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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
28.6.2014  
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 1 

 телевизии 1 

 радиостанции 0 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 20 

 вестници, от които: 13 

 - национални 13 

 - регионални 0 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 7 

Общо за деня 21 
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Телевизии и радиостанции  
 
Дата: 27.06.2014  
Източник: БНТ  
Предаване: новини в 18.00 часа  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 1  
Брой думи: 147  
 
 
Резюме: 7.Новина  
Няма да бъде подписан нито един договор с одобрените кандидати по схемата за технологична 
модернизация, няма да се пренасочват средства за енергийна ефективност, защото мярката е 
наддоговорена. Това заяви за По света и у нас ръководителят на управляващия орган Ели 
Милушева по повод спрените близо 200 проекта за финансиране от програма 
Конкурентоспособност.  
 
Текст: 7.Новина  
Няма да бъде подписан нито един договор с одобрените кандидати по схемата за технологична 
модернизация, няма да се пренасочват средства за енергийна ефективност, защото мярката е 
наддоговорена. Това заяви за По света и у нас ръководителят на управляващия орган Ели 
Милушева по повод спрените близо 200 проекта за финансиране от програма 
„Конкурентоспособност”. Процедурата беше спряна в началото на седмицата заради 
нарушения при оценяването на проектите. Вчера Софийският административен съд отмени 
част от решението си, но не задължи МИЕ да продължи договарянето с бенефициентите.  
Ели Милушева: Процедура Технологична модернизация в малки и средни предприятия в нея 
бяха констатирани нарушения при провеждане на оценката. Поради тази причина беше спряно 
и решението за изпълнение. След като такива нарушения се констатират, ние няма как да 
пуснем наново тази процедура. В момента са сезирани съответните контролни европейски и 
национални органи, които ще извършат съответната проверка, за да се установи размерът на 
грешката.  
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Национални печатни медии  
 
Дата: 28.06.2014  
Източник: в. ComputerWorld  
Страница: 2  
Брой думи: 433  
 
 
Резюме: Управляващият орган на оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността 
на българската икономика" 2007 - 2013 г. отменя проиедурата "Технологична модернизация в 
малки и средни предприятия". Това съобщи на пресконференция главният директор на 
дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" Ели Милушева.  
"За да предотвратим риска от финансови корекции на Оперативна програма "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика" или дори забавяне на акредитацията за 
следващия програмен период, взехме решение за прекратяване на процедурата за 
технологична модернизация", подчерта Ели Милушева.  
 
 
Заглавие: Управляващият орган на ЕфК отменя процедурата за технологична 
модернизация  
Подзаглавие: Средствата няма да бъдат загубени, ще се пренасочат към всички резервни 
проекти  
Автор:  
Текст: Управляващият орган на оперативна програма "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 г. отменя проиедурата 
"Технологична модернизация в малки и средни предприятия". Това съобщи на 
пресконференция главният директор на дирекция "Европейски фондове за 
конкурентоспособност" Ели Милушева.  
"За да предотвратим риска от финансови корекции на Оперативна програма "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика" или дори забавяне на акредитацията 
за следващия програмен период, взехме решение за прекратяване на процедурата за 
технологична модернизация", подчерта Ели Милушева.  
Причина за спиране на процедурата за технологична модернизация са постъпилите 
безпрецедентен брой жалби и сигнали за нередности при процеса на оценка на проектите. 
Получените до момента жалби са повече от 100, като сигналите за нередности продължават. 
"След разпоредена проверка на всички жалби, отдел  
"Вътрешен контрол и нередности" предостави доклад за нарушения при оценката на 
подадените проектни предложения. Те са свързани с неспазване принципите на 
равнопоставеност, процедурите и вътрешните правила", обясни Милушева. Според нея 
констатираните нередности водят до промяна в класирането на проектите. ДАНС и 
Прокуратурата вече са сезирани за случая.  
Средствата от 97 млн. лева няма да бъдат загубени, а ще се пренасочат към проекти от 
резервните списъци на мерките "Енергийна ефективност и зелена икономика" и "Иновации". 
"Следващата есен управляващият орган ще обяви първи процедура по Технологична 
модернизация със същите условия, но с нови, по-ясни правила и при по-голяма стойност", каза 
Милушева.  
По процедурата "Технологична модернизация в малки и средни предприятия" с бюджет 97,5 
млн. лв. са получени повече от 1200 проекта на стойност 730 млн. лв. На 23 май 2014 2. е 
обявено решение на управляващия орган за одобряване доклада на оценителната комисия по 
същата процедура за 142 проекта. По процедура договорите трябва да бъдат сключени в 
едномесечен срок. Важно условие е, че договаряне по настоящата програма може да бъде 
осъществено до 30 юни 2014 г. От страна на управляващия орган на оперативната програма 
към момента няма сключени договори по процедурата за технологична модернизация.  
По думите на Милушева засилената конкуренция в процедурата е изкривила процеса. Тя 
подчерта, че както администрацията, така и бизнесът и консултантите носят отговорност за 
отмяната на процедурата, тъй като не са сигнализирали по-рано за нерегламентираните 
отношения в процеса на оценяване. Милушева бе категорична, че при създалата се ситуация 
ще има наказани служители от управляващия орган на операивната програма.  
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"В момента Европейската сметна палата проверява седем проекта по пет други процедури за 
безвъзмездно предоставяне на финансова помощ, наследени от това ръководство на 
програмата. Отговорили сме на техните констатации и финансови корекции по програмата 
няма да бъдат наложени", подчерта Милушева.  
"Основна работа на управляващия орган на оперативна програма "Конкурентоспособност" е 
да гарантира правилното, ефективно и ефикасно разходване на средствата от ЕС", допълни 
главният директор Милушева.  
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Дата: 28.06.2014  
Източник: в. Банкер  
Страница: 13,15  
Брой думи: 696  
 
 
Резюме: Кой всъщност дава парите за съществуването на Николай Бареков и партията му 
"България без цензура"? Цветан Василев? Делян Пеевски? Или наистина личните финанси на 
журналиста политик са неизчерпаеми, а анонимните му симпатизанти - толкова щедри, колкото 
твърди? А защо да няма и друг спонсор? И не е ли по-добре да знаем отговорите на тия 
въпроси, преди да слушаме как Бареков иска Националната агенция за приходите и Държавна 
агенция "Национална сигурност" незабавно да извършат пълни данъчни проверки на всички 
лидери на политически партии и движения, поставя ултиматуми на прокуратурата, дава задачи 
на гуверньора на БНБ Иван Искров и т.н.  
 
Заглавие: Стойнев ли финансира Бареков?  
Подзаглавие:  
Автор: Ивайло СТАНЧЕВ  
Текст: Кой всъщност дава парите за съществуването на Николай Бареков и партията му 
"България без цензура"? Цветан Василев? Делян Пеевски? Или наистина личните финанси на 
журналиста политик са неизчерпаеми, а анонимните му симпатизанти - толкова щедри, колкото 
твърди? А защо да няма и друг спонсор? И не е ли по-добре да знаем отговорите на тия 
въпроси, преди да слушаме как Бареков иска Националната агенция за приходите и Държавна 
агенция "Национална сигурност" незабавно да извършат пълни данъчни проверки на всички 
лидери на политически партии и движения, поставя ултиматуми на прокуратурата, дава задачи 
на гуверньора на БНБ Иван Искров и т.н.  
Обявените дарения към партията на Бареков, половината от които се оказа, че са в нарушение 
на Изборния кодекс, биха могли да покрият само рекламните й разходи. Откъде идват тогава 
похарчените милиони за предизборната кампания, осигуряването на луксозните офиси, 
охраната...?  
Колкото и невероятно да звучи, една от най-сериозните финансови инжекции за Бареков е 
дошла от... БСП. Или по-точно от икономическия министър Драгомир Стойнев, който е и сред 
спряганите за нов лидер на левицата. Няма шега - именно с подписа на Стойнев към "новия" 
политик са били насочени над 3 млн. лева. Това е станало в последното тримесечие на 2013 г., 
като средствата са били отпуснати по линия на програмата "Конкурентоспособност". 
Получател на парите формално е "Ноу Фрейм Медия", чието сегашно име е "Прайм тайм 
медия". Компанията е продуцент на предаванията "Музикална академия", "България без 
цензура", "Следващият, моля", "Бар код", "Комисията "Павлов" и други, излъчвани по ТВ7 , и 
зад нея според Търговския регистър само допреди месец стояха Емил Кошлуков и Виолета 
Сечкова. Иначе около фирмата се вдигна голяма пушилка в края на миналата година. Тогава 
лидерът на "България без цензура" шумно оповести, че се е отделил от партньорите си 
Кошлуков и Сечкова и е създал "Ноу Фрейм Медия България", която официално наследи всички 
договори, подписани от "Ноу Фрейм Медия". До 27 май обаче Кошлуков се водеше в 
управлението и на двете фирми. Сега той се подвизава само в "Ноу Фрейм Медия България".  
Но по-интересен в случая е самият проект. Неговата стойност е повече от внушителна - 2 056 
776 лв., от които 308 516 лв. са дадени от държавата, а останалите - от Брюксел. Тези средства 
е трябвало да се използват за "Диверсификация на предлаганите услуги чрез внедряване в 
производство на иновативен продукт "Система за пренос на видеосигнал през съществуваща 
изградена мобилна мрежа". Доколко иновативно е това всеки сам може да прецени. Но като 
имаме предвид, че споделянето на клипове и видеоразгорите през GSM-те е напълно 
стандартна операция в наши дни, няма как да не се запитаме за какво всъщност са били 
усвоени тези средства и как въобще подобен проект е бил одобрен. Ще отбележим още, че 
това не е прецедент за компанията. Три месеца по-рано - през септември 2013-а, тя спечели 
други 1 295 331 лв., от които националното финансиране бе 194 300 лева. Официално парите 
тогава бяха дадени за инвестиции в оборудване за намаляване на енергоемкостта и 
повишаване на ефективността на производството. Към днешна дата този проект вече се води 
изпълнен - получен е кредит от банка партньор, закупена е снимачна техника (камерен канал, 
активна връзка и художествено осветление) и климатична термопомпена инсталация. 
Интересно е само каква точно е била ролята на кредита в цялото това начинание, след като 
има безвъзмездно финансиране.  
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Предвид това не е чудно, че още ще в края на миналата година, в едно от множеството си 
медийни представления, Бареков заяви, че се финансира сам - чрез компанията си "Ноу Фрейм 
Медия". Така де, с толкова милиони за безсмислени проекти не е никак трудно да влезеш в 
политиката. По-късно обаче той се извъртя и каза, че парите му идвали от ТВ7. Преди седмица 
и самият Цветан Василев призна, че стартът на реалитито "България без цензура" е бил 
финансиран от телевизията, но след това плащанията спрели. Очевидно това е влошило 
отношенията на доскорошните партньори и "Ноу Фрейм Медия България" е поискала ТВ7 да 
бъде обявена в несъстоятелност заради просрочени плащания. Молба за това, от името на 
дружеството, е подадена в Софийския градски съд във вторник (24 юни), но за нея се разбра 
едва в четвъртък (26 юни). Какво ще излезе от това само времето ще покаже, но като че ли 
златният период на "цензурата" приключва.  
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Дата: 28.06.2014  
Източник: в. Банкер  
Страница: 30  
Брой думи: 1045  
 
 
Резюме: Все сме знаели, че живеем в абсурдна държава, но изцепките на някои висши 
чиновници през седмицата направо ни замаяха. От извънредната и първа по рода си 
пресконференция на главния директор на дирекция "Европейски фондове за 
конкурентоспособност" в икономическото министерство Ели Милушева се разбра, че виновна за 
провала на процедурата за технологична модернизация на фирмите била... силната 
конкуренцията между самите кандидати. Видите ли, тя била изкривила процеса и объркала 
сметките на Милушева и на екипа й .  
 
Заглавие: Корупцията изяде европарите за фирмите  
Подзаглавие:  
Автор: Ивайло СТАНЧЕВ  
Текст: Все сме знаели, че живеем в абсурдна държава, но изцепките на някои висши чиновници 
през седмицата направо ни замаяха. От извънредната и първа по рода си пресконференция на 
главния директор на дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" в 
икономическото министерство Ели Милушева се разбра, че виновна за провала на процедурата 
за технологична модернизация на фирмите била... силната конкуренцията между самите 
кандидати. Видите ли, тя била изкривила процеса и объркала сметките на Милушева и на екипа 
й .  
Обяснението, че съревнованието между фирмите е в основата на проблема, при това изречено 
от отговорника за програма "Конкурентоспособност", не може да се пропусне с лека ръка. То 
разкрива пълната немощ на администрацията ни и абсолютната безотговорност при 
усвояването или, в случая, загубата на европейски средства. Защото Милушева днес е в 
администрацията, а утре може и да я няма, но поразиите й ще продължат да тежат на бизнеса.  
Какво всъщност се случи? По процедурата "Технологична модернизация в малки и средни 
предприятия" с бюджет 97.5 млн. лв. бяха получени повече от 1200 проекта на обща стойност 
над 730 млн. лева. На 23 май 2014-а бе обявено решението на управляващия орган за 
одобряване доклада на оценителната комисия. Според него финансиране трябваше да получат 
142 проекта. По правило е необходимо договорите да се сключат в едномесечен срок, но точно 
на 23 юни Ели Милушева изненадващо за всички обяви, че прекратява процедурата за 
технологична модернизация. Като причина бяха посочени постъпилите безпрецедентен брой 
жалби и сигнали за нередности в процеса на оценка на проектите, някои граничещи дори с 
престъпление. Затова ДАНС и прокуратурата също били сезирани.  
"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 на принципите на равнопоставеност, процедурите и вътрешните 
правила", обясни Милушева. По думите й констатираните нередности водели до промяна в 
класирането на проектите, а нямало време за реакция. Важно е да се уточни обаче, че 
първоначалната проверка на звеното за вътрешен одит на програмата 
"Конкурентоспособност" е установила само неточности, които бързо били отстранени. Едва 
след намесата на Еврокомисията, заради подаден сигнал до нея, е направена повторна 
проверка и Милушева прекратява процедурата, заради риска от финансови корекции на 
споменатата оперативна програма или забавяне на акредитацията за следващия програмен 
период.  
Всъщност основният въпрос е къде беше Ели Милушева през последните шест месеца, когато 
се оценяваха проектите? Не знаеше ли тя още през декември 2013-а за "засилената 
конкуренция" при кандидатите? Защо мълча за проблемите цял месец (от 23 май до 23 юни) и 
взриви бомбата точно в последния момент? Явно у нас е много по-лесно заради една бълха да 
се изгори целият юрган. И точно това ще се случи, защото уверенията, че близо 100 млн. лв. 
няма да бъдат загубени, а ще се пренасочат към проекти от резервните списъци на мерките 
"Енергийна ефективност и зелена икономика" и "Иновации", никак не звучат убедително. В 
Европейската комисия вече ни научиха номерата и едва ли ще позволят да направим подобна 
маневра. Още повече че и тези две схеми са съпътствани от редица скандали и съмнения за 
корупция.  
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За понасяне на отговорност, разбира се, не си струва дори и да се говори. Наказани няма. Няма 
и да има. Милушева не посочи кои са виновните и как точно ще бъдат санкционирани. Поиска 
обаче да има "споделяне на отговорността", което, както знаем, си е направо "споделена 
безотговорност".  
В оценителната комисия, разглеждала проектите, влизали 40 души. Всяко предложение се 
оценявало от двама експерти, а при голямо разминаване между тях се включвал и трети. В 
крайна сметка окончателното решение за финансиране се вземало само от петима членове, 
които имали право на глас, плюс председателката Илияна Илиева. Въпросната дама е 
назначена от икономическия министър Драгомир Стойнев за шеф на оценителните комисии по 
двете скандални процедури - за иновации и технологична модернизация, и на практика 
определя класирането на фирмите. Само че нередностите изглежда не са достатъчни, за да й 
се търси отговорност.  
Междувременно заместникът на Стойнев - Юнал Тасим, заяви, че е "бесен" заради 
"абсурдното" решение на Ели Милушева да прекрати процедурата, тъй като бизнесът имал 
нужда от средства за модернизиране. В интерес на истината, ако погледнем някои от 
класираните проекти, няма как да не си зададем въпроса дали наистина не е по-добре, че 
финансирането бе спряно? Сред спечелили кандидати например е компанията "Централна 
енергоремонтна база", която вече е спонсорирана с над 3 млн. лв. по схемата за иновации на 
програмата "Конкурентоспособност". Сега подкрепата за нея трябваше да бъде 3.2 млн. 
лева. Случайно или не, в управлението й е Димитър Белелиев - съпруг на старши-експерта в 
дирекция "Външноикономическа политика" в икономическото ведомство Надежда Белелиева. 
Ели Милушева твърди ,че в случая нямало конфликт на интереси, но на нас някак си ни е 
трудно да й повярваме.  
Любопитна е историята и с фирма "Стеалит". Тя е класирана на пето място, въпреки че 
печалбата й преди лихви, данъци и амортизации за последните три финансови години е 
отрицателна, което е в пълно противоречие с критериите за допустимост. И ако не беше 
гръмнал скандалът, съвсем спокойно щеше да получи половин милион лева за въвеждане в 
експлоатация на нови производства. Впрочем точно така е ставало при предишните й два опита 
за печелене на европари. Първият е от октомври 2012-а, когато "Стеалит" взима 383 хил. лв. за 
откриване на инсталация за смазки, а след това - през декември 2013-а получава още 570 хил. 
лв. за внедряване на иновативно решение.  
Друг "отличник" е "Логен" ЕООД. Дружеството е собственост на Васил Колев, който пък е съпруг 
на Лидия Колева - шеф на дирекция "Връзки с обществеността" в Министерството на 
земеделието от времето на Мирослав Найденов. "Неговият проект за технологично 
модернизиране на производствения процес и предлаганите услуги и въвеждането на нови 
облачни и уеб базирани клиентски услуги е трябвало да бъде подкрепен с 376 хил. лева.  
Всичко това показва, че в схемите за финансиране на бизнеса цари пълен хаос и успяват само 
тези, които имат топли връзки в Министерството на икономиката. Носят се слухове, че 
тамошните експерти прибират по поне 10% комисиона от всеки одобрен за финансиране 
проект. Ако някой даде повече, отива по-напред в класирането, дори да не отговаря на 
изискванията. Редица чиновници от това ведомство напуснаха държавната служба, за да 
направят свои консултантски фирми, чрез които да прибират съвсем легално въпросните 
отчисления. Проблемът е, че кандидатите за платен успех станаха прекалено много и както се 
опитва да ни убеди Ели Милушева: "засилената конкуренция изкриви процеса".  
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Дата: 28.06.2014  
Източник: в. Капитал  
Страница: 14,15  
Брой думи: 2039  
 
Резюме: В последните две седмици кабинетът на Пламен Орешарски, създаден с мандат на 
БСП, изглежда вече изцяло зависим от ДПС. Хаосът в социалистическата партия след 
поредицата нелогични ходове на лидера й Сергей Станишев, й отреди второстепенната роля 
да партизанства отвътре. Както и да се бори за овладяването на някоя мандра (или фонд на 
съвременен език), досега окупиран от хората на Ахмед Доган. В същото време социалистите не 
могат да бутнат лесно кабинета, тъй като пазят формално тяхното правителство.  
 
Заглавие: Часът на ДПС  
Подзаглавие: Горчивата ирония е, че движението, излъчило Делян Пеевски за депутат и шеф 
на ДАНС, отново се позиционира като ключов фактор  
Автор: Велина ГОСПОДИНОВА, Илин СТАНЕВ  
Текст: В последните две седмици кабинетът на Пламен Орешарски, създаден с мандат на 
БСП, изглежда вече изцяло зависим от ДПС. Хаосът в социалистическата партия след 
поредицата нелогични ходове на лидера й Сергей Станишев, й отреди второстепенната роля 
да партизанства отвътре. Както и да се бори за овладяването на някоя мандра (или фонд на 
съвременен език), досега окупиран от хората на Ахмед Доган. В същото време социалистите не 
могат да бутнат лесно кабинета, тъй като пазят формално тяхното правителство. Но, от друга 
страна, се опитваха да въвлекат другите политически сили в някаква форма на правителство на 
националното спасение, което да позамаже погрома, който оставят след себе си. ГЕРБ пък 
имаха интерес да бавят изборите, за да може горещият картоф на разгарящата се криза да 
бъде прехвърлен първо от някой друг. А и директна атака срещу ДПС е почти невъзможна, 
защото движението им е важно като евентуален бъдещ партньор.  
Така изведнъж кабинетът на Орешарски се оказа непоклатим до момента, в който ДПС се 
съгласи да гласува срещу него с БСП или ГЕРБ. Което доведе до парадокса, че без да е 
мандатоносител, ДПС на практика управлява сама, но друг носи отговорност - лелеяна от 
позиция за вечния парламентарен балансьор.  
Както изглежда, компромисът е по-скоро между ГЕРБ и ДПС. В петък основните политически 
сили се разбраха дата на изборите да бъде 5 октомври. Партията на Бойко Борисов 
настояваше за 28 септември, а през седмицата бившият премиер дори лансира варианта 14 
септември. Неофициално обаче от ръководството на формацията твърдяха, че най-удобна за 
опозицията е най-късната дата, определена на КСНС при президента - 12 октомври. 
Договореният ден за предсрочния вот - 5 октомври, изглежда в интерес на ДПС, защото 
съвпадат с мюсюлманския празник Курбан байрам, който е от 4 до 6 октомври, когато се очаква 
в България да дойдат много изселници от Турция.  
Параграф 22  
След като Сергей Станишев поиска незабавна оставка на Орешарски и избори в края на юли, 
БСП изпадна в патова ситуация. Бързите избори бяха по-добрият вариант за председателя на 
БСП в личен план, защото няма да има време да бъде свикан конгрес, на който да бъде 
сменен. Датата 5 октомври също го устройва. Поне за известно време ще запази лидерския 
пост, а и възможността да нареди депутатските листи, така че да си подсигури благодарна 
група в следващия парламент. В чисто партиен план обаче вотът в началото на октомври не е 
изгоден за БСП. Първо, защото социалистите ще влязат в предизборната кампания с най-голям 
пасив от провала на едногодишното управление на Пламен Орешарски и с воюващи помежду 
си вътрешнопартийни лобита. Разривът с ДПС пък рискува да ги остави без партньор и в 
изолация в следващото Народно събрание.  
За БСП изглеждаше далеч по-изгоден варианта вотът да се отложи максимално във времето, 
което би им позволило да решат лидерския си проблем и да поизчистят малко имиджа си от 
провала на сегашното управление. След първоначалния шок от скоростния разрив с ДПС и 
поредицата неадекватни ходове на Станишев социалистите поуспокоиха тона. Новият 
председател на парламентарната група на БСП Атанас Мерджанов заяви пред bTV, че 
партията е готова да "скъси дистанцията с ГЕРБ". "Готови сме да разговаряме с всички 
политически сили след бързи избори, в това число и с ГЕРБ", каза той. Едва ли бяха случайни и 
описаните от някои медии в началото на седмицата сценарии за отлагане на вота и договорки 
за сформиране на ново правителство в рамките на този парламент. Единият беше лансиран от 
в. "Стандарт" и предвиждаше споразумение между основните политически сили за широко 
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коалиционно управление. Вторият беше развит от електронното издание на в. "24 часа" във 
вариант "експертен програмен кабинет на БСП и ГЕРБ без ДПС, за срок от една година", за 
което настоявали европейските партньори на двете партии.  
Тези спекулации съвпаднаха по време с деня, в който Станишев обяви пред изпълнителното 
бюро на БСП, че е избрал да стане евродепутат, а консултациите между партиите за датата на 
предсрочния вот не се проведоха. Неофициално се твърди, че интерес да лансират спекулации 
за договорки между ГЕРБ и БСП имат среди от социалистическата партия.  
За кратко изглеждаше, че ГЕРБ са се замислили по въпроса, но тази седмица Бойко Борисов 
отрече достоверността на подобни информации. ГЕРБ също имат интерес от избори в 
началото на октомври. Първо, защото продължаването на агонията на правителството ще 
задълбочи още повече кризата в редиците на социалистите, както и в отношенията между БСП 
и ДПС. Освен това в замяна биха могли да прокарат някои свои законодателни предложения, а 
и да играят ключовата роля на арбитър в започналата битка между двете партии. И така да 
държат отворена вратата за някакъв тип подкрепа в следващия парламент.  
С други думи, до петък всички декларираха, че са за провеждането на предсрочен вот, но на 
практика никой няма интерес от скорошни избори.  
ДПС имаше интерес от максимално възможното изтегляне на изборите във времето и по още 
една причина - да се справят окончателно с очерталия се най-голям враг на политико-
икономическото лоби в партията в лицето на Пеевски, банкера Цветан Василев. Както и да 
успеят да си гарантират място, най-вероятно зад кадър, в бъдещата нова конфигурация на 
управлението на ГЕРБ.  
В битката за натрупания по време на последните три правителства икономически ресурс на 
доскорошния тандем Василев - Пеевски движението използва целия си властови ресурс. 
Неофициално се твърди, че на страната на Пеевски са минали ключови министри от 
правителството. Става въпрос за министъра на вътрешните работи Цветлин Йовчев и на 
правосъдието Зинаида Златанова. Във войната Пеевски - Василев на страната на неуспелия 
председател на ДАНС застанал и самият Орешарски. Освен изпълнителната власт в полза на 
депутата от ДПС са и действията на прокуратурата.  
С враг в леглото  
А и в това безвремие най-добре се преразпределят държавни ресурси и се замитат следи. 
Само за последните две седмици кабинетът раздаде милиони. Правят се и назначения - зам. 
финансовият министър Кирил Желев от квотата на БСП беше заменен от близкия до 
пловдивския бизнесмен и областен председател на БСП Георги Гергов - Георги Търновалийски. 
В късния следобед в сряда в деловодството на парламента бяха внесени цели три 
законопроекта от депутати на ДПС. Промените в единия - за офшорните фирми, на 
председателя на бюджетната комисия в парламента Йордан Цонев (който в съавторство с 
Делян Пеевски само преди половин година прокара действащия текст), отнемат публичния 
достъп до регистъра на собствениците на такива дружества. Така, ако някой е повярвал на 
уверенията на Цонев, че целта на съвместния им закон с Пеевски е да има прозрачност в 
собствеността на офшорните фирми, ще остане излъган. Защото, ако това предложение се 
приеме, няма да се разбере кой е собственик на "Булгартабак" например.  
Друг законопроект - за тютюна и тютюневите изделия, под който са се подписали почти 
половината депутати от ДПС, е свързан с предизборни ангажименти на движението към 
избирателите им и цели да централизира тази дейност, като се създаде изпълнителна агенция 
по тютюна. Останалите, отново с вносител Йордан Цонев, прекрояват финансовия регулатор 
КФН, антимополната и потребителската комисия, сектора за бързи кредити. Депутати 
предположиха, че бързането с внасянето им накуп е заради предстоящите пазарлъци с БСП 
кои законопроекти да бъдат приети до края на работата на това Народно събрание, а тактиката 
е чрез отстъпление от някои да прокарат най-лобистките. Не е изключено обаче внасянето им 
да е вследствие на вече поети ангажименти към някого. Социалисти коментираха из кулоарите, 
че движението трябва да намери пари за новата предизборна кампания.  
Следващото разминаване между БСП и ДПС се очаква в преговорите по ключовия за 
социалистите въпрос за номинацията на еврокомисар. От движението не възнамеряват да 
издигат конкретна кандидатура, но са категорични, че няма да подкрепят Сергей Станишев, ако 
той бъде предложен за поста.  
Вече е очевидно, че социалистите започват лека-полека да влизат във война с доскорошния 
дългогодишен партньор ДПС. Засега това включва публични обвинения за провала на 
управлението към движението. "Берем горчивите плодове от самото съществуване на 
Пеевски", каза медийният секретар на социалистите Антон Кутев пред "Нова телевизия". Той 
сподели още, че кандидатурата на депутата от ДПС за председател на ДАНС била "резервен 
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вариант". Иначе Пеевски имал амбиции да бъде вицепремиер и министър на вътрешните 
работи в правителството на Пламен Орешарски. Кутев стигна и по-далеч, като пресметна, че 
месечната издръжка на охраната на депутата от движението била колкото средната пенсия на 
пенсионер през целия му живот.  
Заедно с публичните "разкрития" на неща от кухнята на управленската коалиция социалистите 
използват и представителите си в изпълнителната власт, за да отнемат ресурси от ДПС. Докато 
зам.-министърът на икономиката Юнал Тасим беше в чужбина, заради установени нередности 
ведомството спря европейската програма "Конкурентоспособност", която беше под контрола 
на движението (повече на стр. 22). Движението получи и удар в личния му феод - фонд 
"Земеделие". Чрез смяната на представителите на министерствата, управлявани от ДПС, в 
управителния съвет на фонд "Земеделие" движението подготвя и смяната на изпълнителния му 
директор Мирослав Николов и заместничката му Виолета Александрова. Засега обаче 
промяната е блокирана, отново заради намеса на зам.-министри, които остават лоялни на БСП.  
Освен че тези удари в безвремието на кабинета "Орешарски" са добре дошли за 
данъкоплатците, които на живо виждат как се преразпределя държавната баница, по-
дългосрочният им ефект ще доведе до трайно влошаване на отношенията между БСП и ДПС. 
Което вече отваря нови врати.  
Хайде пак заедно  
От ГЕРБ и ДПС са категорични, че между двете формации досега не е имало среща на ниво 
лидери освен кафето, което Бойко Борисов и Лютви Местан пиха публично в Кърджали преди 
евроизборите. Едва в края на тази седмица Бойко Борисов официално каза, че коалиция не е 
изключена. "Ако е същата ситуация като сега, какво ще правим? Ще оставим БСП, ДПС и 
"Атака" пак да управляват, така ли?"  
Ясно е обаче, че контактите между партиите чрез посредници не са спирали. От централата на 
ГЕРБ казват, че чрез емисар Делян Пеевски е обещал досъдебните производства на 
прокуратурата срещу Борисов за Авиоотряд 28 и за смъртта на Тодор Димов-Чакъра да бъдат 
замразени. Миналата седмица беше предприет още един ход в полза на лидера на ГЕРБ. По 
предложение на председателя на временната комисия "Мишо Бирата" Йордан Цонев (за 
проверка и установяване на всички обстоятелства около телефонния разговор между бившия 
министър-председател Бойко Борисов и бившия директор на Агенция "Митници" Ваньо Танов, в 
който се съдържат данни за грубо склоняване към тежки престъпления и злоупотреба с власт) 
срокът й за действие беше удължен с един месец. Това е второто удължаване на работата на 
комисията и е твърде вероятно тя да не успее да излезе с окончателен доклад до края на 
работата на този парламент.  
Най-видният сигнал за затоплянето на отношенията между ГЕРБ и ДПС е назначаването на 
бившия зам. финансов министър и бивш депутат от ГЕРБ Владислав Горанов за изпълнителен 
директор на Общинска банка. Горанов е известен с близките си отношения с Делян Пеевски. 
Като зам.-министър на финансите негова среща с депутата от ДПС стана публично достояние 
чрез снимки в медиите. Срещата беше малко преди да изтече срокът, в който финансовото 
министерство трябваше да отговори на питането на 11 главни редактори от Съюза на 
издателите в България в кои банки си държат парите държавните фирми. Към онзи момент КТБ 
имаше най-голям дял - 35% от депозитите на държавните фирми. Медиите на майката на 
депутата от ДПС - Ирена Кръстева бяха финансирани от същата банка.  
Общински съветници сега твърдят, че кандидатурата на Владислав Горанов за изпълнителен 
директор на банката е била спусната лично от Борисов. Според тях причината за назначението 
на бившия зам. финансов министър е, че Делян Пеевски има апетити към Общинска банка. От 
общината смятат, че целта на ДПС депутата е да изкупи дела на бизнесмена Христо Ковачки и 
така да влезе в нея. В момента Ковачки води дело срещу Столичната община, която успя да си 
върне контрола върху финансовата институция. Делото е във ВАС и се точи вече няколко 
години, но има съмнения, че решението на върховния съд ще е в полза на Ковачки. Така че, ако 
Пеевски изкупи акциите на бизнесмена и решението на съда е в негова полза, депутатът от 
ДПС ще сложи ръка върху Общинска банка. Общински съветници са категорични, че, ако това 
се случи, Горанов ще бъде топлата връзка между лидера на ГЕРБ и Пеевски. Още повече че 
банката е в процедура на приватизация. За Горанов дори се пазело свободно мястото на 
финансов министър в евентуален кабинет на ГЕРБ, подкрепян от ДПС. Партията на Бойко 
Борисов управлява така след 2009 г., макар че тогава на "Синята коалиция" и ДПС бяха дадени 
доста по-ниски позиции.  
Така се оказа, че ДПС, която с действията си предизвика оставките на две правителства на 
БСП, сега отново е ключов играч.  
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Резюме: Познато ли ви е усещането да видите заплетен възел на кабел и да се опитате да го 
оправите, като го бутате бавно към края на кабела с надеждата да се разплете.  
Вместо това обаче се оказва, че го бутате към грешния край и вместо да се развърже, възелът 
се заплита още повече. Единственото решение е да се върнете обратно.  
Вместо това обаче се оказва, че го бутате към грешния край и вместо да се развърже, възелът 
се заплита още повече. Единственото решение е да се върнете обратно.  
Ето така се чувства ръководството на програма "Конкурентоспособност" в момента. 
 
 
Заглавие: Конкурентоспособност и други катастрофи  
Подзаглавие: Разривът между БСП и ДПС стигна до европейските програми и продължава да 
се задълбочава  
Автор: Огнян ГЕОРГИЕВ, Деница ВАТЕВА  
Текст: Познато ли ви е усещането да видите заплетен възел на кабел и да се опитате да го 
оправите, като го бутате бавно към края на кабела с надеждата да се разплете.  
Вместо това обаче се оказва, че го бутате към грешния край и вместо да се развърже, възелът 
се заплита още повече. Единственото решение е да се върнете обратно.  
Ето така се чувства ръководството на програма "Конкурентоспособност" в момента. Тази 
седмица ръководителят на програмата, която финансира, кажи-речи, целия бизнес в 
България, излезе и обяви, че спира последната за този период процедура по "технологично 
обновление". Това предизвика ефекта на камък, хвърлен в блато. Първо, защото става дума за 
близо 100 млн. лв., които трябваше тази година да влязат в 142 фирми, преди кепенците да 
паднат за този програмен период на 30 юни. Второ, защото и спечелилите, и загубилите имат 
какво да искат от програмата и няма вариант, в който всички да са доволни. Трето, защото 
най-накрая публично стана ясно какъв е основният дефект на тази програма - недостатъчен 
контрол, своеволни оценители, конфликт на интереси и най-вероятно корупция. И четвърто, 
защото зад това боричкане прозира разривът БСП - ДПС, който вече обзема и европрограмите.  
А истината е, че ситуацията в програмата просто стигна до момента, в който възелът вече 
няма накъде да върви освен назад.  
Когато конкуренцията бреди  
По принцип тази поредна, 14-а, процедура по технологична модернизация (т.е. закупуване на 
ново оборудване) не биваше да съществува. Тя не беше заложена в програмата и 
единствената причина да я има е желанието на новото правителство да раздаде още пари на 
бизнеса, преди да закрие този период. Лично зам.-министър Юнал Тасим, който отговаря за 
надзора на "Конкурентоспособност", действа активно за намирането на тези 97 млн. лв., като 
за тази цел бе фазирана (разделена на етапи) газовата връзка със Сърбия и така бяха 
освободени средства. Няма единно мнение защо бе създадена тя. Тасим твърди, че причината 
е желанието да се вкарат още пари в бизнеса. Възможно е част от причината да е желанието 
да се хареса правителството на предприятията, защото в противен случай със забавянето на 
новите програми през 2014 г. нямаше да има никакви пари за раздаване, т.е. нулева година. 
Други слухове говорят за желание да се вкарат пари в близки до управляващите фирми, преди 
те да паднат от власт.  
Каквато и да е причината, през ноември тази процедура бе отворена и почти веднага стана 
ясно какви ще са проблемите с нея. Липсата на почти всякакво друго финансиране в 
българската икономическа среда доведе дотам, че близо 1200 фирми кандидатстваха с проекти 
на стойност над 700 млн. лв - почти седем пъти над бюджета. При други условия конкуренцията 
е чудесно нещо, което води до повишаване качеството на проектите и от това да печелят най-
добрите. Парадоксът е, че точно подобна среда не се оказа подходяща за 
"Конкурентоспособност".  
Няколко месеца след затварянето на процедурата и месец след като подписа решение, с което 
позволи сключването на договори със спечелилите, ръководителят Ели Милушева даде 
пресконференция, на която обяви, че спира парите. Като причина за внезапното си решение тя 
посочи огромния брой жалби, подадени след обявяването на списъка с одобрени, както и 
няколко потвърдени нередности, включително такава, която съставлява престъпление - член на 
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оценителната комисия, засечен да се обажда на фирма, която оценява. Жестоката 
конкуренция, заяви Милушева, е довела до огромни нарушения и от двете страни - "в 
администрацията има хора, които не си вършат добросъвестно работата и които ще бъдат, 
разбира се, наказани за това".  
Източници на "Капитал" разказаха, че проблемите в оценителната комисия наистина са много, 
като те варират от некадърност до умишлена злоупотреба. На практика всички недостатъци на 
програмата са избили в тази процедура - и близки контакти с консултанти, и кратките срокове, 
в които е трябвало да се оценят огромно количество проекти, и възможности за изнудване на 
кандидати, и "невинното" побутване нагоре и надолу на фирми, за да влязат под и над чертата. 
Това, разбира се, не е особено изненадващо, когато държавни чиновници раздават субсидии на 
бизнеса.  
Гняв от всички страни  
По-фрапиращото обаче е, че никакъв вътрешен контрол не е уловил целия този хаос. Две 
проверки не са установили проблем, преди да се подадат жалбите и сигналите за нарушения, 
един от които е минал дори през Брюксел. Това е позволило на възела да се затегне още 
повече, отнемайки време и възможности да бъде развързан. Така, когато Милушева обяви 
решението си на 23 юни много одобрени фирми вероятно вече са имали планове как да 
осигурят съфинансиране. Сред 142 спечелили фирми няма как да се твърди, че повечето са 
виновни. Доста от тях вероятно са смислени и съвестни, с желание наистина да инвестират 
тези пари в разширяване на капацитета си, играейки по правилата. Това, че правилата са били 
изкривени, не е техен проблем.  
Ето защо, когато решението на Милушева бе оповестено, то предизвика бунт сред фирмите. 
Няколко десетки от тях, които бяха спечелили проекти, заведоха веднага жалба, водени от 
дряновската "ВСК Кентавър из динамика" ЕООД. Пред "Капитал" директорът на дряновската 
технологична фирма Мариана Печеян обяви, че очаква да сключи договор, както се предвижда 
в процедурата. Същото обявиха и други с одобрени проекти. "Договорили сме дялова 
инвестиция с чужд фонд, за да излезем на международния пазар, като структурата на 
инвестицията е съобразена с това, че имаме спечелен европроект и че 30% трябва да 
финансираме сами, а 70% се финансират от еврофондовете", обясни Васил Величков, 
управляващ съдружник в компанията за облачни услуги DGM. "Отмяната на този кол ще 
означава или да не осъществя сделката с фонда, или да я отложа за неопределно време, или 
да договоря нова структура на инвестицията при доста по-неизгодни условия за компанията. 
Както и да се развият нещата, вместо през лятото да реализираме проекта и да сме готови за 
излизане поне на ЕС пазара през есента, всичко ще се отложи."  
Още на следващия ден след жалбата административният съд в София спря предварителното 
изпълнение на решението, като така позволи де факто договорите да бъдат сключвани, докато 
"Конкурентоспособност" не докаже, че има съществена опасност за обществения интерес. 
Това от своя страна може да доведе дотам ощетени компании също да заведат жалби, които 
пък ще имат за цел да спрат раздаването на средства. На среща с "Капитал" един от 
консултантите на няколко фирми, които са получили според него необяснимо занижени 
резултати, Любомир Танев, твърди, че е готов да стигне докрай в опита си да спре 
процедурата. Той е и един от тези, които са подали сигнал до Брюксел. В средата на тази битка 
е самата програма, която при всички положения ще загуби, тъй като е стигнала до момента, в 
който възелът е опрял в грешния край на въжето.  
По-разумно решение би било да се върне назад, да се проверят наново оценките, да се види 
къде има очевидни грешки и проблеми и да се работи случай по случай. Това е и мнението на 
Българската асоциация на консултантите по европейски проекти. "Считаме, че оценката на 
проектите е опорочена и поради тази причина веднага сигнализирахме министерството и 
органите, проверяващи програмата, с предложение да оздравят процеса чрез преоценка на 
всички проекти, ако се установят значителни отклонения и нарушения в оценителния процес", 
коментира Кристина Цветанска от организацията. "Предполагам, че това не се направи от 
управляващия орган, защото са преценили, че няма достатъчно време, за да се случи, и са 
предпочели да прехвърлят средства в друга процедура, за да са сигурни, че няма да изгубят 
средства по програмата."  
30 юни е крайният срок, до който могат да се подпишат договорите за парите, в противен 
случай ще бъдат изгубени. Това наистина изглежда част от причината за внезапното крайно 
решение на Милушева, както и идеята да се пренасочат пари към други процедури, като 
енергийна ефективност. Следващата част е свързана с опасението, че при толкова сериозни 
подозрения и при вече спрени две програми дирекция "Регионална политика" може да побърза 
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да спре и трета, ако види опасности там, а след това да наложи голяма финансова корекция, 
която да се плаща от бюджета.  
Политическият фон  
Но друга, не по-малко важна, част от мотивите за решението на Ели Милушева най-вероятно е 
ситуацията в самото министерство. Източници твърдят, че тя е искала да вземе такова 
решение още по-рано, за да не падне върху нея отговорността, ако в някакъв момент започне 
разследване на нарушенията по тази процедура.  
Зам.-министър Юнал Тасим е водещата сила зад този проект. Когато "Капитал" се свърза с 
него, той беше по собствените му думи бесен от това, че решението е взето без негово 
съгласие, и отиваше на спешна среща с министър Драгомир Стойнев и ръководството на 
програмата. Според източник на "Капитал" Милушева е консултирала решението си с 
министъра, преди да го съобщи. Това говори за негласен или явен конфликт между нивата в 
министерството - нещо, което беше немислимо само преди няколко месеца, когато БСП и ДПС 
все още играеха заедно по едни и същи правила. Именно заради неяснотата в тази битка 
хората от министерството отказваха коментар какво ще се предприеме оттук нататък, въпреки 
че времето изтича и залогът са 100 млн. лв.  
Още по-важно е, че "Конкурентоспособност" не е единственото място, където се разразява 
тази битка между доскорошни партньори. Фонд "Земеделие" е другата невралгична точка, от 
която явно прозира разрив между ДПС и БСП. Тлеещите от месеци слухове за предстоящо 
уволнение на близките до левицата директор и зам.-директор на фонда Мирослав Николов и 
Виолета Александрова, в последните дни ескалират, като дори земеделският министър 
Димитър Греков публично обяви, че ще настоява за това. Внезапното му изказване дойде след 
оплакване от Светия синод за лоша комуникация с двамата покрай изпълнявани проекти за 
ремонт на църкви, но разбира се, едва ли това е истинският мотив.  
По неофициална информация през последните дни са правени различни опити за промяна на 
конфигурацията в 11-членния управителен съвет на фонда, който може да уволни 
ръководителя му без санкция от Министерския съвет. Причината е желание да се осигури 
мнозинство на ДПС (досега двете партии бяха разделили съвета поравно). През тази седмица 
пък представителите на БСП са провалили насроченото заседание, което е било без 
предварително обявен дневен ред.  
Така разпадът в коалицията продължава да върви надолу - от правителството към 
министерствата, и разцепва дори европейските програми. Въпросът вече все повече не е дали 
ще катастрофират те, а кога.  
***  
И автомобили за нас  
Освен желанието на ДПС да управлява ключовия фонд, разпределящ всички субсидии за 
земеделие, се смята, че има разрив между двете партии и покрай прословутите вече 
европроекти за скъпи автомобили. По неофициална информация, въпреки че ЕК е съобщила, 
че няма да одобри разходите за финансирането на подобен тип инвестиции още преди месеци, 
членове на ДПС са настоявали да бъдат сключени договори за тях. В крайна сметка тези 
проекти не участваха в класирането, но според асоциацията на бенефициентите по европейски 
програми е било позволено на кандидатите да ги променят. "Оказва се, че през това време 
фонд "Земеделие" дава право на кандидатите със скандалните проекти да променят 
заявленията си за подпомагане и да подменят проектите си за коли с проекти за АТВ-та и 
сайтове за по 200 хил. евро", коментира Ивайло Янков от сдружението пред "Капитал Daily". 
Тази информация обаче беше отречена от фонда.  
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Резюме: Въпреки характерния си колорит и пъстрота сърцето на автомобилния пазар на 
страната, Дупница, пулсира в строго определен ритъм. Автомобилите на старо, най-вече от 
Италия, се договарят за препродажба, товарят се на автовози и поемат пътя си към българския 
автомобилен хъб, готови да се срещнат с новите си собственици. Огромният брой автокъщи 
там могат да разчитат на различни малки собственици на по няколко автовоза да извършат 
транспортната услуга или на компанията на Емил, който е един от най-големите местни играчи 
със 17-18 превозни средства.  
 
Заглавие: Автовози в активен процес на гнездене  
Подзаглавие: Български фирми от бранша опитват да създадат клъстер, за да станат по-
конкурентни в Европа  
Автор: Калина ГОРАНОВА  
Текст: Въпреки характерния си колорит и пъстрота сърцето на автомобилния пазар на 
страната, Дупница, пулсира в строго определен ритъм. Автомобилите на старо, най-вече от 
Италия, се договарят за препродажба, товарят се на автовози и поемат пътя си към българския 
автомобилен хъб, готови да се срещнат с новите си собственици. Огромният брой автокъщи 
там могат да разчитат на различни малки собственици на по няколко автовоза да извършат 
транспортната услуга или на компанията на Емил, който е един от най-големите местни играчи 
със 17-18 превозни средства.  
Емил не е присъствал на конференцията в столичния хотел "Шератон", под наслов 
"Евроконтрол на пътя", където в присъствието на представители на Изпълнителна агенция 
"Автомобилна администрация" и множество чуждестранни представители на различни пътни 
служби, беше представен проект компаниите, занимаващи се със специфичния превоз на 
автомобили да се окрупнят в клъстер, за да станат по-силни на пазара на международната 
логистика, на който летвата е вдигната високо, високо.  
Според Калоян Желев, маркетинг директор в създаденото през миналия ноември обединение 
Bul Trans Cars Cluster, в страната има около 600 автовоза. На пазара има няколко по-големи 
компании изключения, но масата от автомобили е разпръсната в ръцете на много малки 
собственици, най-често еднолични търговци, като често шофьорът е и собственик. Тази 
разпокъсаност на пазара не позволява намесването на българските компании във веригите на 
доставки, които традиционно се изпълняват от големите международни спедитори и 
превозвачи като Lagermax, GEFCO, Wallenius Wilhelmsen, като български фирми се използват в 
много малка степен. Трудностите стават още по-големи предвид на това, че 
автопроизводството в страната, започващо и приключващо в завода на "Литекс Мотрос" в 
Ловеч е пренебрежимо малко. И в резултат курсове към Европа, предхождащи 
транспортирането на старите европейски возила до България, са трудни за натоварване. Не на 
последно място, не всеки камион може да влезе в завода на Mercedes в Кечкемет и да 
натовари девет нови автомобила на производителя, ако не отговаря на наложените там 
стандарти, според които дори за шофьорите има дрескод.  
Идеята от шарената раздробена картина да се направи координирана единица от автовози 
може да се нарече амбициозна, още повече че малкото големи компании на пазара според 
Желев "не разчитат много на нас да им създаваме работа". Тоест "колкото по-голяма е една 
компания, толкова повече нейната склонност да прави сама това, което ние правим, расте", 
продължава той. Емил, като собственик на 17-18 автовоза, все още не е информиран от 
ръководството на Bul Trans Cars Cluster за евентуалното обединяване на силите, но смята, че 
така или иначе "всичко върви към окрупняване" и следователно има смисъл и идеята "не е 
лоша". Не е ясно все още дали така смятат и другите му колеги, или са по-скоро доволни от 
работещата система към момента. Не липсва обаче скептицизъм от страна на други играчи на 
пазара. "Има смисъл от окрупняване, но въпросът е как ще се осъществи и дали ще остане 
само на хартия, просто като проект по Оперативната програма "Конкурентоспособност". 
Основната компания в клъстера има някакви позиции, но въпросът е колко могат да пробият. 
Зависи и какви ще са условията към компаниите", коментират от бранша.  
Окрупняване на брауновите частици  
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Двигател на проекта е спедиторът "Спед С", основан през 1996 г. Компанията представя себе 
си като специализирана в превозването на автомобили, работейки като спедитор с над 200 
камиона. "Традициите в нашия сухопътен транспорт са по-скоро спомен от миналото, отколкото 
нещо, на което може да се разчита в днешно време. Практически нищо не е останало от 
времето на СО МАТ, само доброто географско разположение, като пазарът е силно 
фрагментиран", обяснява Желев. "Сега е модерно секторите да се обединяват, а 
клъстеризацията е един от насърчаваните от Европейския съюз методи. Идеята миналата 
година е била да направим една организация на превозвачите, които транспортират 
автомобили, с тайната мисъл да капитализираме доброто си географско разположение и да се 
включим във веригата на доставките на автомобилния сектор. Да се превърнат малките и слаби 
участници в един по-голям субект и да се модернизира секторът", продължава той. Около 600-
те български автовоза са съизмерими с размерите на една средно голяма европейска 
компания.  
Така сдружението "Бул транс карс", с председател на управителния съвет Мария Даракова (тя 
е и търговски директор на "Спед С"), печели проект по Оперативна програма 
"Конкурентоспособност" с общ бюджет 225 хил. лв., като срокът му е три години. Клъстерът 
се създава от осем на брой компании: "Спед С", "Моко Транс", "Ю и С Карс", "Жоди Авто", "Би 
енд Ди", "Аско 96", "Корект Шуус" и вече несъществуващата "Мобил Дик". "Идеята е броят да се 
увеличи, като сега работим по първото си събрание, което ще е в първия възможен удобен 
момент. На него ще поканим всички хора от сектора, ще им разкажем какво правим и за какво 
се борим и ще ги поканим да се включат. Тоест ние сега сме в активен процес на 
структуриране", обяснява Калоян Желев. "Опитваме се да създадем единен център, да сме 
главата на един организъм, който има всички нужни системи, но не и единна координация. 
Ролята, която играе нашата компания, е на диспечер, който да превърне брауновите движения 
на малките компании на пазара в нещо по-смислено. Да се опитаме да структурираме нещо, 
което да е в състояние да излезе на европейския пазар и да изпълнява задачи от такъв мащаб. 
Ние и сега го правим, но идеята е да нараснем още", продължава Желев.  
По неофициални данни пазарът на стари автомобили в страната е 250 хил. срещу само 20 хил. 
нови. Вносът на коли на старо е главно от Италия и за компаниите превозвачи е трудно да 
уплътняват курсовете си към Европа, като клъстерът вижда ролята си в тази задача. 
Едновременно с това в Европа продажбите на автомобили растат, такава е и средносрочната 
тенденция. Според Желев част от плановете предвиждат Bul Trans Cars Cluster да се опита да 
се намеси сред големите в превозите на автомобили от съседните на България страни, където 
има производство като Румъния и заводите на Ford и Dacia, както и Турция. "Турция изнася над 
800 хил. автомобила годишно. Ще влезем в контакт с двата завода в Турция на Toyota и на 
Hyundai", които имат превози към Централна и Източна Европа. Транспортирането на 
автомобили от тях към момента става основно с кораби през Средиземно море. "Това не е 
лесна задача, тъй като има големи силни играчи, контактите са установени и трайни, но ние 
имаме няколко ключови предимства - по-евтини сме и сме на кръстовище, като ще се опитаме 
да капитализираме това географско положение с усвояването на Дунав като транспортен 
коридор." Желанието на обединението е да организира транспорт на автомобили с баржи от 
пристанище Русе до Централна Европа. "Една от другите наши задачи е да помогнем на 
превозвачите да модернизират парка си", добавя още Желев.  
Не всеки може да вози нови мерцедеси  
Качеството на подвижния парк е от съществено значение за местните компании, ако искат да 
отговарят на изискванията на големите международни спедиции и да играят ролята на техни 
подизпълнители. Превозът на нови автомобили е специфичен бизнес с висока летва за влизане 
на него. Автомобилните производители имат изисквания към възрастта на превозното 
средство, което ще натовари продукцията им, емисионния му клас, техническото му състояние. 
За да влезеш в завода на автомобилен производител, автовозът трябва да е максимално нов, 
да няма ръжда по него, да няма течове на масло. На екипировката на ремаркето и укрепването 
се гледа с огромно внимание. Изискванията към шофьорите също са различни, като от бранша 
ги определят като "друга порода", като тe отговарят за товаренето и разтоварването. Цената на 
автовозите варира от 30 хил. евро за стар до 200 хил. евро за нов, оборудването също е скъпо, 
като само един колан за обтягане например се амортизира за шест месеца. В различните 
държави има различни изисквания за дължина на камиона от 18.75 м до 24 м, като липсата на 
унификация на дължините на превозните средства превръща превозвачите в някои държави в 
нарушители. Желанието на европейската асоциация на транспортьорите на произведени 
автомобили ECG The Association of European Vehicle Logistics (ECG) е да се изработи единен 
стандарт.  
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Все пак някои от компаниите, собственици на автовози, успяват да се справят и сами на 
трудния специфичен пазар. Такива са троянската "Сима" с около 50 автовоза или варненската 
"Валмат 92", партнираща си с "Валекс 2001" - с 45 - 46 автовоза. "Около 90% от автовозите ни 
са из Европа", обясняват от "Сима", като циркулират между различните автомобилни заводи из 
ЕС и местата за разтоварване. От "Валмат 92" също се занимават с превози на нови 
автомобили като Mercedes и Dacia към Европа и внос на стари автомобили при курса на 
обратно.  
Как този пъстър пазар със специфични традиции на българска почва ще реагира на идеята да 
действа по-координирано и конкурентно е въпрос с повишена трудност. Но като всеки подобен 
проект евентуалните ползи от него зависят от начина на реализация.  
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Дата: 28.06.2014  
Източник: в. Сега  
Страница: 5  
Брой думи: 198  
 
 
Резюме: Броени дни след като икономическото министерство спря 97 милиона лева по 
договори за техника на фирми с одобрени проекти по Оперативна програма 
"Конкурентоспособност", съдът отмени решението. Софийският административен съд е 
постановил да се спре предварителното изпълнение на решението на шефката на 
управляващия орган на програмата Ели Милушева, което засяга 145 проекта. Така на практика 
договорите остават в сила.  
 
Заглавие: Темида отмени решението за спрените пари за техника  
Подзаглавие:  
Автор: Румяна Гочева  
Текст: Броени дни след като икономическото министерство спря 97 милиона лева по договори 
за техника на фирми с одобрени проекти по Оперативна програма "Конкурентоспособност", 
съдът отмени решението. Софийският административен съд е постановил да се спре 
предварителното изпълнение на решението на шефката на управляващия орган на 
програмата Ели Милушева, което засяга 145 проекта. Така на практика договорите остават в 
сила.  
Заради близки отношения на оценители и бизнесмени, както и заради груби нарушения при 
класирането на някои от фирмите, преди няколко дни Ели Милушева разпореди спиране на 
всички пари по мярката. Имената на одобрените кандидати бяха публикувани в края на май, но 
от министерството едва преди седмица разбраха, че има проблем. На извънредна 
пресконференция Милушева не можа да каже обаче за колко прегрешили фирми става въпрос. 
За сметка на това обаче информира, че е сезирала ДАНС и прокуратурата, които вече 
разследвали случая.  
Магистратите оспорват мотивите за прекратяването на процедурата. Според Милушева 
проблемите по мярката ще доведат до финансови корекции по бюджета на програмата, а 
изхарчените пари може да останат за сметка на бюджета. Според съда обаче няма такава 
опасност. Не е ясно какво ще предприеме Министерството на икономиката в тази ситуация, 
както и дали ще бъдат подписани договори с фирмите нарушители.  
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Дата: 28.06.2014  
Източник: в. Стандарт  
Страница: 8  
Брой думи: 202  
 
 
Резюме: Парите по всички европрограми за бизнеса за периода 2007-2013 г. са договорени и 
то над 100%. Това показват данните за хода на изпълнението на оперативните програми към 
края на месец май. Единственото изключение прави Оперативна програма "Техническа помощ", 
където договорените средства към края на миналия месец са 93,09% от бюджета на 
програмата. По всички останали договорените средства са над 100% от бюджетите на 
програмите.  
 
Заглавие: Договорихме всички европари за бизнеса  
Подзаглавие: В понеделник изтича срокът за подписване на контракти по ОП 
"Конкурентоспособност"  
Автор: Кристиан КОСТУРКОВ  
Текст: Парите по всички европрограми за бизнеса за периода 2007-2013 г. са договорени и то 
над 100%. Това показват данните за хода на изпълнението на оперативните програми към края 
на месец май. Единственото изключение прави Оперативна програма "Техническа помощ", 
където договорените средства към края на миналия месец са 93,09% от бюджета на 
програмата. По всички останали договорените средства са над 100% от бюджетите на 
програмите. Лидер е ОП "Околна среда", където са достигнати близо 161%, а средно за всички 
програми процентът е над 115. Причина за надхвърлянето на бюджетите на програмите е 
подсигуряване, което цели да не се губят средства, ако някой проект не бъде реализиран. Ако 
някой от проектите не може да се осъществи, парите за него веднага ще бъдат пренасочени 
към друг, казаха експертите.  
Последният срок за подписване на договори за настоящия програмен период на ЕС по ОП 
"Конкурентоспособност" е 30 юни 2014 г. Това означава, че спечелилите еврофинансиране 
могат да подпишат контракти за изпълнение на проектите си най-късно в понеделник, казаха от 
министерството на икономиката. Към края на май средно за всички оперативни програми са 
разплатени 62,23% от предвидените средства. Най-много са те при ОП "Развитие на човешките 
ресурси" - 71,49%, а най-малко - при ОП "Околна среда" - 53%.  
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Дата: 28.06.2014  
Източник: в. Форум медикус  
Страница: 7  
Брой думи: 1306  
 
 
Резюме: Денят - събота, мястото - големият салон на БАН. В значим елемент от поредицата 
симпозиуми "Акад. Чудомир Начев" се превърна дискусията по темата, формулирана в 
заглавието, проведена на 14 юни т.г. Залата бе изпълнена с представители на организации от 
системата на общественото здраве, на пациентски и неправителствени сдружения, на лекарски 
асоциации, на академичните среди, които по традиция уважават този тип форуми. И има защо. 
Защото както по въпросите на фундаменталните и клиничните медицински дисциплини всяка 
събота могат да бъдат чути и разбрани особено важни, особено нови и особено значими неща, 
така на 14 юни бяха представени особено задълбочени анализи на днешния ден на 
здравеопазването, на статуквото в организацията на системата, както и на посоките за бъдещи 
промени.  
 
Заглавие: Реалности и проблеми на здравната система в България  
Подзаглавие:  
Автор: Дарина СТОЕВА  
Текст: Денят - събота, мястото - големият салон на БАН. В значим елемент от поредицата 
симпозиуми "Акад. Чудомир Начев" се превърна дискусията по темата, формулирана в 
заглавието, проведена на 14 юни т.г. Залата бе изпълнена с представители на организации от 
системата на общественото здраве, на пациентски и неправителствени сдружения, на лекарски 
асоциации, на академичните среди, които по традиция уважават този тип форуми. И има защо. 
Защото както по въпросите на фундаменталните и клиничните медицински дисциплини всяка 
събота могат да бъдат чути и разбрани особено важни, особено нови и особено значими неща, 
така на 14 юни бяха представени особено задълбочени анализи на днешния ден на 
здравеопазването, на статуквото в организацията на системата, както и на посоките за бъдещи 
промени. Подобно и на много други дискусии за т.нар. здравна реформа личеше отсъствието на 
управляващите, на вземащите решения днес и сега. Но пък сериозните становища и позициите 
на лекторите, формирани на базата на доказателствата, дават основание да се вярва в няколко 
посоки. Първо, че натрупването на анализи на системата ще доведе до качествени изменения. 
Второ, че споделянето на дръзки идеи и мъдри намерения е основа те да станат обществено 
достояние, а оттам -обществена реалност. И не на последно място - всеки от участниците си 
тръгна с усещането, че щом са налице идентифициране на проблемите и открояване на 
възможните решения, има надежда промените да се случат.  
Модераторът на симпозиума д-р Андрей Кехайов нес-лучайно откри с твърденията, че 
дълбоката институционална криза изисква експертите да направят своите изводи и препоръки 
достояние на повече хора, да атакуват изпреварващо недъзите на системата, свързани с 
достъпа, с качеството на здравната грижа, с изчерпването на досега действащия модел.  
"За да будим, трябва да сме будни" - това каза в първата лекция проф. Веселин Борисов, който 
очерта какво е професионален здравен мениджмънт и какви са бариерите пред реализирането 
в практиката. Като бариери пред успешния мениджмънт проф. Борисов открои: дефектна 
нормативна база; остаряла организационна култура; извършване на управленски дейности 
между другото; силата на медикрацията /диктат на кли-нициста в управлението/. Лекторът 
изтъкна и друг факт - у нас на много места са обучавани здравни мениджъри вече години 
наред, но при всеки по-значим проект управляващите канят външни експерти, като че 
съществува страх и дистанциране от нашите добри и мислещи специалисти в сферата на 
мениджмънта и управлението на лечебните заведения.  
Необходимостта от структурни промени в болничното здравеопазване анализира д-р Тодор 
Черкезов, който въз основа на опит и натрупано познание формулира сериозни възможни 
решения за оптимизиране на болничната система, която той нарече част и от политическата 
система на страната /поради значимостта на темата лекцията на д-р Т. Черкезов ще 
публикуваме в следващ брой на "форум Медикус" - б.а./.  
Д-р Стефан Константинов представи пред аудиторията интересна лекция за митовете и 
омагьосаните кръгове в електронното здравеопазване. Той подчерта какво е сторено през 
годините, колко средства са изхарчени, как почти липсва реален резултат. Спря се на опита на 
Естония и изтъкна, че въвеждането дори на някои елементи ще доведе до намаляване на 
разходите и повишаване на ефективността на здравните дейности.  
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Доц. Стайко Спиридонов задълбочено разгледа щекот-ливата тема "Лекарска камара в 
България /БЛС/ - администрация или обединение със саморегулация". Доц. Спиридонов 
започна с емоционално, но точно характеризиране на здравеопазната система днес: - 
Демагогията, бичът в българското здравеопазване, е политиката "разделяй и владей" на 
принципа пациенти срещу лекари, ОПЛ срещу специалисти, специалисти от доболничната 
помощ срещу болничните лекари, специалисти срещу специалисти, частно срещу държавно 
практикуващи... Ние трябва да видим къде са точките на пречупване в тази система: в 
разрушените взаимоотношения лекар-паци-ент в нашето общество, в липсата на яснота защо 
парите на българските здравноосигурени граждани в НЗОК се оказват недостатъчни и защо бе 
извършено одържавяване на 1,5 млрд. лв. от бюджета на касата без право на обсъждане и без 
контестация от съсловната лекарска структура. Таванът на националния осигурителен доход е 
увеличен с 10%, минималният осигурителен доход за самоосигуряващи се - със 75%, 
средноосигурителният доход -с 30%, средната работна заплата - с 48%, минималната - с 41%, а 
приходите от здравноо-сигурителни вноски са нараснали за период от четири години само с 
11%? Тежка бюрокрация в болничната и доболничната помощ, раздути щатни бройки в 
административните структури, масова емиграция, тотален срив в системата за следдипломно 
обучение и квалификация. Резултатите са абсурдни. Пациентите не вярват на лекарите. Висши 
политици от трибуната на парламента наричат лекарите убийци. Лекари изнудват пациентите 
си, за да преживяват. Нерегламентирани плащания, стабилна корупционна практика, лекари 
мразят колеги заради работното им място или специалността им. Клевети срещу съсловието се 
изписват безнаказано.  
Как се стигна до всичко това, попита реторично доц. Спиридонов. И отговори:  
- Инсуфициентен закон за съсловните организации в здравеопазването. Липса на 
демонополизация на НЗОК. Неефективни лостове за действия, комуникации и взаимодействие 
в съсловието. Липса на реално работеща съсловна структура за самоконтрол и саморегулация. 
Липса на обединение на лекарите, което да бъде зачитан и уважаван партньор в 
икономическата и в социалната политика.  
След като аргументирано изложи разбирането си за същността и функциите на съсловната 
структура, доц. Спиридонов каза в заключение:  
- Дали ще бъде БЛС с нова структура или лекарска камара няма значение. Важното е 
променената или новосъздадената национална структура да бъде излъчена по вертикала от 
долу нагоре. Важното е да реализираме саморегулация, надграждане, усъвършенстване. 
Всичко това могат да сторят само лекарите.  
За пореден път доц. Атанас Щерев прикова вниманието на аудиторията този път с разработка 
за финансирането на здравеопазването като ключов момент за реформа. Политик, експерт и 
практик, доц. Щерев характеризира недъзите, предложи рецепти за оздравяване на системата, 
сред които определяне на касова цена на дейностите /по НЗОК/, определяне на цена за 
заплащане от доброволните фондове, както и въвеждане на регламентирано доплащане от 
пациентите. Доц. Щерев обоснова и идеята за създаване на специален фонд към МЗ, с който 
да бъде осигурявано лечение на социално слаби и бедни, изтъкна, че не бива да бъдат хулени 
частните болници, където всичко е хубаво и уредено, а трябва да се оптимизират тези лечебни 
заведения, които не са "достатъчно добри". В заключение лекторът сподели, че не е оптимист 
за изхода от реформата, защото не само че няма ресурс за нея, но и липсва стратегия за 
бъдещето на системата.  
Изключително интересна бе и разработката на д-р Атанас Атанасов по темата за 
задълбочаващите се проблеми с медицинските кадри у нас. След като огласи тревожните 
цифри и факти за наличието и липсата на медицински специалисти днес, но и отнесени към 
бъдещите потребности, д-р Атанасов обобщи със загриженост, че у нас "липсва 
последователна национална политика по отношение на човешките ресурси в 
здравеопазването", че по проблема "трябва да се бие силно камбаната".  
Осигуряването на качествени и достъпни фармацевтични услуги и грижи в аптеките бе тема на 
лекцията на маг.-фар-мацевт Тодор Найденов. Като започна с факта, че днес "аптеките са най-
достъпното място за досег на гражданина със здравната система", г-н Найденов изложи много 
цифри и факти, сред които се откроява, че "в 39 общини няма аптека, която да работи по 
договор с НЗОК". Лекторът подчерта, че трябва да се помисли за стимули за работа в 
неблагоприятни условия, да се направи аптечна карта съобразно демографски критерии, да 
бъдат преоценени системите за обучение и за продължаваща квалификация в системата и др.  
Настоящето и перспективите пред клъстерите - нов тип обединения между различни звена, 
споделящи общи цели, разгледа д-р Андрей Кехайов. Той сподели, че Клъстерът на здравните 
региони работи по проект, финансиран по ОП "Конкурентоспособност", и очерта 
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предстоящите дейности и очакваните резултати - един от тях е изграждане на модел на 
здравеопазване, което да бъде освободено, базирано на конкурентни принципи. Д-р Кехайов 
изтъкна значението на темите и на задълбочените лекции по време на симпозиума, защото "за 
да се постигне резултат, трябва да се започне от огласяване на истината и пороците, въз 
основа на които да се предприемат следващи градивни действия".  
Дискусията в големия салон на БАН не е нито първа, нито последна. Сериозните анализи, 
подкрепени с цифри и доказателства, стават все повече. Но кой знае защо те винаги остават 
далеч от вземащите решения, които се движат в други салони, в други зали...  
Така реформата и реформаторите се разминават.  
За кой ли път?  
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Дата: 28.06.2014  
Източник: в. Строител  
Страница: 5  
Брой думи: 421  
 
 
Резюме: Управляващият орган на Оперативна програма "Конкурентоспособност 2007 - 2013" 
отменя процедурата "Технологична модернизация в малки и средни предприятия". Това 
съобщи на пресконференция гл. директор на Дирекция "Европейски фондове за 
конкурентоспособност" Ели Милушева.  
"За да предотвратим риска от финансови корекции на оперативната програма или дори 
забавяне на акредитацията за новия програмен период, взехме решение за прекратяване на 
процедурата за технологична модернизация", подчерта Ели Милушева.  
 
Заглавие: МИЕ спря 96 млн. лв. по ОП "Конкурентоспособност"  
Подзаглавие:  
Автор: Мирослав ЕЛЕНКОВ  
Текст: Управляващият орган на Оперативна програма "Конкурентоспособност 2007 - 2013" 
отменя процедурата "Технологична модернизация в малки и средни предприятия". Това 
съобщи на пресконференция гл. директор на Дирекция "Европейски фондове за 
конкурентоспособност" Ели Милушева.  
"За да предотвратим риска от финансови корекции на оперативната програма или дори 
забавяне на акредитацията за новия програмен период, взехме решение за прекратяване на 
процедурата за технологична модернизация", подчерта Ели Милушева.  
Причина за спирането й са постъпилите безпрецедентен брой жалби и сигнали за нередности в 
процеса на оценка на проектите. Получените до момента жалби са повече от 100, като 
сигналите за нередности продължават. "След разпоредена проверка на всички сигнали 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.  
Това означава спиране на 97 млн. лв. Но те 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 първа 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 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. Споразуменията по нея е трябвало да бъдат сключени в 
едномесечен срок. Важно условие е, че договаряне по настоящата програма може да бъде 
осъществено до 30 юни 2014 г. От страна на Управляващия орган на оперативната програма 
към момента няма сключени договори по процедурата за технологична модернизация.  
По думите на Милушева засилената конкуренция е изкривила процеса. Тя подчерта, че както 
администрацията, така и бизнесът и консултантите носят отговорност за отмяната на 
финансирането, 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 7 проекта по 5 други процедури за 
безвъзмездно предоставяне на финансова помощ, наследени от това ръководство на 
програмата. Отговорили сме на техните констатации и финансови корекции по програмата 
няма да бъдат наложени", подчерта Милушева.  
"Основна работа на Управляващия орган на Оперативна програма "Конкурентоспособност" е 
да гарантира правилното, ефективно и ефикасно разходване на средствата от ЕС", допълни 
главният директор Ели Милушева.  
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Дата: 28.06.2014  
Източник: в. Строител  
Страница: 12,13  
Брой думи: 3232  
 
 
Резюме: Настоящият мониторинг съдържа данни, на базата на които се очертават условията, 
влияещи негативно върху конкуренцията при обществените поръчки в отрасъл "Строителство“ 
през април 2014 г. Посочват се тенденциите при търговете в сектора и е направен сравнителен 
анализ с предходния месец. Мониторингът включва общ преглед на критериите за възлагане на 
поръчките.  
 
Заглавие: Мониторинг на обществените поръчки - април 2014 г.  
Подзаглавие: "Мониторинг на обществените поръчки“  
Автор: Таня БЪЧВАРОВА, ръководител проект  
Текст: Настоящият мониторинг съдържа данни, на базата на които се очертават условията, 
влияещи негативно върху конкуренцията при обществените поръчки в отрасъл "Строителство“ 
през април 2014 г. Посочват се тенденциите при търговете в сектора и е направен сравнителен 
анализ с предходния месец. Мониторингът включва общ преглед на критериите за възлагане на 
поръчките.  
Обявените обществени поръчки за април са общо 355 бр. на стойност 418 млн. лв. Броят им е с 
8,7% по-малко, но стойността е със 17,1% повече спрямо март. Поръчките с обявена прогнозна 
стойност през април са 292 бр. за 418 млн. лв., или 82,3% от търговете. Прогнозната стойност 
се е повишила със 17,1% в сравнение с предходния месец. Поръчките без обявена стойност са 
63 бр., или 17,7% от общо обявените. Те са с 6% по-малко от март.  
Обявени поръчки по вид на строителството  
* Инженерна инфраструктура - 125 бр. обществени поръчки, или 35,2% от обявените през 
април, на стойност 192 млн. лв. Тенденцията е спад със 17,2% на броя на обявените поръчки в 
сравнение с предходния месец. Стойността е с 3,2% повече.  
* ВиК инфраструктура - 25 бр. обявени обществени поръчки, или 7%. Наблюдава се спад от 
24,2% в сравнение с предходния месец на 2014 г. Стойността на поръчките, обявени за април, 
възлиза на 50 млн. лв. Запазват се нивата от март.  
* Сградно строителство - 68 бр. обявени обществени поръчки, или 19,2%, с обща прогнозна 
стойност 92 млн. лв. Броят им е с 11,5% по-голям в сравнение с предходния месец, а 
стойността - с 26% по-висока.  
* Енергийна инфраструктура - 23 бр. обявени обществени поръчки, или 6,5%, с прогнозна 
стойност 55 млн. лв. Броят им е с 11,5% по-малък спрямо март, стойността нараства с 48,6%.  
* Проектиране и надзор - 114 бр. обявени обществени поръчки, или 32,1%, с обща прогнозна 
стойност 29 млн. лв. Броят намалява с 3,4% в сравнение с предходния месец, а стойността 
нараства със 163,6% , или 18 млн. лв. спрямо март.  
* Тенденция при броя обявени обществени поръчки  
Инженерно строителство - спад със 17,2% на броя обявени обществени поръчки в сравнение с 
предходния месец.  
* ВиК строителство - спад с 24,2%.  
* Сградното строителство - ръст с 11,5%.  
* Енергийната инфраструктура - спад с 11,5%.  
* Проектиране и надзор - спад с 3,4%.  
* Тенденция при обявената прогнозна стойност  
* Инженерно строителство - ръст с 3,2%.  
* ВиК инфраструктура - запазват се нивата в сравнение с предходния месец.  
* Сградно строителство - ръст с 26%.  
* Енергийна инфраструктура - ръст с 48,6%.  
* Проектиране и надзор - ръст със 163,6% (18 млн. лв.).  
Обявени обществени поръчки по строителни сектори  
* Обявените обществени поръчки през април в сектор "Инженерна инфраструктура“ са 125 бр., 
или 35,2% от всички за месеца. По-малко са от предходния месец с 29 бр., или със 17,2%.  
* Изграждане, реконструкция и ремонт на пътна и жп инфраструктура - 64% от обявените 
обществени поръчки в сектора. По-малко са с 29 бр., или 26,6% от март.  
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* Почистване и корекция на речни корита, отводняване и увеличаване на пропускателната 
способност на реките, рехабилитация и поддръжка на пристанища - 3,2% от поръчките в 
сектора. По-малко са с 4 бр. спрямо предходния месец.  
* Паметници на културата, археологически разкопки - няма обявени обществени поръчки за 
април, както и за март.  
* Сметища за битови и строителни отпадъци - 5,6% от обявените обществени поръчки в 
сектора. Повече са с 5 бр. в сравнение с март.  
* Насипни работи - няма обявени поръчки, докато през март е имало 1 търг.  
* Ново строителство и реконструкция на паркове, детски площадки, стадиони и зони за отдих - 
27,2% от обявените поръчки в сектора. Повече са с 4 бр. от март.  
* Зимно поддържане и почистване на пътната мрежа - няма обявени поръчки, докато през март 
е имало 1 търг.  
* Обявените обществени поръчки в сектор ВиК са 25 бр., или 7% от търговете през април. Те са 
с 8 бр., или 24,2% по-малко от март.  
* Ново строителство и ремонт на пречиствателни станции за битови и отпадни води - 16% от 
обявените поръчки в сектора. Търговете са с един повече спрямо март.  
* Ново строителство и ремонт на помпени станции - няма обявени поръчки през април, както и 
през март.  
* Строителство и реконструкция на водопроводни мрежи и канализация - 80% от поръчките в 
сектора. Те са с 10 бр. по-малко от март.  
* Рехабилитация на колектори - няма обявени поръчки през април, както и през март.  
* Строителство на утаител и резервоари - 4% от поръчките в сектора, броят нараства спрямо 
март.  
* Проект за воден цикъл - няма обявени поръчки през април, както и през март.  
* Сондажни работи - няма обявени поръчки през април, както и през март.  
* Обявените обществени поръчки в сектор "Сградно строителство“ през април са 61 бр., или 
15,7% от търговете за месеца. Поръчките са с 31 бр. повече спрямо март.  
* Ново строителство - 32,8% от обявените поръчки в сектора. Повече са с 8 бр. в сравнение с 
предходния месец.  
* Реконструкция, ремонтни работи и др. видове строителни дейности - 67,2% от поръчките в 
сектора. Повече са с 23 бр. спрямо март.  
* Обявените обществени поръчки в сектор "Енергийна инфраструктура“ през април са 23 бр., 
или 6,5% от търговете. Те са с 3 бр., или 11,5% по-малко от март.  
* Мерки за енергийна ефективност - 43,5% от поръчките в сектора. По-малко са с 3 бр. спрямо 
март.  
* Ремонт, реконструкция и монтажни работи - 56,5% от поръчките в сектора. Запазват се нивата 
от март.  
* Обявените обществени поръчки в сектор "Проектиране и строителен надзор“ са 114 бр., или 
32,1% от търговете през април. Те са с 4 бр., или 31,1% по-малко от март.  
* Осигуряване на експертни и технически услуги, консултации, техническа помощ - 6,2% от 
поръчките в сектора. Те са с 11 бр. по-малко спрямо март.  
* Изготвяне на инвестиционен проект и авторски надзор - 60,5% от поръчките в сектора. Повече 
са с 15 бр. в сравнение с предходния месец.  
* Строителен надзор и изготвяне на паспорти за обекти - 33,3% от поръчките в сектора. С 2 бр. 
повече са спрямо март.  
Критерий "Възложител“  
Обявените обществени поръчки през април 2014 г. от общините са 271 бр. По-малко са с 15,8% 
в сравнение с предходния месец. Търговете в комуналния и обществен сектор са 12 бр., което 
е с 20% повече спрямо март. Болниците и учебните заведения са обявили 11 бр. обществени 
поръчки, което е с 6 повече от март. Министерствата и агенциите са обявили 51 обществени 
поръчки, или с 21,4% повече. Другите обявени обществени поръчки са 10 бр., с което се 
запазват нивата от март.  
Критерий  
"Източник на финансиране“  
Броят на финансираните по програми на ЕС обявени обществени поръчки е 110 при 138 през 
март. Спадът е с 20,3%.  
* ОП "Транспорт“ - обявените поръчки са с 4 бр. по-малко спрямо март.  
* ОП "Регионално развитие“ - ръст със 70,6% в сравнение с март.  
* ОП "Опазване на околната среда“ - ръст със 166,7%, или 5 бр. в сравнение с предходния 
месец .  
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* Програма за развитие на селските райони - ръст с 37% в сравнение с обявените поръчки 
предходния месец.  
* ОП "Развитие на човешките ресурси" - запазване на нивата в сравнение с предходния месец.  
* ОП "Конкурентоспособност“ - запазват се нивата от март.  
* Програма за Трансгранично сътрудничество "България - Румъния“ - поръчките са с 1 бр. 
повече от март.  
* Програма Европейско териториално сътрудничество "Гърция - България“ - запазват се нивата 
в сравнение с предходния месец.  
* Програма JESSICA - обявена е една поръчка през април, за разлика от март, когато няма 
търгове.  
* Програма за развитие на сектор "Рибарство“ - обявените поръчки са с една повече през 
април.  
* Норвежки финансов механизъм - запазване на нивата в сравнение с предходния месец.  
* Агенция за хора с увреждания към МТСП - няма поръчки през април, както и през март.  
* Проект "Социално включване“, ръководен от Министерството на труда и социалната политика 
(МТСП) - няма поръчки през април, както и през март.  
* Програма "Красива България“ - поръчките са с една по-малко спрямо март.  
* Европейски бежански фонд - запазват се нивата в сравнение с предходния месец.  
* Доверителен екофонд - запазване на нивата в сравнение с предходния месец.  
* ПУДООС - поръчките са с 3 бр. по-малко в сравнение с предходния месец.  
* Държавен бюджет - спад на обявените обществени поръчки с 2,4%  
Фактори за несигурна среда  
Често срещани необосновани прекомерни изисквания в критериите за подбор на изпълнителите 
на обществените поръчки през април 2014 г. са:  
Критерии, водещи до субективизъм по отношение на показатели като методология, концепция, 
план за работа, промяна в последователността на технологичните процеси и оценка на риска. 
Срещат се и прекомерни изисквания за размера на приходите за последните години и за 
финансовите възможности на кандидата. Липсват условия за регистрация в ЦПРС. Прекомерни 
изисквания за гаранционни срокове.  
Условия, влияещи негативно върху конкуренцията  
Констатациите на експертната група към КСБ, изпълняваща мониторинг на условията, влияещи 
негативно върху системите за възлагане на обществените поръчки в България, е:  
В рамките на анализа за април 2014 г. допуснатите нарушения и ограничителните критерии, 
водещи до субективни решения и поставяне на бариери, са в 7 бр. обществени поръчки. Те са с 
4 по-малко от предходния месец.  
* Инженерна инфраструктура и ВиК - в 5 бр. обявени обществени поръчки са допуснати 
условия, влияещи негативно върху конкуренцията. Те са с 2 бр. по-малко от търговете с 
нарушения в сегментите през март.  
* Сградно строителство - няма допуснати несъответствия през април, както и през март.  
* Енергийна инфраструктура - няма допуснати несъответствия през април, както и през март.  
* Проектиране и строителен надзор - в 2 бр. обявени обществени поръчки са регистрирани 
несъответствия, нивата нарастват спрямо предходния месец.  
Регистрирани несъответствия  
Поръчка № 00039-2014-0008, възложител община Павликени - Основен ремонт на общински 
пътища на територията на община Павликени.  
Цитат: "Критерий за оценка на офертите - икономически най-изгодна оферта при посочените 
по-долу показатели:  
Показател: Техническа обосновка; тежест: 25  
Показател: Ръчно изкърпване на асфалтовата настилка чрез обрязване, почистване и 
запълване с плътен асфалтобетон със средна дебелина 5 см - цена за 1 кв. м без ДДС; тежест: 
15  
Показател: Фрезоване на отделни участъци (ивици) от асфалтовата настилка и полагане 
еднопластово на плътен асфалтобетон със средна дебелина на асфалта 4 см - цена за 1 кв. м 
без ДДС; тежест: 15  
Показател: Машинно полагане на плътна асфалтова смес със средна дебелина на асфалта 4 
см върху готова основа - цена на 1 кв. м без ДДС; тежест: 20  
Показател: Полагане на хоризонтална (осова) пътна маркировка (акрилатна) цена на 1 кв. м без 
ДДС; тежест: 5  
Показател: Направа на тръбен водосток ф1000 с дължина 8,00 м по типов проект на АПИ - цена 
в лв. без ДДС; тежест: 10  
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Показател: Гаранционен срок в години ; тежест: 10  
Коментар: Изискването за най-ниски цени на отделните операции от рехабилитационния 
процес е еквивалентно, ако беше посочен един показател - най-ниска цена.  
Поръчка № 01981-2014-0005, възложител Министерство на младежта и спорта, област София - 
изграждане и ремонт на многофункционални спортни площадки в общинските центрове и 
покрити плувни басейни в тях.  
Цитат:  
"Критерий за възлагане - икономически най-изгодна оферта, с оглед на посочените по-долу 
критерии:  
Показател: Предложена обща стойност за изпълнение на обекта; тежест: 50  
Показател: Срок в месеци за изпълнение на обществената поръчка; тежест: 15  
Показател: Оценка на техническото предложение по показатели: Предложение за технология и 
организация изпълнението на строителството - 20; Предложение за организация на 
ръководството на обекта и мерки по управление на качеството, опазване на околната среда и 
осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд - 8; Планиране изпълнението на 
обекта - 7; тежест: 35“.  
Коментар: Показателят "планиране изпълнението на обекта - 7; тежест: 35, не е формулиран 
компетентно. Обикновено към всеки обект се изготвя план-график, в който има срокове за 
изпълнение, последователност на операциите, заети екипи и механизация; има мрежови 
графици, график на работната ръка, както и за механизация. Не става ясно какво е включено в 
този критерий.  
Поръчка № 00777-2014-0004, възложител община Кочериново, по ПРСР  
Изграждане на противопожарна кула с. Пастра, община Рила.  
Цитат:  
"Минимални изисквания: Участникът трябва успешно да е изпълнил 2 договора за строителство 
на обекти, сходни с предмета на поръчката за последните 5 години назад, считано от крайния 
срок за подаване на офертите. За сходни с обекта на поръчката се приемат договори за 
изграждане на противопожарни кули и съоръжения. При участие на обединения, които не са 
юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко 
от лицата, включени в него. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, 
минималните изисквания се прилагат съобразно вида и дела на участие на подизпълнителите. 
б) Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за обекти 
първа група, трета категория, или доказателство за регистрация в някой от професионалните 
или търговски регистри на строителите на държавата, в която е установен, или декларация или 
удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно 
националния му закон. При участие на обединения, които не са юридически лица, изискването 
за регистрация се отнася за всяко от лицата, което ще извършва строителни дейности, 
съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, 
предвидено в договора за създаване на обединението.“  
Коментар: Прави впечатление, че няма изисквания към екипа за изпълнение на обекта. От 
заглавието на обществената поръчка се разбира кула за охрана при пожар, а в същност това е 
наблюдателна кула. Непълна документация и недостатъчно ясно формулирана задача.  
Поръчка № 00044-2014-0034, възложител Агенция "Пътна инфраструктура“ (АПИ), област 
София  
Определяне на изпълнител за обект Проект "Транзитни пътища“ - V лот 23 Б - Участък 1 
Рехабилитация на път II -62 Дупница - Самоков от км 42+263 до км 78+633; Участък 2 - 
Проектиране и рехабилитация на път III 181 - Ковачевци - Поповяне от км 26+792 до км 33+650, 
път Рельово - Алино - път III-181“ от км 9+390 до км 13+450, път III-6205 Клисура - Самоков - 
Белчински бани - път III-627 от км 0+000 до км 5+100; Участък 3 - Проектиране и рехабилитация 
на път 1-6 Кюстендил - Перник от км 34+385 до км 44 +303 .10“  
Цитат: "Критерий за възлагане - икономически най-изгодна оферта, с оглед на посочените по-
долу критерии:  
Показател: "Предложена цена“ (остойностена Обобщената офертната количествена сметка 
(ООКС) с включени непредвидени разходи, без Провизорните суми) за изпълнение на 
договора/ДС, Евро без ДДС; тежест: 40  
Показател: "Вътрешен баланс на единичните цени“; тежест: 60  
Коментар: Критерият "Вътрешен баланс на единичните цени“; тежест: 60, често се появява в 
условията за провеждане на процедури на АПИ. По същество вероятно на възложителя (АПИ) е 
ясно какво означава това, как се оценява и как се образува. Но при участие на непостоянно 
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кандидатстващите в тези процедури фирми - например чужди компании, може да се получи 
неточност при оферентите. По този критерий е нужна повече яснота.  
Поръчка № 00017-2014-0005, възложител община Берковица, по ОПОС  
Проектиране и строителство на ПСОВ и строителство на ВиК мрежа, Берковица  
Цитат: "Всеки участник трябва да разполага със собствен/нает квалифициран персонал за 
изпълнение на поръчката. Специалистите, които ще участват при изпълнение на поръчката, 
трябва да отговарят на минималните изисквания на възложителя, както следва: Ръководителят 
на проекта - да има висше образование (или еквивалентно), минимум 10 години 
професионален опит в строителството и опит в управление/координиране на инвестиционни 
инфраструктурни проекти или на етапи от тях. Технически ръководители - да имат минимум 
завършено образование съгласно изискванията на чл. 163а на ЗУТ и минимум 3 години опит 
като технически ръководители на строителен обект. Координатор по безопасност и здраве в 
строителството - да има валидно удостоверение "Координатор по безопасност и здраве в 
строителството" или еквивалентен документ, удостоверяващ правото на участниците да 
извършват такава дейност, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския 
съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо 
пространство и минимум 3 година опит като координатор на строителни обекти по ЗБУТ. 
Отговорник за контрола на качеството - да има валидно удостоверение и минимум 3 година 
опит в осъществяването на контрола на качеството при изпълнение на строителството.  
Ръководителят на проекта, техническите ръководители, отговорникът за контрол по качеството 
и координаторът по безопасност и здраве не могат да бъдат едно и също лице! Главен 
проектант - да има висше образование (или еквивалентно), минимум 10 години професионален 
опит в проектирането и опит в проектирането на инфраструктурни инвестиционни проекти. 
Проектанти с пълна проектантска правоспособност за 2014 г. по следните части на проекта: - 
архитект; - строителен инженер промишлено и гражданско строителство или строителство на 
сгради и съоръжения; - инженер по водоснабдяване и канализация; - електроинженер; - 
геодезист; - други по преценка на участника Участникът трябва да притежава Сертификат ISO 
9001:2008 за управление на качеството или еквивалентен сертификати, издадени от органи, 
установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за 
осигуряване на качеството или за опазване на околната сред; Обхватът на сертификацията 
следва да отговаря на предмета на поръчката. Участникът трябва да притежава валидно 
удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя, издадено 
съгласно Закона за камарата на строителите, обн. ДВ, бр.108/29.12.2008 г. и Правилника за 
реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, обн. ДВ, 
бр.65/10.08.2007 г. за четвърта група строежи от втора категория или друга еквивалентна 
регистрация за участник чуждестранно лице, съгласно законодателството в страната на 
участника, което да му позволява извършване на строителните работи, предмет на настоящата 
поръчка.  
Коментар: Заданието раздел III 2.3. - минимални технически изисквания - два пъти е записано " 
висше образование или еквивалентно“. Труден е отговорът кое е еквивалент на висшето 
образование. Изискванията са поставени некомпетентно. Прекомерни, необосновани 
изисквания по отношение на финансовите условия - гаранции за участие.  
Поръчка № 00935-2014-0009, възложител община Стрелча,  
Осъществяване на строителен надзор на обекта "Реконструкция на вътрешна водопроводна 
мрежа на с. Смилец, община Стрелча - Етап 1“  
Цитат: "Прогнозна стойност без ДДС 9000 BGN. Гаранцията за участие е в размер на 100 лв.“  
Коментар: Гаранцията за участие съгласно ЗОП е не повече от 1% от стойността на поръчката.  
Поръчка № 00470-2014-0004, възложител община Черноочене,  
Строителен надзор на обекти, финансирани по ПИП "Растеж и устойчиво развитие на 
регионите“ с четири обособени позиции.  
Цитат: "Общо количество или обем.  
Прогнозна стойност на поръчката: - Обособена позиция 1: Строителен надзор на обект: 
"Рехабилитация на път KRZ1433 /I-5/, Черноочене - Свободиново - с. Черноочене - община 
Кърджали (Севдалина - Чилик) I-5/ (I фаза) - до 53 000,00 (петдесет и три хиляди) лв. без ДДС. - 
Обособена позиция 2: Строителен надзор на обект: Местен път Ново селище - Бакалите - яз. 
"Боровица" - до 9000,00 (девет хиляди) лв. без ДДС. - Обособена позиция 3: Строителен надзор 
на обект: Рехабилитация на път KRZ 1432 (Черноочене - Житница - Дядовско - Каняк) и път KRZ 
1434 (/KRZ 1433 Черноочене - Севдалина/ - Бели вир - Каняк/ KRZ 1432/) (I фаза) - до 80 000,00 
(осемдесет хиляди) лв. без ДДС. - Обособена позиция 4: Строителен надзор на обект: 
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"Канализация на с. Черноочене - Горна махала" - до 25 000,00 (двадесет и пет хиляди) лв. без 
ДДС.  
Гаранцията за участие е задължителна за всеки участник и е в размер на: За обособена 
позиция 1: Строителен надзор на обект "Рехабилитация на път KRZ2433/1-5/ Черноочене - 
Свободиново - община Кърджали (Севдалина Чифлик 1-5) ( I фаза) - 1000 лв. без ДДС. За 
обособена позиция 2: Строителен надзор на обект: Местен път Ново селище - яз. "Боровица“ 
500 лв. без ДДС .  
За обособена позиция 3: Строителен надзор на обект "Рехабилитация на път 
KRZ1432/Черноочене - Житница - Дядовско - Каняк/ и път KRZ 1434 (KRZ 1433) Черноочене - 
Севдалина/Бели вир - Каняк/ KRZ 1432/ I фаза 1500 лв. без ДДС  
За последната позиция 4: Строителен надзор на обект "Канализация на село Черноочене - 
Горна махала“ 800 лв. без ДДС.“  
Коментар: Гаранцията за участие съгласно ЗОП е не повече от 1% от стойността на поръчката.  
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Дата: 28.06.2014  
Източник: в. Строител  
Страница: 20,21  
Брой думи: 2975  
 
 
Резюме: Доскорошният отличник в усвояването на европейските фондове - Оперативна 
програма Транспорт 2007 - 2013" (ОПТ) изостава с изпълнението. По нея са усвоени 60% от 
средствата, с по-нисък резултат е само ОП "Околна среда", чийто ресурс беше замразен от 
Европейската комисия в края на ноември 2013 г. и все още е блокиран.  
Четири са проектите определяни като рискови, от които зависи успешното приключване на 
ОПТ. Причините за забавянето са неприключили отчуждения, археологически находки и 
преместване на техническа инфраструктура. 
 
Заглавие: Оперативна програма "Транспорт" превключи на ниска скорост  
Подзаглавие:  
Автор: Лилия ХРИСТОВА  
Текст: Доскорошният отличник в усвояването на европейските фондове - Оперативна програма 
Транспорт 2007 - 2013" (ОПТ) изостава с изпълнението. По нея са усвоени 60% от средствата, с 
по-нисък резултат е само ОП "Околна среда", чийто ресурс беше замразен от Европейската 
комисия в края на ноември 2013 г. и все още е блокиран.  
Четири са проектите определяни като рискови, от които зависи успешното приключване на 
ОПТ. Причините за забавянето са неприключили отчуждения, археологически находки и 
преместване на техническа инфраструктура. За някои участъци все още има неиздадени 
разрешения за строеж. Обектите са под засилен контрол от страна на Управляващия орган на 
програмата. Национална компания "Железопътна инфраструктура", Агенция "Пътна 
инфраструктура" и изпълнителите на четирите обекта са обещали, че те ще бъдат завършени 
до края на 2015 г. Това е посочено в доклад на Министерството на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията (МТИТС) до парламентарната Комисия по 
европейските въпроси и контрол на европейските фондове.  
Допълнителен проблем за успешното приключване на програмата е и незатворена одитна 
проверка на ЕК, при която са установени пропуски в обществените поръчки. От началото на 
2007 г. досега са проведени общо три одита от ГД "Регионална и урбанистична политика" към 
комисията. Единствената незатворена препоръка е свързана с проведена тръжна процедура на 
"Метрополитен" ЕАД, като предложението е за налагане на финансова корекция от 247 061 
евро (483 203 лв.), отговориха от МТИТС на запитване на в. "Строител". Става въпрос за 
поръчката за купуване на система за диспечерски контрол за строящите се в момента 
продължения до летището и бизнес парка в София, уточни изп. директор на метрополитена 
инж. Стоян Братоев. По думите му проблемът с тази поръчка е бил ограничителното условие, 
състоящо се в изискването точно каква система да бъде доставена. Тъй като се отнася за 
разширение на вече съществуващата система за диспечерски контрол, не е имало начин това 
да бъде избегнато, защото при доставката на друга може да се получи несъвместимост между 
двете системи.  
Проблемът не изглежда сериозен и едва ли ще е препъникамък за програмата. Допуснатата 
грешка представлява едва 0,03% от сертифицираните до момента над 858 млн. евро 
европейско финансиране, посочват от МТИТС. Това означава, че пропуските не са системни и 
са далеч от 4%, при които ЕК обикновено се задейства и предприема по-драстични мерки, като 
временно спиране на фондовете. Изненадващо обаче на 10 юни президентът Росен 
Плевнелиев предупреди, че комисията е на път да блокира средствата по още две оперативни 
програми - "Транспорт" и "Конкурентоспособност". От Брюксел официално отрекоха да имат 
такива намерения. Еврокомисарят по регионална политика Йоханес Хан призова темата за 
еврофондовете да не бъде политизирана в България.  
Пренебрежимо малко нередности  
В Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията не е 
получавана нито официална, нито неофициална информация за спиране на плащанията от 
страна на Европейската комисия. За разлика от оперативните програми "Околна среда" и 
"Регионално развитие", където бяха установени системни грешки и финансовите корекции са за 
милиони левове, то при ОП "Транспорт" нарушенията са единични случаи и не надвишават 
прага на допустимост от 4%.  
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В резултат на извършени одити от Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския 
съюз" по ОПТ от началото на програмния период (2007 г.) до момента за констатирани 
нарушения са наложени финансови корекции в размер на 2 359 168 лв. Тази сума е 0,06% от 
стойността на всички сключени договори, които са допустими за изпълнение по програмата, се 
казва в позиция на ведомството.  
Общо санкционираните договори са пет. Най-голямата наложена финансова корекция е за 
проектирането и внедряването на географска информационна система за нуждите на 
Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ) в размер на близо 1,9 млн. лв. 
Допуснатото нарушение е за включени в обявлението и документацията по процедурата за 
избор на изпълнител ограничителни условия към участниците. Заради неоснователно 
отстраняване на кандидати корекции са наложени и за доизграждането на автомагистрала 
"Тракия" в размер на 107 724 лв. и на магистрала "Марица" - за 33 930 лв. "Метрополитен" ЕАД 
пък е глобен с 3854 лв. за медийната поръчка за откриването на втората линия на метрото от 
жк "Обеля" до бул. "Черни връх". Допуснатото нарушение е залагането на ограничително 
условие в документацията за възлагане на обществената поръчка. Последната санкция за 3990 
лв. е по проекта за извършване на дейности в изпълнение на комуникационния план за ОПТ. 
Тук нарушението е свързано с методиката за оценка на офертите, която не е съдържала ясни и 
точни указания за оценяване на техническите оферти.  
Качеството на строителството  
Резултатите от по-важната проверка на ЕК - за качеството на строителството на магистралите и 
пътищата втори и трети клас, все още обаче не са ясни. Инспекцията беше направена през 
втората половина на май и обхвана магистралите "Тракия", "Марица", "Струма" и връзката на 
Софийския околовръстен път с гара Яна - т.нар. нулев лот на магистрала "Хемус". Отделно 
бяха проверени четири проекта за ремонт на втори и трети клас пътища, които се финансират 
по Оперативна програма "Регионално развитие". Това са Южната дъга на Околовръстното на 
София (лот 31), връзката с кв. "Младост" и ремонтът на пътищата Дерманци - Угърчин - Микре 
(лот 2), Разград - Ясеновец - Исперих и Търговище - Разград - Кубрат - Тутракан (лот 5), 
Чифлик - Горна крепост - Стремци - Черноочене и Чирпан - Димитровград (лот 13). 
Инспекторите провериха на място носимоспособността на пътната конструкция със специален 
автомобил, взеха и проби от пътната настилка както на изградените участъци, така и на 
строящите се в момента магистрали.  
"Към момента няма място за притеснения, качеството е на съответното ниво. Документално и 
на място проверката приключи без забележки. Очакваме окончателния доклад на Европейската 
комисия", коментира инж. Стефан Чайков - председател на Управителния съвет на Агенция 
"Пътна инфраструктура" (АПИ).  
Одитът на Брюксел е част от рутинните проверки на инфраструктурни обекти, изграждани с 
европейски средства. През 2013 г. е имало такива и на участъци на метрото, както и на жп 
отсечките Димитровград - Свиленград и Пловдив - Бургас. Тогава не са установени нередности.  
"Основно предизвикателство пред изпълнението на програмата остава закъснението при 
реализацията на четири големи инфраструктурни проекта,,, заяви министърът на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов. "Това са вторите фази на 
реконструкцията и електрификацията на жп линията Пловдив - Свиленград и на участъка от 
Първомай до Свиленград, модернизацията на жп отсечката Септември - Пловдив, 
изграждането на автомагистрала "Марица" и строящите се две отсечки от "Струма", уточни 
Папазов.  
На проведения през юни Комитет за наблюдение на ОПТ от страна на ЕК е било изразено 
задоволство от факта, че българските власти осъществяват засилен мониторинг на рисковите 
проекти. Представителите на ЕК обаче съобщиха, че няма да се разреши фазиране на жп 
проекта "Първомай - Свиленград" и евентуално намаляване обхвата на жп проекта "Септември 
- Пловдив", каквито разговори е водела българската страна, обясниха от МТИТС.  
Рисковите жп проекти  
Най-големите рискове за програмата са свързани с двата жп проекта. Жп линията Пловдив - 
Свиленград се изпълнява първоначално по програма ИСПА (преди присъединяването на 
страната ни към ЕС) и трябваше да приключи до 2010 г. Тъй като това не стана, ЕК разреши 
разделянето й на фази, като проектът задължително трябва да приключи до 2015 г. 
Изпълнението на втората фаза е разделено на три обособени позиции. Първата е за 
реконструкция и електрификация на жп отсечката от Димитровград до Харманли с дължина 36 
км, чието физическо изпълнение е на 48%. Отсечката условно е разделена на четири участъка, 
като най-проблемен е третият - за гара Симеоновград, където все още няма издадено 
разрешение за строеж. В първия участък за гара Димитровград се прави ремонт на пероните от 
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1-ви до 3-ти, на приемното здание, монтират се 10 нови стрелки, изгражда се пешеходен 
подлез и надлез, като е завършено пилотното фундиране и поставянето на фундаменти. 
Повечето от малките съоръжения са готови по втория участък от Димитровград до 
Симеоновград. Положени са 3,3 км железен път и стълбове за контактната мрежа. В участъка 
от село Нова Надежда до Симеоновград са изпълнени 70% от земните работи. По петте големи 
съоръжения - мостове и надлези, строителните работи са на различен етап.  
По последния участък от Симеоновград до Харманли се работи основно по седемте големи 
съоръжения - мостове и надлези. Малките съоръжения са готови на 95%. Проблем за 
строителите създават все още неприключилите археологически проучвания.  
Втората позиция обхваща реконструкцията и електрификацията на жп отсечката от Харманли 
до Свиленград и на жп участъка от Свиленград до гръцката граница, като общата дължина е 38 
км. физическото изпълнение на проекта е 24%. Позицията е разделена условно на шест 
участъка, като за гара Любимец (участък III) и гара Харманли (участък V) все още няма 
издадени разрешения за строеж. За участък I - от Любимец до Свиленград, е положен железен 
път върху насипа и е направено озеленяване на откосите с хидропосев. Мостовете над реките 
Лозенска и Белишка са изградени изцяло и остава да се направят няколко пресичания. За 
участък II - гара Свиленград, конструкцията е частично изградена. В товарната гара са 
изпълнени изкопни и насипни работи, като на места е достигнато нивото за монтаж на железния 
път. Работи се и по две големи съоръжения - надлеза при река Сива и един мост, които не са 
завършени. Участък IV - от Харманли до Любимец, има най-големи изкопи и насипи, като петте 
големи съоръжения са на различен етап на изпълнение. Последният, VI участък на железния 
път - от Свиленград до гръцката граница, е изцяло рехабилитиран, като предстои изграждане 
на контактна мрежа от около 1500 м.  
Третата позиция е свързана с изграждането на нови тягови подстанции в Симеоновград и 
Свиленград и разширение на съществуващата в Димитровград, като физическото изпълнение е 
30%. Работи се само по два подобекта - "Тягова подстанция Свиленград", изпълнен на 95%, и 
"Дежурен пункт Свиленград", който вече е завършен. За останалите обекти все още няма 
издадени разрешения за строеж. За тяговата подстанция "Димитровград" проблемите с 
неизяснената собственост са почти разрешени, но все още не може да се работи по нея. За 
тяговата подстанция "Симеоновград" се очаква строителното разрешение да бъде издадено до 
края на юни. Заради липсата на строителни разрешения за част от подобектите срокът на 
договора с изпълнителя е удължен до 23 март 2015 г.  
Добрата новина за жп проекта "Пловдив - Свиленград" е, че най-после е решен проблемът с 
осигуряване на GSM-R честоти за постоянно ползване за граждански цели на диспечерско 
управление. През април 2014 г. Комисията за регулиране на съобщенията издаде постоянно 
разрешително на НКЖИ за ползване на честотния GSM-R спектър по жп линията за срок от 15 
години. Към момента изпълнението на телекомуникацията и сигнализацията по линията е на 
38%, като те трябва да са напълно изградени през юли 2015 г.  
Другият рисков жп проект е "Септември - Пловдив", чието изпълнение е разделено на четири 
позиции, като за две от тях все още няма издадени разрешения за строеж, не са приключили 
отчужденията и археологическите проучвания. Физическото изпълнение по целия проект е едва 
11%, а срокът за приключването му е юни 2015 г., което е малко вероятно да се случи. Затова 
се водят неофициални преговори с ЕК за фазиране на проекта.  
Археология и отчуждения бавят магистралите  
И ако завършването на жп проектите в срок е задача с повишена трудност, то довършва н е то 
на автомагистралите "Марица" и "Струма" може да стане до края на програмния период. 
Според първоначалните срокове "Марица" трябваше да бъде готова още в края на 2013 г., но 
новият пусков срок е за началото на 2015 г. От двете строящи се отсечки по-проблемна е тази 
от Оризово до Димитровград, където физическото изпълнение е на 42%. Това, което може да 
забави изпълнението на 32-километровата отсечка, са започналите през май археологически 
проучвания, които трябва да приключат до началото на септември. Решен е проблемът с 
изместването на въздушните електропроводи, които не са били отразени в проекта. В момента 
се извършват изкопни работи, изграждат се масивни бетонни и стоманобетонни конструкции на 
съоръжения и водостоци, прави се реконструкция на напоителни и отводнителни полета и 
съоръжения, извършват се асфалтови работи, полага се битумизирана баластра. Вторият 
участък - от Димитровград до Харманли, е по-напреднал от първия, като е изпълнен на 70%. 
При него по време на строителството също бяха открити газопроводи и електропроводи, 
неотразени в проекта. Сега АПИ провежда процедура за възлагане на изместването на 
газопроводите, докато изместването на високоволтовите далекопроводи приключи. Според 
новата одобрена технологично-строителна програма изграждането на 34-километровата 
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отсечка трябва да стане на 16 етапа, като до момента са завършени 12, а по останалите се 
работи. На обекта се извършват изкопи, насипи на скален материал, тръби за колектори, шахти 
и се строят големите съоръжения - пътните възли при Димитровград, Тополовград, Харманли, 
полага се битумизирана баластра.  
Според управляващия орган на ОПТ участъкът от Дупница до Благоевград (лот 2) на АМ 
"Струма" е изпълнен на 20%. Строят се малки и големи съоръжения, изпълняват се изкопи и 
насипи. Започнало е изграждане и на втория тунел, както и на изпълнението на основа от 
трошен камък и асфалтови работи на пътен възел Бобошево. От края на март се правят 
проучвания на 14 археологически обекта, по 3 от тях те са приключили. По време на инспекция 
на АМ "Струма" през седмицата министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева 
коментира, че засега няма изключителни открития и се очаква проучванията, за които са 
отпуснати 4,7 млн. лв., да приключат до края на юли.  
Изостава изпълнението на 15 км от Сандански до ГКПП Кулата (лот 4), които според 
първоначалния график трябваше да са готови през март, но са изпълнени на 43%. Новият 
краен срок за завършването на участъка е октомври 2014 г. (Повече за АМ "Струма" на стр. 14)  
Въпреки че участъкът от Долна Диканя до Дупница (лот 1) беше пуснат в експлоатация през 
юли 2013 г., все още не е издаден Акт 16 заради неприключили отчуждения. Предстои 
изготвяне на нотариални покани до собствениците на имотите, които са с обща площ от 4,5 дка.  
***  
Наложените финансови корекции  
1. Проект BG161PO004-5.0.01-0032 "Извършване на дейности в изпълнение на 
Комуникационния план на Оперативна програма "Транспорт 2007 - 2013". Регистрирана 
нередност за 3990 лв. - методиката за оценка на офертите не е съдържала ясни и точни 
указания за оценяване на техническите оферти.  
2. Проект BG161PO004-5.0.01-0015 "Проектиране и внедряване на географска информационна 
система за нуждите на НКЖИ". Регистрирана нередност за 1 891 305,85 лв. - поради включени в 
обявлението и документацията по процедурата за избор на изпълнител ограничителни условия 
към участниците.  
3. Проект BG161PO004-2.0.01-0004 "Доизграждане на автомагистрала "Тракия", лотове 2, 3 и 4". 
Регистрирана нередност за 107 724 лв. - поради неоснователно отстраняване на участници в 
процедурата за възлагане на обществена поръчка.  
4. Проект BG161PO004-2-0.01-0006 "Изграждане на автомагистрала "Марица", лотове 1 и 2". 
Регистрирана нередност за 33 930 лв. - за констатирано нарушение на разпоредбите на ЗОП от 
страна на възложителя - неправилно/неоснователно отстраняване на участник в процедурата.  
5. Проект BG161PO004-1.0.01-0006 "Проект за разширения на метрото в София: етап II, лот 1 
"Обеля" - "Надежда" и лот 2 "Младост I" - "Цариградско шосе". Регистрирана нередност за 
3854,92 лв. - поради заложено от страна на възложителя ограничително условие в 
документацията за възлагане на обществена поръчка.  
Източник: Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията  
***  
Обекти, проверявани от ЕК за качество  
* АМ "Тракия" * АМ "Марица" * АМ "Струма"  
* Път Дерманци - Угърчин - Микре (лот 2 по ОПРР)  
* Път Разград - Ясеновец - Исперих и Търговище - Разград - Кубрат - Тутракан (лот 5 по ОПРР)  
* Пътни участъци от Чифлик - Горна крепост - Стремци - Черноочене, път Дъбовец - Малки 
Воден, път Чирпан - Димитровград (лот 13 от ОПРР)  
* Южната дъга на Околовръстното на София и пътната връзка с квартал "Младост" (лот 31 от 
ОПРР)  
Източник: АПИ  
***  
Не достигат 240 млн. лв. за жп проекти  
Най-големият проблем за няколко от железопътните проекти по ОП "Транспорт" е недостигът 
на 240 млн. лв. за тяхното изпълнение. Това става ясно от доклад на Национална компания 
"Железопътна инфраструктура" до парламентарната Комисия по европейските въпроси и 
контрол на европейските фондове. Темата беше дискутирана и по време на заседанието на 
комисията на 18 юни. За тази година въпросът с финансирането на проектите не стои толкова 
остро, но за следващата парите задължително трябва да бъдат заложени в националния 
бюджет, в противен случай има риск обектите да не бъдат довършени. Осигуряването на 
средствата ще е и основното предизвикателство пред новото правителство, за да приключи 
успешно изпълнението на ОПТ за 2007 - 2013 г.  
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Кабинетът на премиера Пламен Орешарски поиска нужната сума да бъде набавена чрез заем 
от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), но от финансовата институция официално 
отказаха. Като мотив за това ЕИБ посочва, че не може да отпусне допълнителни средства, 
които надвишават предоставените за проектите с предходни заеми. Министерството на 
финансите беше обещало, че недостигът за жп линията Първомай - Свиленград ще бъде 
покрит от Публичната инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите", но 
това не се случи и обектът не беше сред одобрените за финансиране.  
За осигуряване на необходимите средства на оперативно заседание на кабинета на 18 юни е 
взето решение за увеличаване на трансфера за НКЖИ от държавния бюджет с още 40 млн. лв. 
за тази година и с по още 57 млн. лв. през следващите две, съобщи министър Данаил Папазов. 
Това означава, че за тази година НКЖИ трябва да получи дотация общо от 145 млн. лв., а за 
2015 и 2016 г.  
- по 184 млн. лв. за всяка една година. Това обаче не е записано изрично като решение на 
правителството, като Папазов обеща да се случи до края на юни.  
Отделно са проведени преговори с Българската банка за развитие (ББР) за отпускане на заем 
от 89 млн. лв. на НКЖИ, съобщи Петър Киров. Тези средства са част от заема на ЕИБ за 
съфинансиране на европроектите от българска страна. Проблем тук обаче се явява фактът, че 
ББР не може да отпусне повече от 50 млн. лв. на едно лице заради ограничение в Закона за 
банките. В момента се търси разрешение на ситуацията, каза Петър Киров.  
Осигуряването на средства по ОПТ е необходимо за довършването на жп линиите Първомай - 
Свиленград и Септември  
- Пловдив, както и за жп гарите в София, Пазарджик и Бургас (недостиг от 8,65 млн. лв.). 30,4 
млн. лв. трябват и за подготовка на жп проекти, е посочено в доклада на НКЖИ.  
"Невъзможността обектите да бъдат завършени съгласно одобрените от ЕК обхват и дейности 
ще доведе до ситуацията държавата да възстанови всички средства, използвани за 
реализацията на проектите", предупреждава в доклада си НКЖИ.  
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Дата: 28.06.2014  
Източник: в. Преса  
Страница: 11  
Брой думи: 192  
 
 
Резюме: Скандалът със спрените средства по схемата за технологична модернизация на 
малки и средни предприятия по ОП "Конкурентоспособност" набъбва. В писмо до премиера 
Пламен Орешарски една от фирмите с одобрен проект - "ВСК Кентавър - ИЗ Динамика", 
алармира, че парите са спрени не заради нарушения, както бе обявено, а защото ги няма.  
 
Заглавие: Расте скандалът със средства по "Конкурентоспособност"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Скандалът със спрените средства по схемата за технологична модернизация на малки и 
средни предприятия по ОП "Конкурентоспособност" набъбва. В писмо до премиера Пламен 
Орешарски една от фирмите с одобрен проект - "ВСК Кентавър - ИЗ Динамика", алармира, че 
парите са спрени не заради нарушения, както бе обявено, а защото ги няма.  
По тази схема са останали реално 30 млн. лв. вместо предвидените 97 млн. лв., твърди шефът 
на дружеството Мариана Печеян. Причината е, че е извършено наддоговаряне на програмата 
за иновации. Освен това се е разчитало на пренасочване на пари от проекта за "София тех 
парк", но и това не било направено поради некадърността на служителите в министерството, 
допълва Мариана Печеян.  
В понеделник директорът на програмата Ели Милушева обяви, че 146 фирми с одобрени 
проекти няма да получат нито лев, защото имало множество съмнения за корупция. 11 
дружества с подписани договори обаче обжалваха решението в административния съд в 
София. В писмо до премиера Мариана Печеян поиска оставката на Ели Милушева и на 
икономическия министър Драгомир Стойнев заради скандала. Добрата новина е, че 
Софийският административен съд спря решението на Ели Милушева, с което се отменя 
отпускането на безвъзмездна финансова помощ на 146 фирми.  
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Регионални печатни медии  
 
Няма намерена информация 
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Периодични печатни медии 
 
Няма намерена информация 
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Интернет издания и блогове 
 
Дата: 27.06.2014  
Източник: www.dnevnik.bg  
Връзка: 
http://www.dnevnik.bg/biznes/companii/2014/06/27/2332208_sud_otmeni_spiraneto_na_97_mln_lv_p
o/  
Брой думи: 176  
 
 
Резюме: Три дни след като Министерството на икономиката спря подписването на договори за 
97 млн. лв. по една от схемите на оперативната програма "Конкурентоспособност", съдът 
отмени заповедта, информира capital.bg.  
В понеделник - 23 юни главният директор на "Европейски фондове за конкурентоспособност" 
Ели Милушева съобщи на пресконференция, че отказва да подпише одобрените договори за 
технологична модернизация на малки и средни предприятия заради множеството жалби за 
нарушения, някои от които потвърдени от ДАНС. 
 
Заглавие: Съд отмени спирането на 97 млн. лв. по "Конкурентоспособност"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Три дни след като Министерството на икономиката спря подписването на договори за 97 
млн. лв. по една от схемите на оперативната програма "Конкурентоспособност", съдът 
отмени заповедта, информира capital.bg.  
В понеделник - 23 юни главният директор на "Европейски фондове за конкурентоспособност" 
Ели Милушева съобщи на пресконференция, че отказва да подпише одобрените договори за 
технологична модернизация на малки и средни предприятия заради множеството жалби за 
нарушения, някои от които потвърдени от ДАНС. В четвъртък - 26 юни, Софийският 
административен съд е отменил предварителното изпълнение, с което позволява парите да 
тръгнат към фирмите. Решението на съда е в отговор на жалбата на няколко десетки от 
спечелилите финансиране фирми, организирани от дряновската "ВСК Кентавър Из Динамика" 
ЕООД.  
То може да се обжалва в седемдневен срок.  
Очаква се днес министерството да излезе с официално решение. Преди ден пред "Капитал" 
зам.-министър Юнал Тасим нарече решението на Милушева вредно за бизнеса. Самият той не 
беше информиран предварително за него.  
На 30 юни изтича срокът за подписване на договори в този програмен период и е възможно при 
заплитане на ситуацията парите изцяло да бъдат изгубени.  
 

http://www.dnevnik.bg/biznes/companii/2014/06/27/2332208_sud_otmeni_spiraneto_na_97_mln_lv_po/
http://www.dnevnik.bg/biznes/companii/2014/06/27/2332208_sud_otmeni_spiraneto_na_97_mln_lv_po/
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Дата: 27.06.2014  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=16945139  
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.  
 
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. 

http://novini.dir.bg/news.php?id=16945139
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Дата: 27.06.2014  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/2014/06/27/news16946386.html  
Брой думи: 78  
 
 
Резюме: Хаосът “Конкурентоспособност“ продължава. Съдът замрази решение за спиране на 
97 млн. лв по едно от направленията на ОП “Конкуретноспососбност“, фирми се готвят да 
обжалват и от двете страни, МИЕ е в ступор, а крайният срок за договори изтича.  
 
Заглавие: Икономическият печат: Таксата за обжалване на търгове ще стига до 15 000 
лева  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Хаосът “Конкурентоспособност“ продължава. Съдът замрази решение за спиране на 
97 млн. лв по едно от направленията на ОП “Конкуретноспососбност“, фирми се готвят да 
обжалват и от двете страни, МИЕ е в ступор, а крайният срок за договори изтича. Ситуацията в 
“Конкурентоспособност“ - основната програма, по която бизнеса получава евтин ресурс за 
инвестиции, продължава да се заплита. След като в началото на седмицата ръководителят на 
програмата Ели Милушева спря подписването на договори за 97 млн. лв. по “Технологична 
модернизация”...  
 

http://novini.dir.bg/2014/06/27/news16946386.html
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Дата: 27.06.2014  
Източник: www.b2bnews.bg  
Връзка: http://www.b2bnews.bg/index.php/ikonomicheskiqt-pechat-taksata-za-objalvane-na-turgove-
shte-stiga-do-15-000-leva-1031996.html  
Брой думи: 903  
 
 
Резюме: Хаосът "Конкурентоспособност" продължава. Съдът замрази решение за спиране на 
97 млн. лв по едно от направленията на ОП "Конкуретноспососбност", фирми се готвят да 
обжалват и от двете страни, МИЕ е в ступор, а крайният срок за договори изтича. Ситуацията в 
"Конкурентоспособност" - основната програма, по която бизнеса получава евтин ресурс за 
инвестиции, продължава да се заплита. След като в началото на седмицата ръководителят на 
програмата Ели Милушева спря подписването на договори за 97 млн. лв. по "Технологична 
модернизация", вчера Административният съд в София е отменил предварителното 
изпълнение на решението на Милушева, с което де факто позволява парите към фирмите да 
тръгнат. 
 
Заглавие: Икономическият печат: Таксата за обжалване на търгове ще стига до 15 000 
лева  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Хаосът "Конкурентоспособност" продължава. Съдът замрази решение за спиране на 
97 млн. лв по едно от направленията на ОП "Конкуретноспососбност", фирми се готвят да 
обжалват и от двете страни, МИЕ е в ступор, а крайният срок за договори изтича. Ситуацията в 
"Конкурентоспособност" - основната програма, по която бизнеса получава евтин ресурс за 
инвестиции, продължава да се заплита. След като в началото на седмицата ръководителят на 
програмата Ели Милушева спря подписването на договори за 97 млн. лв. по "Технологична 
модернизация", вчера Административният съд в София е отменил предварителното 
изпълнение на решението на Милушева, с което де факто позволява парите към фирмите да 
тръгнат. "Не са установени особено важни държавни или обществени интереси, опасност, че 
може да бъде осуетено или затруднено изпълнението на акта или че от закъснението на 
изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда", смята съдът. 
Министерство на икономиката сега ще трябва да докаже пред съда, че има сериозно 
накърняване на важни обществени интереси поради решения на оценителната комисия. 
Решението на съда е в отговор на жалбата на няколко десетки от спечелилите финансиране 
фирми, организирани от дряновската "ВСК Кентавър Из Динамика" ЕООД. 
МОСВ е против отпадането на екооценките за строежи в населени места. Ековедомството 
отказа да подкрепи част от промените в Закона за устройство на територията.Една от 
"революционните" според вицепремиера Даниела Бобева промени в Закона за устройство на 
териториите беше категорично отхвърлена от Министерството на околната среда и водите по 
време на заседание на ресорната парламентарна комисия. Става въпрос за отпадането на 
екологичните оценки за строежи от 4-та до 6-та категoрия, когато се намират в урбанизирани 
територии и извън защитени зони. МОСВ обяви, че няма да подкрепи и предложението за 
промяна на Закона за биологичното разнообразие, записана в законопроекта, която предвижда 
отпадане на оценките за съвместимост с "Натура", когато става въпрос за строежи в 
урбанизирани територии. Комисията отхвърли законопроекта на Министерство на 
инвестиционното проектиране със 7 гласа "за" и 7 "против". Същевременно текстовете бяха 
одобрени на първо четене от комисиите по регионална политика, инвестиционно проектиране и 
транспорт. 
ДПС пренарежда бизнес в последните дни на парламента. Законопроектите, все с участието на 
Йордан Цонев, бяха подкрепени в комисия от БСП.Лавина от важни за бизнеса законови 
промени произведе депутатът от ДПС Йордан Цонев. Проекти все по инициатива на 
председателя на бюджетната комисия прекрояват финансовия регулатор КФН, антимополната 
и потребителската комисия, сектора за бързи кредити, взаимодействията на компании с 
офшорна собственост и държавата... Бързането идва малко преди разпускането на парламента 
(вероятно след около месец). Което доведе до тълкувания, че се произвеждат много закони 
накуп, за да може в пазаренето между ДПС и БСП да се промушат само най-важните. Както и 
до съмнения, че се действа като за последно с цел да се гласуват вече поети пред някого 
ангажименти. 
Вестник Сега 

http://www.b2bnews.bg/index.php/ikonomicheskiqt-pechat-taksata-za-objalvane-na-turgove-shte-stiga-do-15-000-leva-1031996.html
http://www.b2bnews.bg/index.php/ikonomicheskiqt-pechat-taksata-za-objalvane-na-turgove-shte-stiga-do-15-000-leva-1031996.html
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Таксата за обжалване на търгове ще стига до 15 000 лева. В края на управлението си 
правителството работи особено чевръсто. Броени дни след като вицепремиерът Даниела 
Бобева обяви, че ще има промени в тарифата за таксите, свързана с обжалването на 
търговете, предложенията вече са факт. Те предвиждат таксата да се повиши и да стане 2% от 
стойността на самата обществена поръчка, но не по-малко от 850 лева - колкото е и в момента, 
и не повече от 15 000 лева. Касационното производство пред Върховния административен съд 
ще струва наполовина на тези суми. Това е записано в проект на тарифата, който бе 
публикуван за обществено обсъждане. От доклада към проекта става ясно, че в последните 4 
години между 14.5 и 18.7 на сто от всички проведени търгове се оспорват. Така например през 
2012 г. са били проведени 1469 обществени поръчки, като 14.5 % от тях са били оспорени. 
Година по-късно - през 2013 г., търговете вече са 1800, а жалбите - 15.08 на сто. 
Вестник Стандарт 
Бутат 80 къщи във Варна. Строят нови канали и 7 моста, правят молебен за оцелелите на 
Света Неделя. 80 къщи ще трябва да бъдат бутнати, за да не се повтори трагедията във 
варненския квартал "Аспарухово". Започва пълен рестарт на деретата убийци на 13 души след 
невиждания потоп от миналия петък, съобщиха за "Стандарт" отлично осведомени източници 
от общината в морската столица. Двете дерета, по които водната стена помете всичко по пътя 
си, ще бъдат изцяло реконструирани. За целта вчера следобед в "Аспарухово" пристигнаха 
експерти, които ще направят нови огледи, оценки и ще дадат нови инженерни решения. Според 
идеите на общинските специалисти в дерето покрай ул. "Горна студена" ще бъде изграден 
бетонен канал с размери 5 метра широчина и 2 метра височина. Той ще върви близо 2 
километра от началото на дерето до булевард "Народни будители". 
 Вестник Монитор 
 Подбалканският път по-бърз към морето. 5 тапи на "Тракия" за пътуващите към Бургас. 
Подбалканският път към морето София - Пирдоп - Карлово - Бургас това лято ще е по-бърз 
отколкото магистрала "Тракия". Причината е множеството ремонти, които се извършват и 
предстоят да започнат в горещите месеци по автомагистрала "Тракия". Според експертите от 
Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) шосето през Карлово дори при интензивен трафик ще 
ни отнеме по-малко време, за да стигнем до Бургас. Продължават ремонтите на два виадукта 
на "Тракия" - при 61-ви и 67-и км, информират още от агенцията. Завърши обновяването на 
дясното платно в посока София - Бургас при 61-ви км, а през юли ще приключи и ремонтът на 
дясното платно на съоръжението при 67-и км. От АПИ посочват още, че предстои да бъдат 
осигурени средства за реконструкцията на лявото платно в посока Бургас - София. При 
започване на работите по него движението ще бъде пренасочено във вече обновеното платно 
на съоръжението. 
 
 



 

 

46 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 6

/2
8
/2

0
1
4

 

Дата: 27.06.2014  
Източник: www.b2bnews.bg  
Връзка: http://www.b2bnews.bg/index.php/sud-otmeni-spiraneto-na-97-mln.-lv.-po-
konkurentosposobnost-1032053.html  
Брой думи: 64  
 
 
Резюме: Три дни след като Министерството на икономиката спря подписването на договори за 
97 млн. лв. по една от схемите на оперативната програма "Конкурентоспособност", съдът 
отмени заповедта, информира capital.bg. 
В понеделник - 23 юни главният директор на "Европейски фондове за конкурентоспособност" 
Ели Милушева съобщи на пресконференция, че отказва да подпише одобрените договори за 
технологична модернизация на малки и средни предприятия заради множеството жалби за 
нарушения, някои от които потвърдени от ДАНС. 
 
 
Заглавие: Съд отмени спирането на 97 млн. лв. по "Конкурентоспособност"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Три дни след като Министерството на икономиката спря подписването на договори за 97 
млн. лв. по една от схемите на оперативната програма "Конкурентоспособност", съдът 
отмени заповедта, информира capital.bg. 
В понеделник - 23 юни главният директор на "Европейски фондове за конкурентоспособност" 
Ели Милушева съобщи на пресконференция, че отказва да подпише одобрените договори за 
технологична модернизация на малки и средни предприятия заради множеството жалби за 
нарушения, някои от които потвърдени от ДАНС. В четвъртък  - 26 юни, Софийският 
административен съд е отменил предварителното изпълнение, с което позволява парите да 
тръгнат към фирмите. Решението на съда е в отговор на жалбата на няколко десетки от 
спечелилите финансиране фирми, организирани от дряновската "ВСК Кентавър Из Динамика" 
ЕООД. 
То може да се обжалва в седемдневен срок.  
Очаква се днес министерството да излезе с официално решение. Преди ден пред "Капитал" 
зам.-министър Юнал Тасим нарече решението на Милушева вредно за бизнеса. Самият той не 
беше информиран предварително за него. 
На 30 юни изтича срокът за подписване на договори в този програмен период и е възможно при 
заплитане на ситуацията парите изцяло да бъдат изгубени. 

http://www.b2bnews.bg/index.php/sud-otmeni-spiraneto-na-97-mln.-lv.-po-konkurentosposobnost-1032053.html
http://www.b2bnews.bg/index.php/sud-otmeni-spiraneto-na-97-mln.-lv.-po-konkurentosposobnost-1032053.html


 

 

47 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 6

/2
8
/2

0
1
4

 

Дата: 27.06.2014  
Източник: www.paper.standartnews.com  
Връзка: http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2014-06-27&article=496735  
Брой думи: 245  
 
 
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. 
 
Заглавие: Фирмите ще трябва да си получат договорените средства за модернизация  
Подзаглавие: Съдът отмени спирането на 98 млн. от Брюксел  
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.  
 

http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=3D2014-06-27&article=496735
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Дата: 27.06.2014  
Източник: www.pik.bg  
Връзка: http://pik.bg/съд-отмени-светкавично-спряното-еврофинансиране-news195811.html  
Брой думи: 236  
 
 
Резюме: 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. 
 
Заглавие: Съд отмени светкавично спряното еврофинансиране  
Подзаглавие:  
Автор:  
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, съобщи "Труд".  
“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.  
 

 

http://pik.bg/съд-отмени-светкавично-спряното-еврофинансиране-news195811.html

