
Подзаглавие: Поискаха оставката на министър Стойнев заради спрени европейски пари  
Автор:  
Текст: Мариана Печеян поиска оставката на министър Драгомир Стойнев, новината научаваме 
от вестник “100 вести“ днес.  
Управителят на „ВСК „Кентавър“ - ИЗ „Динамика“ в Дряново Мариана Печеян скочи срещу 
спирането на парите по процедурата „Технологична модернизация в малките и средни 
предприятия“ на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ и 
настоява за оставката на министър Драгомир Стойнев и на Ели Милушева, главен директор на 
„Европейски фондове за конкурентоспособност“.  
Други важни теми от “100 вести“:  
Вчера с прясна рана на крака в редакцията дойде Владимир Върбанов, управител на фирма 
„Технострой инвест“, току-що пострадал на една от габровските улици. „Тротоарът просто 
изчезна под краката ми и пропаднах в дълбока дупка“, обясни потърпевшият. Движел се с 
велосипед от центъра на Габрово в посока Шиваров мост, уточни той. В района на ДСК, заради 
струпани строителни машини и невъзможност да кара велосипеда, слязъл и продължил да го 
тика пешком. В момента, в който стъпил с левия си крак на тротоара пред магазина за 
хранителни стоки срещу ДСК, двете плочки под краката му изчезнали и той се озовал в дупката 
под тях с наранен крак.  
Благодарност към кметския наместник Маринка Тодорова. На фона на природните бедствия в 
цялата страна и настъпилия хаос след това искаме да разкажем как се действаше в село 
Гъбене, което също не беше подминато от природните стихии. Благодарение на адекватната 
реакция на кметския наместник Маринка Тодорова, часове след наводнението техниката вече 
работеше. При почистването се включиха и всички пострадали и живущите наоколо.  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=16938964
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Дата: 26.06.2014  
Източник: www.darikfinance.bg  
Връзка: 
http://www.darikfinance.bg/novini/107797/%C8%EA%EE%ED%EE%EC%E8%F7%E5%F1%EA%E8
%FF%F2+%EF%E5%F7%E0%F2%3A+1+%EC%E8%EB%E8%EE%ED+%E7%E0+%EB%E8%F6%
E5%ED%E7+%ED%E0+%F4%E8%F0%EC%E8%F2%E5+%E7%E0+%E1%FA%F0%E7%E8+%E7
%E0%E5%EC%E8  
Брой думи: 1152  
 
 
Резюме: Правителството започва да набира 3 млрд. лв. външен дълг. По предварителна 
информация държавата ще предложи на инвеститорите 10-годишни еврооблигации. 
Процедурата по пласиране на български еврооблигации за 1.5 млрд. евро (почти 3 млрд. лв.) 
започва в четвъртък и може да приключи в рамките на деня, научи "Капитал Daily" от няколко 
източници от пазара. До обед инвеститорите ще могат да подават заявки за количеството, 
което биха искали да купят, както и за исканата от тях доходност. След това на база на 
подадените поръчки Министерството на финансите заедно с мениджърите на емисията ще 
вземат решение за разпределението на книжата и ще обявят резултатите от предлагането. По 
предварителна информация дългът ще бъде издаден под формата на 10-годишни облигации, 
които ще падежират през 2024 година. Според експерти, до които "Капитал Daily" се допита, при 
такъв матуритет доходността може да бъде малко над 3%, което е по-оптимистично от 
прогнозата за около 4%, направена от премиера Пламен Орешарски във вторник по време на 
среща с неправителствени организации.  
 
Заглавие: Икономическият печат: 1 милион за лиценз на фирмите за бързи заеми  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Правителството започва да набира 3 млрд. лв. външен дълг. По предварителна 
информация държавата ще предложи на инвеститорите 10-годишни еврооблигации. 
Процедурата по пласиране на български еврооблигации за 1.5 млрд. евро (почти 3 млрд. лв.) 
започва в четвъртък и може да приключи в рамките на деня, научи "Капитал Daily" от няколко 
източници от пазара. До обед инвеститорите ще могат да подават заявки за количеството, 
което биха искали да купят, както и за исканата от тях доходност. След това на база на 
подадените поръчки Министерството на финансите заедно с мениджърите на емисията ще 
вземат решение за разпределението на книжата и ще обявят резултатите от предлагането. По 
предварителна информация дългът ще бъде издаден под формата на 10-годишни облигации, 
които ще падежират през 2024 година. Според експерти, до които "Капитал Daily" се допита, при 
такъв матуритет доходността може да бъде малко над 3%, което е по-оптимистично от 
прогнозата за около 4%, направена от премиера Пламен Орешарски във вторник по време на 
среща с неправителствени организации.  
Скандал в МИЕТ заради спирането на парите за бизнеса. Зам.-министър Юнал Тасим е "бесен" 
на ръководителя на "Конкурентоспособност" Ели Милушева. 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". 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".  
Вестник Сега  

http://www.darikfinance.bg/novini/107797/%C8%EA%EE%ED%EE%EC%E8%F7%E5%F1%EA%E8%FF%F2+%EF%E5%F7%E0%F2%3A+1+%EC%E8%EB%E8%EE%ED+%E7%E0+%EB%E8%F6%E5%ED%E7+%ED%E0+%F4%E8%F0%EC%E8%F2%E5+%E7%E0+%E1%FA%F0%E7%E8+%E7%E0%E5%EC%E8
http://www.darikfinance.bg/novini/107797/%C8%EA%EE%ED%EE%EC%E8%F7%E5%F1%EA%E8%FF%F2+%EF%E5%F7%E0%F2%3A+1+%EC%E8%EB%E8%EE%ED+%E7%E0+%EB%E8%F6%E5%ED%E7+%ED%E0+%F4%E8%F0%EC%E8%F2%E5+%E7%E0+%E1%FA%F0%E7%E8+%E7%E0%E5%EC%E8
http://www.darikfinance.bg/novini/107797/%C8%EA%EE%ED%EE%EC%E8%F7%E5%F1%EA%E8%FF%F2+%EF%E5%F7%E0%F2%3A+1+%EC%E8%EB%E8%EE%ED+%E7%E0+%EB%E8%F6%E5%ED%E7+%ED%E0+%F4%E8%F0%EC%E8%F2%E5+%E7%E0+%E1%FA%F0%E7%E8+%E7%E0%E5%EC%E8
http://www.darikfinance.bg/novini/107797/%C8%EA%EE%ED%EE%EC%E8%F7%E5%F1%EA%E8%FF%F2+%EF%E5%F7%E0%F2%3A+1+%EC%E8%EB%E8%EE%ED+%E7%E0+%EB%E8%F6%E5%ED%E7+%ED%E0+%F4%E8%F0%EC%E8%F2%E5+%E7%E0+%E1%FA%F0%E7%E8+%E7%E0%E5%EC%E8
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БСП е склонна изборите да са на 14 септември по идея на ГЕРБ. Президентът апелира към 
политиците да не се предоговаря постигнатият консенсус. Новата дата бе обявена 
изненадващо от Борисов вчера и остави в почуда съпартийците му. Освен това лидерът на 
ГЕРБ обеща да участва в преговорите между политическите сили в петък, което е коренна 
промяна на заявеното от него досега, че няма да седне на една маса с БСП, ДПС и "Атака". 
"Ние се обявихме за избори възможно най-скоро, така че нямаме проблем да са на 14 
септември", обяви новият председател на лявата ПГ Атанас Мерджанов пред "Сега". "Може да 
са и на 7 септември, още повече че тогава е рожденият ден на Тодор Живков", иронично 
допълни той. Мерджанов обяви пред "Блиц", че е възможно правителството да подаде оставка 
в петък. ДПС все още не е обсъждало новото предложение за дата на изборите, обяви зам.-
шефът на движението Алиосман Имамов. Засега партията поддържа трите варианта, 
предложени по време на разговорите на консултативния съвет по сигурността при президента - 
28 септември, 5 или 12 октомври. "Атака" пък продължава да настоява за вот час по-скоро. 
Самият Росен Плевнелиев призова да не се предоговаря постигнатият консенсус на 
заседанието на КСНС. "Моят апел към българските политици е, когато обещаете нещо, 
свършете го. Само така гражданите ще имат повече доверие в институциите", коментира 
Плевнелиев от Букурещ.  
Вестник Стандарт  
Цацаров: Станахме универсален сапун. Не разследваме КТБ за източване, стига с този sms 
театър, каза обвинител №1. "Няма разследване за източване на КТБ". Това съобщи главният 
прокурор Сотир Цацаров, след като в публичното пространство се завъртя подобна 
информация вчера. "Аз продължавам да повтарям, че не бива да се пали финансова паника, че 
не бива този пожар, който някой се опитва да възбуди, да бъде залят допълнително с бензин, 
защото на някой, който пише sms-и, това му е изгодно", обяви обвинител номер 1. Той заяви 
още, че разследването за опит за убийство на депутата от ДПС Делян Пеевски ще бъде 
прекратено. Причината е, че прокуратурата не разполага с никакви доказателства срещу 
тримата обвиняеми.  
1 милион за лиценз на фирмите за бързи заеми. КФН ще може да променя общите условия за 
отпускане на кредити от небанковите институции. Фирмите за бързи заеми ще трябва да имат 
поне 1 млн. лв. собствен капитал, за да получат лиценз. Това предвижда проект за нов Закон за 
небанковите финансови институции, предоставящи кредити на потребители, който е внесен в 
парламента от депутатите Румен Гечев (БСП) и Йордан Цонев (ДПС). Проектът предвижда 
всички небанкови кредитни институции да бъдат акционерни дружества. А капиталът им трябва 
да бъде с ясен произход, като средства, взети на заем, не се допускат. Компаниите за бързи 
заеми ще могат да извършват само дейност, свързана с отпускане на заеми, както и такава 
свързана с придобиване на вземания по кредити на физически лица. Под ударите на новия 
закон няма да попадат инвестиционните посредници, заложните къщи, банките, както и 
компаниите, отпускащи заеми само на юридически лица. Институцията, която ще лицензира 
фирмите за бързи кредити, ще бъде Комисията по финансов надзор. По-конкретно с тази 
отговорност ще бъде натоварен зам.-председателят на КФН, който отговаря за "Надзор на 
капиталовия и паричен пазар". КФН ще може да издава задължителни указания за 
съдържанието на общите условия на небанковите кредитни институции. Така КФН може да 
изменя общите условия по договорите за кредит, ако прецени, че е необходимо. А ако 
компаниите за бързи заеми не спазват Закона за потребителския кредит, ще губят лиценза си. 
Контрол над целия сектор ще се упражнява от Комисията за защита на потребителите. Глобата 
за дейност без лиценз започва от 50 хил. лв. С новия закон ще се направи и промяна в Закона 
за комисията по финансов надзор. Предлага се възнаграждението на служителите в КФН да не 
бъде по-ниско от заплатите за съответната длъжност в частните компании, които се надзирават 
от Комисията. По този начин в момента се определят заплатите в БНБ. Ако тестът се приеме, 
заплатите в КФН вероятно ще бъдат увеличени.  
Вестник 24 часа  
България към ЕК: Няма нарушения при "Южен поток". България не е нарушила европейските 
правила в решенията, които е вземала за изграждането на "Южен поток". Това гласи позицията 
на правителството, която е изпратена до Брюксел, съобщиха от правителствената 
информационна служба. Тя е изготвена в отговор на наказателната процедура, която ЕК 
образува срещу страната ни заради газопровода. Позицията ни гласи, че със сключеното през 
2008 г. междуправителствено споразумение за "Южен поток" не са предоставени изключителни 
права, концесия или обществена поръчка на "Южен поток България" АД да проектира, 
финансира, строи и експлоатира газопровода. Създаването на дружеството с решение на 
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правителството от 2010 г. не нарушавало законодателството на ЕС. С договорите, сключвани 
от компанията, не се нарушавали принципите за равно третиране и прозрачност.  
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Резюме: Правителството започва да набира 3 млрд. лв. външен дълг. По предварителна 
информация държавата ще предложи на инвеститорите 10-годишни еврооблигации. 
Процедурата по пласиране на български еврооблигации за 1.5 млрд. евро (почти 3 млрд. лв.) 
започва в четвъртък и може да приключи в рамките на деня, научи "Капитал Daily" от няколко 
източници от пазара. До обед инвеститорите ще могат да подават заявки за количеството, 
което биха искали да купят, както и за исканата от тях доходност. След това на база на 
подадените поръчки Министерството на финансите заедно с мениджърите на емисията ще 
вземат решение за разпределението на книжата и ще обявят резултатите от предлагането. По 
предварителна информация дългът ще бъде издаден под формата на 10-годишни облигации, 
които ще падежират през 2024 година. Според експерти, до които "Капитал Daily" се допита, при 
такъв матуритет доходността може да бъде малко над 3%, което е по-оптимистично от 
прогнозата за около 4%, направена от премиера Пламен Орешарски във вторник по време на 
среща с неправителствени организации.  
 
Заглавие: Икономическият печат: 1 милион за лиценз на фирмите за бързи заеми  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Правителството започва да набира 3 млрд. лв. външен дълг. По предварителна 
информация държавата ще предложи на инвеститорите 10-годишни еврооблигации. 
Процедурата по пласиране на български еврооблигации за 1.5 млрд. евро (почти 3 млрд. лв.) 
започва в четвъртък и може да приключи в рамките на деня, научи "Капитал Daily" от няколко 
източници от пазара. До обед инвеститорите ще могат да подават заявки за количеството, 
което биха искали да купят, както и за исканата от тях доходност. След това на база на 
подадените поръчки Министерството на финансите заедно с мениджърите на емисията ще 
вземат решение за разпределението на книжата и ще обявят резултатите от предлагането. По 
предварителна информация дългът ще бъде издаден под формата на 10-годишни облигации, 
които ще падежират през 2024 година. Според експерти, до които "Капитал Daily" се допита, при 
такъв матуритет доходността може да бъде малко над 3%, което е по-оптимистично от 
прогнозата за около 4%, направена от премиера Пламен Орешарски във вторник по време на 
среща с неправителствени организации.  
Скандал в МИЕТ заради спирането на парите за бизнеса. Зам.-министър Юнал Тасим е "бесен" 
на ръководителя на "Конкурентоспособност" Ели Милушева. 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". 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".  
Вестник Сега  

http://www.darikfinance.bg/novini/107797/%C8%EA%EE%ED%EE%EC%E8%F7%E5%F1%EA%E8%FF%F2+%EF%E5%F7%E0%F2%3A+1+%EC%E8%EB%E8%EE%ED+%E7%E0+%EB%E8%F6%E5%ED%E7+%ED%E0+%F4%E8%F0%EC%E8%F2%E5+%E7%E0+%E1%FA%F0%E7%E8+%E7%E0%E5%EC%E8
http://www.darikfinance.bg/novini/107797/%C8%EA%EE%ED%EE%EC%E8%F7%E5%F1%EA%E8%FF%F2+%EF%E5%F7%E0%F2%3A+1+%EC%E8%EB%E8%EE%ED+%E7%E0+%EB%E8%F6%E5%ED%E7+%ED%E0+%F4%E8%F0%EC%E8%F2%E5+%E7%E0+%E1%FA%F0%E7%E8+%E7%E0%E5%EC%E8
http://www.darikfinance.bg/novini/107797/%C8%EA%EE%ED%EE%EC%E8%F7%E5%F1%EA%E8%FF%F2+%EF%E5%F7%E0%F2%3A+1+%EC%E8%EB%E8%EE%ED+%E7%E0+%EB%E8%F6%E5%ED%E7+%ED%E0+%F4%E8%F0%EC%E8%F2%E5+%E7%E0+%E1%FA%F0%E7%E8+%E7%E0%E5%EC%E8
http://www.darikfinance.bg/novini/107797/%C8%EA%EE%ED%EE%EC%E8%F7%E5%F1%EA%E8%FF%F2+%EF%E5%F7%E0%F2%3A+1+%EC%E8%EB%E8%EE%ED+%E7%E0+%EB%E8%F6%E5%ED%E7+%ED%E0+%F4%E8%F0%EC%E8%F2%E5+%E7%E0+%E1%FA%F0%E7%E8+%E7%E0%E5%EC%E8


 

 

29 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 6

/2
7
/2

0
1
4

 

БСП е склонна изборите да са на 14 септември по идея на ГЕРБ. Президентът апелира към 
политиците да не се предоговаря постигнатият консенсус. Новата дата бе обявена 
изненадващо от Борисов вчера и остави в почуда съпартийците му. Освен това лидерът на 
ГЕРБ обеща да участва в преговорите между политическите сили в петък, което е коренна 
промяна на заявеното от него досега, че няма да седне на една маса с БСП, ДПС и "Атака". 
"Ние се обявихме за избори възможно най-скоро, така че нямаме проблем да са на 14 
септември", обяви новият председател на лявата ПГ Атанас Мерджанов пред "Сега". "Може да 
са и на 7 септември, още повече че тогава е рожденият ден на Тодор Живков", иронично 
допълни той. Мерджанов обяви пред "Блиц", че е възможно правителството да подаде оставка 
в петък. ДПС все още не е обсъждало новото предложение за дата на изборите, обяви зам.-
шефът на движението Алиосман Имамов. Засега партията поддържа трите варианта, 
предложени по време на разговорите на консултативния съвет по сигурността при президента - 
28 септември, 5 или 12 октомври. "Атака" пък продължава да настоява за вот час по-скоро. 
Самият Росен Плевнелиев призова да не се предоговаря постигнатият консенсус на 
заседанието на КСНС. "Моят апел към българските политици е, когато обещаете нещо, 
свършете го. Само така гражданите ще имат повече доверие в институциите", коментира 
Плевнелиев от Букурещ.  
Вестник Стандарт  
Цацаров: Станахме универсален сапун. Не разследваме КТБ за източване, стига с този sms 
театър, каза обвинител №1. "Няма разследване за източване на КТБ". Това съобщи главният 
прокурор Сотир Цацаров, след като в публичното пространство се завъртя подобна 
информация вчера. "Аз продължавам да повтарям, че не бива да се пали финансова паника, че 
не бива този пожар, който някой се опитва да възбуди, да бъде залят допълнително с бензин, 
защото на някой, който пише sms-и, това му е изгодно", обяви обвинител номер 1. Той заяви 
още, че разследването за опит за убийство на депутата от ДПС Делян Пеевски ще бъде 
прекратено. Причината е, че прокуратурата не разполага с никакви доказателства срещу 
тримата обвиняеми.  
1 милион за лиценз на фирмите за бързи заеми. КФН ще може да променя общите условия за 
отпускане на кредити от небанковите институции. Фирмите за бързи заеми ще трябва да имат 
поне 1 млн. лв. собствен капитал, за да получат лиценз. Това предвижда проект за нов Закон за 
небанковите финансови институции, предоставящи кредити на потребители, който е внесен в 
парламента от депутатите Румен Гечев (БСП) и Йордан Цонев (ДПС). Проектът предвижда 
всички небанкови кредитни институции да бъдат акционерни дружества. А капиталът им трябва 
да бъде с ясен произход, като средства, взети на заем, не се допускат. Компаниите за бързи 
заеми ще могат да извършват само дейност, свързана с отпускане на заеми, както и такава 
свързана с придобиване на вземания по кредити на физически лица. Под ударите на новия 
закон няма да попадат инвестиционните посредници, заложните къщи, банките, както и 
компаниите, отпускащи заеми само на юридически лица. Институцията, която ще лицензира 
фирмите за бързи кредити, ще бъде Комисията по финансов надзор. По-конкретно с тази 
отговорност ще бъде натоварен зам.-председателят на КФН, който отговаря за "Надзор на 
капиталовия и паричен пазар". КФН ще може да издава задължителни указания за 
съдържанието на общите условия на небанковите кредитни институции. Така КФН може да 
изменя общите условия по договорите за кредит, ако прецени, че е необходимо. А ако 
компаниите за бързи заеми не спазват Закона за потребителския кредит, ще губят лиценза си. 
Контрол над целия сектор ще се упражнява от Комисията за защита на потребителите. Глобата 
за дейност без лиценз започва от 50 хил. лв. С новия закон ще се направи и промяна в Закона 
за комисията по финансов надзор. Предлага се възнаграждението на служителите в КФН да не 
бъде по-ниско от заплатите за съответната длъжност в частните компании, които се надзирават 
от Комисията. По този начин в момента се определят заплатите в БНБ. Ако тестът се приеме, 
заплатите в КФН вероятно ще бъдат увеличени.  
Вестник 24 часа  
България към ЕК: Няма нарушения при "Южен поток". България не е нарушила европейските 
правила в решенията, които е вземала за изграждането на "Южен поток". Това гласи позицията 
на правителството, която е изпратена до Брюксел, съобщиха от правителствената 
информационна служба. Тя е изготвена в отговор на наказателната процедура, която ЕК 
образува срещу страната ни заради газопровода. Позицията ни гласи, че със сключеното през 
2008 г. междуправителствено споразумение за "Южен поток" не са предоставени изключителни 
права, концесия или обществена поръчка на "Южен поток България" АД да проектира, 
финансира, строи и експлоатира газопровода. Създаването на дружеството с решение на 
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правителството от 2010 г. не нарушавало законодателството на ЕС. С договорите, сключвани 
от компанията, не се нарушавали принципите за равно третиране и прозрачност.  
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Дата: 26.06.2014  
Източник: www.dariknews.bg  
Връзка: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1287066  
Брой думи: 223  
 
 
Резюме: Управителят на „ВСК „Кентавър“ - ИЗ „Динамика“ в Дряново Мариана Печеян скочи 
срещу спирането на парите по процедурата „Технологична модернизация в малките и средни 
предприятия“ на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ и 
настоява за оставката на министър Драгомир Стойнев и на Ели Милушева, главен директор на 
„Европейски фондове за конкурентоспособност“.  
 
Заглавие: Поискаха оставката на министър Стойнев заради спрени европейски пари  
Подзаглавие: Мариана Печеян поиска оставката на министър Драгомир Стойнев, новината 
научаваме от вестник "100 вести" днес.  
Автор:  
Текст: Управителят на „ВСК „Кентавър“ - ИЗ „Динамика“ в Дряново Мариана Печеян скочи 
срещу спирането на парите по процедурата „Технологична модернизация в малките и средни 
предприятия“ на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“  и 
настоява за оставката на министър Драгомир Стойнев и на Ели Милушева, главен директор на 
„Европейски фондове за конкурентоспособност“.  
Други важни теми от "100 вести":  
Вчера с прясна рана на крака в редакцията дойде Владимир Върбанов, управител на фирма 
„Технострой инвест“, току-що пострадал на една от габровските улици. „Тротоарът просто 
изчезна под краката ми и пропаднах в дълбока дупка“, обясни потърпевшият. Движел се с 
велосипед от центъра на Габрово в посока Шиваров мост, уточни той. В района на ДСК, заради 
струпани строителни машини и невъзможност да кара велосипеда, слязъл и продължил да го 
тика пешком. В момента, в който стъпил с левия си крак на тротоара пред магазина за 
хранителни стоки срещу ДСК, двете плочки под краката му изчезнали и той се озовал в дупката 
под тях с наранен крак.  
Благодарност към кметския наместник Маринка Тодорова. На фона на природните бедствия в 
цялата страна и настъпилия хаос след това искаме да разкажем как се действаше в село 
Гъбене, което също не беше подминато от природните стихии. Благодарение на адекватната 
реакция на кметския наместник Маринка Тодорова, часове след наводнението техниката вече 
работеше. При почистването се включиха и всички пострадали и живущите наоколо.  
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Дата: 26.06.2014  
Източник: www.computerworld.bg  
Връзка: 
http://www.computerworld.bg/46251__za_nerednosti_otmenyat_procedurata_za_tehnologichna_mode
rnizaciya  
Брой думи: 472  
 
 
Резюме: 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".  
 
Заглавие: За нередности отменят процедурата за технологична модернизация  
Подзаглавие: Събитието е на 2 юли в EAST PARK Trade Center  
Автор:  
Текст: 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 на оперативна програма "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика" ще обяви първи процедура по 
"Технологична модернизация" със същите условия, но с нови, по-ясни правила и при по-голяма 
стойност.  
Управляващият орган на оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика“ 2007 – 2013 г. отменя процедурата „Технологична модернизация в 
малки и средни предприятия“, съобщиха от Министерството на икономиката и енергетиката.  
„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“, съобщи на пресконференция главният директор на дирекция 
„Европейски фондове за конкурентоспособност“ Ели Милушева.  
Като причина за спиране на процедурата за технологична модернизация бяха изтъкнати 
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.  
Милушева застъпи становището, че 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.  
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Дата: 26.06.2014  
Източник: www.bgonair.bg  
Връзка: http://bgonair.bg/bulgaria/2014-06-26/renovatsiya-v-op-konkurentosposobnost  
Брой думи: 15  
 
 
Резюме: Кристина Цветанска, председател на УС на БАКЕП  
 
Заглавие: Реновация в ОП Конкурентоспособност  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Кристина Цветанска, председател на УС на БАКЕП, с коментар за спряната схема 
Технологична модернизация по ОП Конкурентоспособност.  

  
 

http://bgonair.bg/bulgaria/2014-06-26/renovatsiya-v-op-konkurentosposobnost

