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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
03.07.2014 г.  
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 0 

 телевизии 0 

 радиостанции 0 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 14 

 вестници, от които: 2 

 - национални 2 

 - регионални 0 

 периодични издания 1 

 интернет издания и блогове 11 

Общо за деня 14 
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Телевизии и радиостанции 
 
Няма намерена информация.  
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Национални печатни медии  
 
Дата: 03.07.2014  
Източник: в. Капитал Daily  
Страница: 8  
Брой думи: 650  
 
 
Резюме: Разговаряме с еврокомисаря по регионалното развитие Йоханес Хан, който надзирава 
две от трите програми, които са с прекъснати плащания в България - „Регионално развитие“ и 
„Околна среда“. Третата - „Конкурентоспособност“, е под въпрос.  
 
Заглавие: Йоханес Хан, еврокомисар: Когато качеството на управление спада, 
вниманието ни се изостря  
Подзаглавие:  
Автор: Огнян ГЕОРГИЕВ  
Текст: Разговаряме с еврокомисаря по регионалното развитие Йоханес Хан, който надзирава 
две от трите програми, които са с прекъснати плащания в България - „Регионално развитие“ и 
„Околна среда“. Третата - „Конкурентоспособност“, е под въпрос.  
Когато говорихме през 2013 г., нито една програма не беше спряна. Сега се срещаме пак, две 
от програмите са с прекъснати плащания, а трета се опитва сериозно да не бъде прекъсната. 
Какво се промени в ситуацията в България?  
- Не мога да коментирам какво се е променило. Ние свършихме обичайната си одитна работа и 
реагираме на откритото. Мога да коментирам само сегашната ситуация и тя е, че става дума за 
грешки, не за нарушения. Ние се намесваме, те трябва да ги поправят.  
Вие многократно казвате, че няма политически окраски в решението на комисията. Това 
сигурно е така, но да ви припомня 2010-2011 г., когато имаше изпратени писма до българските 
власти, които предупреждаваха за сериозни проблеми в управлението и контрола и в резултат 
на това грешките бяха поправени, без да се спират пари. Сега нямаше такива предупредителни 
писма, а органите на комисията направо прекъснаха плащанията. Защо тази разлика?  
- Не знам каква е била ситуацията тогава, но ние развихме одитните и мониторинговите си 
системи. Страните членки също трябва да ни информират за собствените си одити. Понякога 
се случва така, че националните власти откриват някои неща, докладват ни и ние прекъсваме 
плащания. А и не забравяйте, че преди 3-4 години вие бяхте нова членка и ви помагахме много 
повече с фондовете. Тогава почти нямаше усвояване. Нещата се нормализираха оттогава.  
Но тогава нямахме прекъснати програми?  
- Затова казвам, че нещата се нормализират. През последните 2 години имаме над 200 
прекъсвания на плащания в Европа.  
А що се отнася до слуховете, които непрекъснато циркулират - за предстоящо спиране на 
средства и по третата програма - „Конкурентоспособност“, има ли такава опасност?  
- Не мога да потвърдя това към момента. Ако има нещо открито, ще прекъснем. Това не е 
продиктувано от каквато и да било политическа мотивация, ние не гледаме дати за избори и 
т.н. Аз съм комисар от ЕНП, моят зам.-директор е от социалистите, но сме независими - 
действаме само за защита на парите на данъкоплатците.  
Не става дума за политика, а за доверие. Според мнозина това бе най-лошата година на 
управление на еврофондовете от много време насам.  
- Но това е нещо, което българите трябва да обсъждат сами за себе си. Ако нещата са станали 
по-лоши, те трябва да го дискутират между себе си. Ние само реагираме, ако нещо не е наред. 
Но ако качеството на управление се влоши, нашето внимание се изостря, да.  
Ще тръгнат ли скоро плащанията?  
- Зависи от решенията на българската страна. Има два елемента, които са важни. Първо, да се 
поправи системата и управлението й, а ние да одобрим промените. И второ, да се договорим за 
финансовите корекции. Първата опция е плоска корекция на цялата програма - ако говорим за 
системна грешка, нашето предложение е именно такава. Другият вариант е случай по случай, 
но той отнема много по-дълго време, защото трябва да проверим всеки един поотделно.  
Не е невъзможно вторият вариант да доведе до по-малка сума, но с условието, че това ще 
стане някъде другата година. Докато плоската корекция означава да се договорим за сумата и 
да възстановим плащанията много бързо, ако преценим, че е достатъчно.  
Това забавяне няма ли да застраши програмите и изпълнението им?  
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- Те могат да вървят, но трябва да се финансират предварително от бюджета. Това е въпрос на 
вътрешно решение. Но регулациите не пречат. Единствената разлика с нормалната ситуация е, 
че ако не сме се договорили, няма да се възстановят парите.  
В добър контакт ли сте с българските власти?  
- Да, абсолютно. Вицепремиерът е в контакт с моя директор, вече имаме постигнато съгласие 
за първата част - по системата и контрола. По втората обаче имаме разминавания - нашето 
мнение е за плоска корекция (на „Околна среда“ - бел. ред.), за да сме бързи, тяхното е да се 
говори за индивидуални случаи.  
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Дата: 03.07.2014  
Източник: в. Преса  
Страница: 14,15  
Брой думи: 1562  
 
 
Резюме: - Скандал избухна и с трета програма - „Конкурентоспособност“. Защо се стигна до 
отмяна на проекти?  
- Участници подадоха над 100 жалби за нередности и грешки при оценяването на проектите. 
Сигналите стигнаха и до ЕК. Това доведе до отмяната на цялата процедура и аз смятам това за 
отговорно действие от страна на Министерството на икономиката. С това действие няма да 
влезем в хипотеза, при която ще установим грешките едва след като се разплатят средствата, и 
отново ще дойдем до етапа на евентуални финансови корекции и на недоверие в това как 
работи системата. Друг е въпросът как и защо се е стигнало до такива тежки грешки и проблеми 
при самото провеждане на процедурата, но това ще установи министерството. На всички 
трябва да е ясно, че всяка нередност трябва да бъде откривана навреме, както е в случая, и да 
се санкционира с адекватни мерки. 
 
Заглавие: Вицепремиерът Зианида Златанова: Успяха въпреки истеричната обстановка  
Подзаглавие:  
Автор: Галина ДИМОВА  
Текст: Г-жо Златанова, правителството на Пламен Орешарски е пред края на мандата си. Като 
част от него имате ли усещането, че БСП си изми ръцете с премиера, с министрите за провала 
на изборите?  
- Правителството дойде с ясна програма, съобразена с програмите на двете партии -БСП и 
ДПС, които подкрепяха кабинета. Лично за себе си мога да кажа, че аз съм работила само по 
нея.  
- Тоест нямате усещането, че се провалихте, така ли?  
- Ние имаме много успешни политики. Трябва да е ясно обаче, че работихме в много тежка 
атмосфера. Обстановката бе враждебна. Политическата среда бе силно поляризирана и остава 
такава, както се вижда. Дано това не се засили още повече в следващите месеци. Но още в 
самото начало казах, че протестите на мен лично не ми пречеха, а ми помагаха да се 
мобилизирам. Смятам, че гражданският натиск бе полезен. Но не така се отрази политическото 
истеризиране. Вероятно трябва да се запитаме дали в такава среда друго правителство щеше 
да се справи например със Споразумението за партньорство с Европейската комисия.  
- Дадохте ли достатъчно основания на бившия премиер Бойко Борисов да каже, че когато 
управлява БСП, Брюксел ни спира еврофондовете, а когато ГЕРБ е на власт, ни ги пуска?  
- Това в никакъв случай не е вярно. Заварихме 35% усвоени евросредства, а в момента сме на 
55%. Тоест за една година нашето правителство успя да усвои почти същата сума, която бе 
усвоена за предните шест години. При нашето управление в страната са влезли над 4 
милиарда лева. Така че твърдението не почива на никакви факти. Колкото и пъти да се повтаря 
една лъжа, няма как да стане истина, защото числата говорят.  
- Бившият министър по еврофондовете Томислав Донев ви атакува, че се сбъднала прогнозата 
му: казал, че 2014 г. ще е нулева са усвояване на европейските средства, така и станало.  
- Ако намерите едни по-стари интервюта на министър Дончев, може да прочетете също доста 
грешни прогнози. В едно например той обещава, че по Оперативна програма „Транспорт“ 
България ще има 5,5 милиарда лева до 2020 г. Не знам как ги е смятал. Сигурно е мислел, че 
Брюксел ни дава колкото си поискаме, а не толкова, колкото се гласува финансовата рамка за 
седем години за 28 държави. Така че прогнозите на г-н Дончев в повечето случаи са погрешни.  
- Цяла година алармирахте, че еврофондовете не са за партийна употреба. Защо не ви чуха от 
ГЕРБ?  
- За съжаление за първи път в моята 15-годишна кариера, свързана с европейските въпроси, 
виждам такова разединение по европейските теми между управляващи и опозиция. В случая то 
бе провокирано основно от опозицията.  
Ако партиите, които бяха на политическата сцена по време на преговорите за членството на 
България в Европейския съюз, се бяха държали така, както в настоящия парламент, гарантирам 
ви, че България изобщо нямаше да влезе в ЕС. Досега никога европейските теми не са 
използвани толкова силно за вътрешнопартийна употреба. Аз имам активно участие за 
влизането ни в ЕС и по време на преговорите имаше много тежки въпроси, много тежки 
реформи, които трябваше България да проведе, и никога по нито една тема не съм видяла 
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безотговорно поведение от политик. Именно затова всички заедно - и политиците, и 
гражданите, успяхме да осъществим тази историческа цел за България. През миналата година 
видяхме едно изкуствено нагнетяване, една истерия по всякакви теми. Включително и по 
фондовете на ЕС. Целта бе да се създаде трудна среда за работа на правителството, 
създаване на недоверие у гражданите. А аз си го обяснявам с политическа неопитност.  
- Каква е истината за спирането на важните европейски програми „Околна среда“ и „Регионално 
развитие“?  
- Временното задържане на плащания по тези две програми бе по заключения на европейските 
одитори, които намериха грешки в провеждане на процедурите по обществени по-_ ръчки. 
Грешкив те са в периода 2010-2013 г., т.е. в мандата на ГЕРБ. Но това не ни помага, колкото и 
пъти да го кажем. Загубите са за всички нас, българските граждани. Ако не успеят да се 
довършат проектите, които са съществени за много градове, ще страдаме всички ние. За 
съжаление това е още едно опровержение на тезите на Томислав Дончев за доброто 
управление на европейските фондове в този период.  
- Но проблемът с обществените поръчки остава да виси.  
- Правителството е подготвило и ще приеме ако не тази, то следващата седмица нова 
Стратегия в областта на обществените поръчки за следващите седем години. С нея ще 
въведем много по-надеждни системи за контрол. Така ще се прекратят грешките при търговете. 
Надяваме се, че това трябва да убеди ЕК, че тази система у нас е надеждна.  
Тази стратегия е част от предварителните условия в Споразумението за партньорство, които 
трябва да изпълним, за да ползваме ефективно парите от Европа.  
- Скандал избухна и с трета програма - „Конкурентоспособност“. Защо се стигна до отмяна на 
проекти?  
- Участници подадоха над 100 жалби за нередности и грешки при оценяването на проектите. 
Сигналите стигнаха и до ЕК. Това доведе до отмяната на цялата процедура и аз смятам това за 
отговорно действие от страна на Министерството на икономиката. С това действие няма да 
влезем в хипотеза, при която ще установим грешките едва след като се разплатят средствата, и 
отново ще дойдем до етапа на евентуални финансови корекции и на недоверие в това как 
работи системата. Друг е въпросът как и защо се е стигнало до такива тежки грешки и проблеми 
при самото провеждане на процедурата, но това ще установи министерството. На всички 
трябва да е ясно, че всяка нередност трябва да бъде откривана навреме, както е в случая, и да 
се санкционира с адекватни мерки.  
- Кога ще бъде договорено с Брюксел Споразумението за новите европейски програми до 2020 
г.?  
- Имам всички основания да смятам, че преговорите ще бъдат приключени в края на юли - 
началото на август.  
- Тоест има шанс вие да го приключите?  
- Дали формално това или следващо правителство ще го подпише, за мен няма никакво 
значение, защото работата, която това правителство свърши по неговата подготовка, бе 
огромна. Оставям едно подготвено споразумение. Може да го подпише, който пожелае.  
- Не се ли опасявате, че един ден негативите ще са пак за ваша сметка, ако се установи, че има 
някакви проблеми?  
- Не се опасявам, защото няма как да се установи проблем. Това споразумение не е договаряно 
от един човек, нито дори само от министрите. През цялото време подготовката му вървеше при 
изключителни условия на публичност. Преговорите се провеждат и в тясна координация с ЕК. 
Като говорим за опитите за истеризиране на най-различни въпроси, аз съм страшно 
благодарна, че като опитни и надеждни партньори представителите на комисията подходиха 
трезво, рационално към всички открити въпроси.  
- Загубена ли е процедурата за главен съдебен инспектор в 42-рото народно събрание?  
- Със сигурност няма да помогне за това следващият мониторингов доклад през зимата да 
изглежда по-добре. Вина за липсата на избор има политическото противопоставяне от 
последната година. Многократно напомнях, че трябва да бъде избран главен съдебен 
инспектор, и той ще бъде избран рано или късно, но за съжаление с едно много сериозно 
закъснение. Консенсус по този въпрос нямаше и в магистратските среди. Крайно време е да 
разберем, че за да има реформи в страната, трябва да има вътрешна необходимост. Това 
усещане се появява и в магистратските среди, което е сигурен знак, че трябва да има 
подобрение.  
- Очаквахте ли такава силна и яростна съпротива срещу проекта за нов Наказателен кодекс? 
Наскоро заявихте, че сте готова да го оттеглите. Какво ви накара да промените позицията си?  
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- Промених позицията си след задълбочено обсъждане с магистратите и мнението на 
съдийската общност през миналата седмица, защото те изразиха увереност, че биха могли да 
се справят с борбата с корупцията, организираната и битовата престъпност и без нов НК. 
Приемам това като една трезва преценка. Нямам основание да не им вярвам. Когато преди пет 
години е започнала работата по нов НК, вероятно нагласата на професионалната общност е 
била по-различна.  
- За една година успяхте ли да намерите общ език с Висшия съдебен съвет (ВСС)? За 
страничния наблюдател остава впечатлението, че ходите на заседания само за да ви поискат 
повече пари, а вие да отвърнете, че няма.  
- Упражнявам пълномощията си в пълнотата им.  
Законодателят е решил, че управлението на съдебната система е в ръцете на ВСС. Лично аз 
смятам, че имам добро взаимодействие с тях Винаги съм се опитвала да спазвам стриктно 
принципа на разделение на властите и ясно да разделям отговорностите, както ги е определил 
законът.  
- Ще се окаже ли, че сте поредният правосъден министър, който не успя да реши проблема със 
сградния фонд на Софийския районен съд и на Софийската районна прокуратура?  
- Сградният проблем на съдебната власт е много сериозен в цялата страна. Той е силно 
остарял. Да, магистратите са прави. Вярно е, че не може да искаме от тях да работят на нивото 
на европейските си колеги в условията, при които в много съдебни сгради те не са адекватни. 
Това, което започнах, е пълно обследване на това с какъв сграден фонд разполагаме, в какво 
състояние е и чия собственост са самите сгради. Това се прави за първи път. Когато този 
анализ бъде довършен, което се надявам, че ще се случи, тогава ще може да се направи една 
много ясна програма за това как управляваме съдебните имоти и къде трябва да се подобрят. 
Дотогава няма как да направим каквото и да е. Така че въпросът със сградите на Софийския 
районен съд и на Софийската районна прокуратура е елемент от целия проблем, който се 
опитвам да реша с всички усилия, и мисля, че в следващите седмици ще имаме положително 
развитие.  
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Регионални печатни медии 
 
Няма намерена информация.  
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Периодични печатни издания  
 
Дата: 03.07.2014  
Източник: сп. Капитал, 100  
Страница: 142,143  
Брой думи: 1776  
 
 
Резюме: В завода за вълна в Сливен предстои подмяна на старо оборудване, разширение на 
продуктовата гама и изграждане на ново помещение за производство на платове по иновативна 
за България технология. За новия цех са предвидени 25 млн. лв. В него ще бъдат наети 
допълнително около 140 души. Новото производство ще ползва 10 пъти по-малко вода при 
обработката на платовете и 50% по-малко електрическа енергия. Ново оборудване се очаква и 
в „Е. Миролио“ - Ямбол. Тук на практика има три забода - две предачници и бояджийница с 
пречиствателна станция, разположени на 75 000 кв.м. Част от средствата са по проект от 
оперативна програма „Конкурентоспособност“ на стойност 3.52 млн. лв. 
 
Заглавие: РЕКОРДНО МНОГО ПОРЪЧКИ  
Подзаглавие:  
Автор: Мара ГЕОРГИЕВА  
Текст: 2013 2. е най-силната за износа в сектора, който достига 1.8 млрд. евро  
ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ОБЛЕКЛА И ТЕКСТИЛ ОТЧЕТОХА РЕКОРДНИ ПРОДАЖБИ ЗАД 
ГРАНИЦА ПРЕЗ 2013 Г. - ЗА 1.8 МЛРД. ЕВРО. ЗА СРАВНЕНИЕ - ПРЕЗ 2012 Г. EKG ПОРТЪТ 
НА КОМПАНИИТЕ ОТ СЕКТОРА Е ЗА 1.671 МЛРД. ЕВРО, А ПРЕЗ ВЪРХОВАТА 2006 Г. - ЗА 
1.784 МЛРД. ЕВРО.  
„Поръчките се завръщат, фабриките работят на пълна мощност“, отчита Радина Банкова, 
председател на Българската асоциация на производителите и износителите на облекло и 
текстил. „Имаме достатъчно клиенти, но нямаме обучени хора. Компаниите инвестираха в 
енергийна ефективност, в подобряване условията на труд, в квалификация на персонала и 
налагане на стандарти за професионално обучение. Въпреки това кризата с кадрите в бранша 
се задълбочава и това ни спира да се разбиваме“, обобщава Банкова.  
Производството на облекла и текстил е силно ориентирано към европейския пазар. Това 
обуславя и зависимостта на сектора от потреблението на континента. Увеличаващото се 
търсене означава повече работа за българските фабрики. „Ние сме много силни в 
изпълнението на дребни поръчки с много кратки срокове“, припомня Радина Банкова. По 
думите й освен познатите възложители на поръчки от евросъюза браншът изпълнява заявки за 
облекла и за руски клиенти въпреки тежкия митнически режим. Банкова откроява и друга 
тенденция, която ще окаже влияние върху натовареността и конкуренцията в сектора - Китай 
инвестира все повече в Европа, за да задоволява нуждите на своя пазар от качествени 
облекла.  
Тенденцията за по-добра година се вижда и в отчетите на големите компании. Приходите на 
всички десет дружества растат, а повечето отчитат и по-високи печалби. Оптимизмът личи и в 
инвестиционните планове на лидерите в топ 10 за сектора от традиционната класация на 
„Капитал“. И тази година няма промяна в първите три места.  
Все по-голям  
Традиционният лидер „Е. Миролио“ влага всяка година между 10 и 15 млн. лв. в текстилните си 
предприятия в Сливен, Ямбол и Свищов. Специално през 2013 г. направените инвестиции са за 
16 млн. лв. Компанията изнася продукцията си в 65 държави и продава на повече от 6000 
клиенти. В трите предприятия работят 2300 души, които изпълняват около 100 хил. поръчки на 
година. За времето от 2012 до 2014 г. дружеството е увеличило персонала си с 300 души. През 
миналата година „Е. Миролио“ достига 210 млн. лв. оборот. „До края на тази година планираме 
да достигнем оборот от 240 млн. лв., а през 2015 г. се надяваме той да стигне 264 млн., лв.“, 
съобщи собственикът Едоардо Миролио. Този растеж според него е напълно възможен заради 
големите инвестиции - 55 млн. лв., които ще бъдат направени през 2014 г. Част от парите са по 
европейски програми. В завода за вълна в Сливен предстои подмяна на старо оборудване, 
разширение на продуктовата гама и изграждане на ново помещение за производство на 
платове по иновативна за България технология. За новия цех са предвидени 25 млн. лв. В него 
ще бъдат наети допълнително около 140 души. Новото производство ще ползва 10 пъти по-
малко вода при обработката на платовете и 50% по-малко електрическа енергия. Ново 
оборудване се очаква и в „Е. Миролио“ - Ямбол. Тук на практика има три забода - две 
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предачници и бояджийница с пречиствателна станция, разположени на 75 000 кв.м. Част от 
средствата са по проект от оперативна програма „Конкурентоспособност“ на стойност 3.52 
млн. лв. Инвестицията в „Свилоза Ярн“ в Свищов пък е свързана с подобряване на качеството 
на произвеждания продукт и подготовка на използваните багрила. Заводът в Свищов е 
единственият производител в България на вискозна прежда rayon за текстилната 
промишленост и за плетачниците.  
Вторият италианец  
Класически е вече и вторият в подреждането в сектора -“Булсафил“. И тази компания е 
собственост на италиански инвеститор - фирма Safil. Намира се в индустриалната зона край 
Пловдив - село Скутаре, разположена е на площ от 200 хил. кв. метра и произвежда повече от 
7000 тона годишно камгарни прежди. Над 98% от продукцията заминава зад граница. 
Дружеството отчита по-високи преходи през 2013 в сравнение с 2012, но още не е достигнало 
постиженията си от пиковата за него 2011 г. В отчета си от компанията отбелязват, че първите 
месеци на 2014 г. продължават положителната посока на развитие от последното тримесечие и 
затова очакват повече продажби. Предстои и разделяне на компанията на две  
- в едната ще са недвижимостите и оборудването, а в другата  
- производствената дейност.  
Когато клиентите са големи  
Традиционно трета в класацията - фирма „Калинел“, изпраща „много успешна 2013 година“ по 
думите на собственика й Марин Радевски. Това е най-голямата компания в сектора с български 
капитал. Дружеството произвежда възглавници за спане и за декорация, калъфи за матраци, 
завивки, полиестерна вата. Притежава фабрики в Троян и Червен бряг. фирмата стартира през 
1994 г. с производство на вата за мебелната и шивашката индустрия. През 2000 г. вече има 19 
работници, а през 2001 г. назначава нови 62, лично обучавани от инж. Радевски. 
Производствената й дейност в страната сега се разгръща на площ от 36 000 кв. м, а заетите са 
над 1100. Но и в тази компанията кадрите не достигат. „Калинел“ е сред основните доставчици 
на IKEA, работи и за веригите „Кауфланд“, „Теско“, „Карфур“. От 2012 г. Радевски е собственик 
и на фабрика за вата в Сърбия, в която е инвестирал 1.5 млн. лв. През същата година придоби 
и терена и сградите на съседната фирма „Троян мотор“.  
Дружеството бележи възходящ тренд и през 2013 - продажбите са за над 84 млн. лева срещу 
близо 80 млн. през предходната година. Марин Радевски обяснява тези резултати с 
инвестициите - в нови технологии, машини и складова база и с разширението на пазарите.  
Да си сменим местата  
„Балконф“ - Търговище, и „Ембул инвестмънт“ разменят местата си в класацията в сравнение с 
предишната година. „Балконф“ - Търговище, е създадена през 1991 г. като фирма Дже Те Ка и 
произвежда мъжки и дамски облекла - ризи, блузи, сака. Седалището на компанията майка е в 
Италия, цялото производство е предназначено за италианския пазар.  
„Ембул инвестмънт“, която традиционно присъства в класацията за сектора, е дъщерно 
дружество на турската Emboy Yuntas Tekstil и произвежда синтетични и акрилни прежди. 
Заетите във фирмата са над 300. Над 90% от продукцията й заминава зад граница, основно за 
ЕС - за производители на тъкани за облекло, за автомобилна и мебелна тапицерия и др. От 
компанията определят 2013 като трудна година заради свитото търсене, водещо до 
намаляване на поръчките. Но се опитват да компенсират това с навлизането на нови пазари -
през миналата година това е Индия например.  
Познатите лидери  
Фирмите „Фелдхюс БГ“ - Монтана, (отново 6-а), „Коутс България“ (8-а в класацията една 
позиция нагоре) и „Аглика трейд“ - Велико Търново (9-о място - едно no-нагоре), са отново в топ 
10 на класацията. Елвира Иванова, управител на „Фелдхюс БГ“, определя 2013 като 
„супергодина“. Дружеството произвежда горно дамско облекло и е собственост на германския 
„Фелдхюс холдинг“. Заетите в компанията в България са 160. Отделно от това приходите на 
всички десет дружества растат, а повечето отчитат и по-високи печалби.  
„Фелдхюс БГ“ възлага работа на фирми подизпълнителки, които във върховия сезон достигат 
34, обясни Иванова. Тя ръководи и новата фирма на холдинга в Македония - заетите в нея са 
300, наемат и подизпълнители. „На сезон изработваме 800 хил. облекла в България и 
Македония. Ние правим всичко - от покупката на материалите, дизайна, кройките и шиенето до 
складирането на готовата продукция, окачествяването и транспортирането й. В централата в 
Германия са само търговците“, обясни Елвира Иванова. „Коутс България“ е част от британската 
Coats, основана преди около 250 години, която има поделения в над 60 страни. Компанията е 
световен лидер при продуктите за текстилни занаяти. В България концернът предлага над 10 
000 артикула в две основни направления - „Индустрия“ (конци, ципове, копчета, подлепващи 
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материали, машинни игли, ножици, креди) и „Ръкоделие“ (конци за ръчна бродерия, за плетене 
и със специализирано предназначение, щампирани гоблени и комплекти за бродерия, прежди, 
метална галантерия, аксесоари и инструменти за плетене и др.) За 2013 дружеството бележи 
съвсем лек ръст на продажбите.  
„Аглика“ произвежда хавлии и халати, изделия от полар, спалньо бельо, олекотени завивки, 
възглавници. Компанията има две предприятия - „Аглика“ във Велико Търново и „Аглика трейд“ 
в Твърдица. През миналата година фирмата навлезе на пазарите в Швеция, Финландия и 
Норвегия, където продава специален вид поларно пончо. Дружеството нашумя и с това, че уши 
юбилейните кърпи за чай на английската кралица. „Аглика“ е притежател на два международни 
патента за тъкани - хавлията „Дабълфейс“ (от памук и микрофибър), която съхне три пъти по-
бързо, и т.нар. мембранна тъкан, която е с по-голяма еластичност, по-лека от 
конвенционалните материи и не пропуска въздух и вода. Сред клиентите на „кърпата с двете 
лица“ са модните къщи „Емануел Унгаро“ и „Мисони“.  
Дебют в класацията  
За пръв път в подреждането тази година влизат „Криейшънс“ - Габрово, и „Мода шпорт“ - 
Мадан. „Криейшънс“ произвежда дамска конфекция. Има пет производствени бази в Габрово и 
офис в Гуанджоу, Китай. Капацитетът на фирмата й позволява да произвежда около 200 000 
облекла на месец. Предприятието има свои доставчици на тъкани, както и собствен 
дизайнерски екип, шоурум и складова база. Историята на „Мода шпорт“ в Мадан започва с 
приватизацията на шивашката фабрика „Родопи М 91“, която приключва през 1996 г. Новият 
собственик - Вилхелм Ерлих, и неговата семейна фирма Sportalm - Австрия, инвестират в 
модернизиране на предприятието, а през 2008 приключи изграждането на изцяло нова 
фабрика. „Тя е разположена на 10 хил. кв. метра площ и разполага с най-модерната техника в 
бранша. Инвестирани са 7 млн. лв.“, уточни управителят на „Мода шпорт“ инж. Георги Кенов. 
Дружеството осигурява работа на 424 души от целия регион. Отделно от това възлага работа 
от името на Sportalm -Австрия. „За времето от април до октомври всяка година работим с 20 до 
27 фирми в цялата страна, които са ни подизпълнители“, казва инж. Кенов. „През първите 
месеци на 2014 има известно задържане на продажбите, но като цяло кризата ни заобикаля. 
Плюс за нас е, че дрехите, които изработваме, се продават във високия ценови сегмент. Доста 
от колегите, произвеждащи в ниския ценови сегмент, бяха принудени да затворят. Но ние 
имаме постоянни клиенти, които знаят какво да очакват от марката Sportalm и са готови да 
платят за това“, коментира инж. Георги Кенов. Австрийската Sportalm е фирма с над 120-
годишна история в производството на ски екипировка и инвестира над 2 млн. евро годишно 
само за дизайн.  
Фирмата няма притеснения за бъдещето от гледна точка на обема възлагани поръчки. 
„Проблем е, че младите хора не искат да работят в шивашкия бранш. Имаме обучителна линия, 
идват младежи, плащаме им и ги обучаваме, но щом свърши обучението и трябва да преминат 
на работа на норма, си тръгват. Проблемът с кадрите е остър и за други браншове в страната“, 
обобщава инж. Георги Кенов. Тази година от класацията отсъстват миналогодишните участници 
„България К“ и „Плакати тексил“, които не предоставиха данни. По същата причина не 
присъстват и други големи компании като „Пирин Текс“, „Яна“, „Дзалли“.  
20132012  
11Е. МИРОЛИО  
22БУЛСАфИЛ  
33КАЛИНЕЛ  
45БАЛКОНф  
54ЕМБУЛ ИНВЕСТМЪНТ  
6бФЕЛДХЮС БГ  
7-КРИЕЙШЪНС  
89КОУТС БЪЛГАРИЯ  
910АГЛИКА ТРЕЙД  
10-МОДА ШПОРТ  
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Интернет издания и социални мрежи  
 
Дата: 01.07.2014  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=16971682  
Брой думи: 658  
 
 
Резюме: Исканията на Бареков за мораториум са логични - най-вече в частта за замразяване 
на всякакви политически назначения в икономически структури.  
Защото самото правителство вече доказа невъзможността си за нормални назначения. Справка 
- скандалите в ОП „Конкурентоспособност”, където заради недоразумението Ели Милушева 
България ще загуби едни стотина милиона лева, а 142 фирми ще останат без пари за 
технологична модернизация. А това е само едно от многото провалилите се назначения в 
икономиката. 
 
Заглавие: Спрете с тия калинки!  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Самото правителство на Пламен Орешарски вече доказа невъзможността си за 
нормални назначения.  
Има едно нещо, което всяко правителство не пропуска никога, ама никога, след като дойде на 
власт. Да си изпълни предизборните обещания? Неее, не сме Германия. Да се погрижи за 
социално слабите? Неее, не сме Норвегия. Българското правителство като дойде на власт… 
започва назначенията. На партийни другари, съпруги, братовчеди, шофьори, любовници 
(понякога шофьорите са и любовници), стринки, майки, учинайки, шуреи, баджанаци. Разбира 
се не на ниво хигиенист в учреждение. От началник отдел нагоре. Въпросът е съответният 
близък другар да е назначен, след което се изгражда съответната мрежа от благодарни 
назначени, които при нужда изпълняват и съответните указания.  
Една от надеждите след падането на правителството на ГЕРБ бе практиката с назначаването 
на калинки да спре. За съжаление не стана така.  
Да вземем пример с държавното предприятие „Български морски квалификационен център” 
(БМКЦ), към което имам афинитет като журналист, занимаващ се основно с транспорта. По 
времето на правителството на ГЕРБ, за шеф на борда бе назначен Кръстьо Кривов. 
Отличителна черта - партиен активист - неуспял кандидат-кмет на район „Изгрев”. Миналата 
година палачинката се обърна и хоп-смяна. На мястото на Кръстьо дойде нова звезда - 
секретарят на ГС на БСП-Варна по идейно политическа работа и председател на БСП в район 
„Одесос” Христо Боев. Комично. Калинка от район „Одесос” сменя калинка от район „Изгрев”. Е 
те това е цялата българска държавна политика. Назначаваме партийни калинки за шефове в 
икономически предприятия. И после защо били в трагично състояние…  
А назначенията не спират. Днес шефът на „България без цензура” Николай Бареков обяви, че 
се готви ново назначение - този път по-скандално, защото става дума за българското 
представителство в Черноморската банка за възстановяване и развитие - една от стабилните 
финансови институции в региона. И от ББЦ поискаха незабавно спиране на всички назначения. 
До 5 октомври, след което живот и здраве, ще имаме нов парламент, който да назначи ново 
правителство.  
Исканията на Бареков за мораториум са логични - най-вече в частта за замразяване на 
всякакви политически назначения в икономически структури.  
Защото самото правителство вече доказа невъзможността си за нормални назначения. Справка 
- скандалите в ОП „Конкурентоспособност”, където заради недоразумението Ели Милушева 
България ще загуби едни стотина милиона лева, а 142 фирми ще останат без пари за 
технологична модернизация. А това е само едно от многото провалилите се назначения в 
икономиката.  
Предложението на лидера на ББЦ би трябвало логично да бъде подкрепено от другата 
сериозна извънпарламентарна формация - Реформаторския блок. Които ако преглътнат 
тоталното хейтърство, налагано им до посиняване от зората на демокрацията, биха имали най-
голям интерес от подобен мораториум. Логично е да се съгласят на подобна опция и ГЕРБ. С 
едно наум - че самият термин „калинка” бе въведен от медиите точно по време на 
управлението на Бойко Борисов. При подобно искане и самите управляващи нямат много богат 
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избор - в момента са притиснати до стената и ако крехкия консенсус, който се установи при 
срещите при президента се разпадне, навън ще се появят отново протестиращи. Ама не от 
ония умните и красивите, а ония от гладните и бедните от февруари, дето са опрени до стената 
и им е все тая дали ще се мъчат със сметките за тока или ще излежат някой управляващ на 
държавна сметка.  
Да се върнем обаче на предложението на Бареков за мораториум върху назначенията. Нека 
като сме казали „А” да кажем и „Б”.  
Защо да не се посегне и на „свещените кокошки” - бордовете на държавните предприятия, както 
и на назначения в международни структури от типа на Черноморската банка. Нека всяко едно 
такова назначение да влиза в регистър - с биография на кандидата, копие от диплома по 
специалността. Публично, в интернет. Защо не и с възможност за коментари. Стига с тия 
секретари по идейно-политическата работа.  
Дано да можем след октомври да имаме правила, по които да се извършват всички тези 
назначения. И току виж станало чудо - шеф на борда на БМКЦ да стане професионалист в 
областта на морската квалификация. А не калинка от партийна организация в някой район в 
София или Варна.  
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Дата: 02.07.2014  
Източник: www.shum.bg  
Връзка: http://www.shum.bg/index.php?item=111118  
Брой думи: 242  
 
 
Резюме: Общинските съветници знаят, че спечелихме европроект, с реализацията на който ще 
подобрим услугите на гражданите и затова са коментирали вчера, че е възможна 
оптимизацията в службите за общинска собственост. „Не съм запознат с декларацията на 
общинските съветници от БСП, но прочетох вчера. Ние имаме спечелен европроект по ОП 
„Конкурентоспособност“. Проектът „Географско-информационна система“ е на стойност 260 000 
евро, но чакаме от година и половина финансиране от изпълнителния орган - Министерството 
на икономиката и енергетиката, но засега пари няма. Очакваме след август вече да получим 
финансиране“, каза Цанев. 
 
Заглавие: Ц. Цанев: Спечелихме европроект, който дава възможност за оптимизиране на 
службите за общинска собственост  
Подзаглавие:  
Автор: Цанко Цанев  
Текст: Общинските съветници знаят, че спечелихме европроект, с реализацията на който ще 
подобрим услугите на гражданите и затова са коментирали вчера, че е възможна 
оптимизацията в службите за общинска собственост.  
Това каза днес пред ШУМ.БГ управителят на общинското предприятие „Общински жилища и 
имоти“ Цанко Цанев по повод казаното от общинския съветник Генчо Гатев, че е възможна 
оптимизация в тези служби, тъй като те не са натоварени с работа.  
„Не съм запознат с декларацията на общинските съветници от БСП, но прочетох вчера. Ние 
имаме спечелен европроект по ОП „Конкурентоспособност“. Проектът „Географско-
информационна система“ е на стойност 260 000 евро, но чакаме от година и половина 
финансиране от изпълнителния орган - Министерството на икономиката и енергетиката, но 
засега пари няма. Очакваме след август вече да получим финансиране“, каза Цанев.  
Още по темата  
Генчо Гатев: Искаме реорганизация на общинската структура и съкращения в администрацията  
01.07.2014 14:10  
Той обясни, че с парите по европроекта ще се закупи софтуерен продукт, чрез който ще се качи 
целия надземен кадастър в града с идентификационен номер на всеки имот, видът му, адрес, 
граници.  
„По този начин ще помогнем на общината с кадастралното решение и тогава гражданите няма 
да чакат с молби, разрешения за скици, а на момента ще получават услугата“, коментира 
Цанев. Той уточни, че към момента са качени на сайт само общинските имоти като списък без 
кадастър, но с тази програма ще се реши проблема. И добави, че службите за общинска 
собственост имат своите задължения по актуване и издирване на общинска собственост.  
 

http://www.shum.bg/index.php?item=111118
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Дата: 02.07.2014  
Източник: www.darikfinance.bg  
Връзка: 
http://www.darikfinance.bg/novini/107949/%C8%EA%EE%ED%EE%EC%E8%F7%E5%F1%EA%E8
%FF%F2+%EF%E5%F7%E0%F2%3A+%D2%FA%F0%F1%E8+%F1%E5+%E7%EB%E0%F2%E5%
ED+%EF%F0%FA%F1%F2  
Брой думи: 893  
 
 
Резюме: Разривът БСП - ДПС стигна и до фонд „Земеделие“. Агроминистърът иска да смени 
изпълнителния директор, но заради липса на кворум може и да не успее.Разривът в 
управлението на европейските фондове за селско стопанство е на своя връх - във вторник 
агроминистърът Димитър Греков втвърди тона към ръководството на фонд „Земеделие“ и за 
втори път в последните седмици обяви, че ще поиска оставки. Реално сблъсъкът е по-едър: от 
едната страна е ДПС, която и чрез министъра иска да овладее ръководството на фонда, а от 
друга - БСП, която е назначила сегашното. Развръзката ще дойде по линия кой ще отиде на 
заседанието в четвъртък, кой има мнозинство и дали въобще ще има кворум. Предходното се 
провали заради отсъствие на част от управителния съвет на фонда: представители на 
министерствата на екологията, финансите, икономиката, на земеделието (зам.- министър Явор 
Гечев) и изпълнителният директор на фонда. Напрежение между БСП и ДПС отпреди седмица 
има и покрай европейската програма „Конкурентоспособност“.  
 
Заглавие: Икономическият печат: Търси се златен пръст  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Разривът БСП - ДПС стигна и до фонд „Земеделие“. Агроминистърът иска да смени 
изпълнителния директор, но заради липса на кворум може и да не успее.Разривът в 
управлението на европейските фондове за селско стопанство е на своя връх - във вторник 
агроминистърът Димитър Греков втвърди тона към ръководството на фонд „Земеделие“ и за 
втори път в последните седмици обяви, че ще поиска оставки. Реално сблъсъкът е по-едър: от 
едната страна е ДПС, която и чрез министъра иска да овладее ръководството на фонда, а от 
друга - БСП, която е назначила сегашното. Развръзката ще дойде по линия кой ще отиде на 
заседанието в четвъртък, кой има мнозинство и дали въобще ще има кворум. Предходното се 
провали заради отсъствие на част от управителния съвет на фонда: представители на 
министерствата на екологията, финансите, икономиката, на земеделието (зам.- министър Явор 
Гечев) и изпълнителният директор на фонда. Напрежение между БСП и ДПС отпреди седмица 
има и покрай европейската програма „Конкурентоспособност“.  
Министерство на правосъдието предлага: Без такси при доброволно плащане на частен 
съдебен изпълнител. Проекти в парламента също предвиждат по-ниски разходи за длъжника. В 
края на мандата си правителство и депутати активно демонстрират грижа за длъжниците - 
преди дни Министерството на правосъдието е предложило намаление на такси на частни 
съдебни изпълнители, а депутати от БСП са внесли поредните предложения за законови 
промени, засягащи хората с просрочени дългове. Министерство на правосъдието предлага 
длъжниците да не плащат такса върху сумата, погасена в срока за доброволно изпълнение. 
Това може да стане, ако правителството приеме постановление за допълнение към тарифите 
на частните съдебни изпълнители. Текстовете са предложени от Министерството на 
правосъдието и са публикувани в сайта за обществени консултации Strategy.bg, където ще се 
събират мнения до 11 юли.  
КФН ще взима „доброволно върнатия лиценз“ на „Глобал маркетс“. Искането за отнемане е 
отпреди три месеца, но процедурата идва в разгара на обвиненията срещу посредника. Три 
месеца след като „Глобал маркетс“ доброволно поиска да върне лиценза си за инвестиционен 
посредник и дни след като негови служители и собственици бяха обвинени за всяване на 
банкова паника, Комисията за финансов надзор (КФН) започна процедура по отнемане на 
разрешителното му. На последното си заседание надзорът е решил да открие производството, 
което се вижда и от документи на сайта на самата на комисия. В средата на май заместник-
председателят по инвестиционната дейност Николай Попов е обявил, че е забранил на 
посредника да сключва договори с нови клиенти. Попов е поискал „Глобал маркетс“ да покаже 
документи за прехвърляне на активите на клиентите и за липсата на наличност по сметките им.  
Вестник Сега  

http://www.darikfinance.bg/novini/107949/%C8%EA%EE%ED%EE%EC%E8%F7%E5%F1%EA%E8%FF%F2+%EF%E5%F7%E0%F2%3A+%D2%FA%F0%F1%E8+%F1%E5+%E7%EB%E0%F2%E5%ED+%EF%F0%FA%F1%F2
http://www.darikfinance.bg/novini/107949/%C8%EA%EE%ED%EE%EC%E8%F7%E5%F1%EA%E8%FF%F2+%EF%E5%F7%E0%F2%3A+%D2%FA%F0%F1%E8+%F1%E5+%E7%EB%E0%F2%E5%ED+%EF%F0%FA%F1%F2
http://www.darikfinance.bg/novini/107949/%C8%EA%EE%ED%EE%EC%E8%F7%E5%F1%EA%E8%FF%F2+%EF%E5%F7%E0%F2%3A+%D2%FA%F0%F1%E8+%F1%E5+%E7%EB%E0%F2%E5%ED+%EF%F0%FA%F1%F2
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ГЕРБ пробва да спре преназначаването на главния секретар на МВР. Хората на Борисов искат 
отлагане на новия закон и обещават да извадят ГДБОП от ДАНС.ГЕРБ се обяви категорично 
срещу евентуално преназначаване на главния секретар на МВР Светлозар Лазаров за 5-
годишен мандат. „В 12 без пет ще бъде назначен нов главен секретар и най-вероятно това ще е 
досегашният“, обяви вчера бившият вътрешен министър Цветан Цветанов. „Според нас това е 
абсолютно недопустима процедура, нерационална, и тя изцяло взривява идеята за политическа 
стабилност и плавен преход към политическа стабилност. Това ще бъде директна 
конфронтация с останалите политически сили, с цялата професионална общност“, добави 
депутатът от ГЕРБ и заместник на Цветанов в МВР Веселин Вучков.  
Вестник 24 часа  
Цялата „Струма“ ще е готова до 2022 г. Лот 2 на магистрала „Струма“ от Дупница до 
Благоевград ще бъде готов през март 2015 г., а участъкът от Сандански до гръцката граница - 
през октомври. Това каза преди дни министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева 
по време на инспекцията по изпълнението на аутобана заедно с шефа на пътната агенция 
Стефан Чайков. Очаква се цялата магистрала да бъде завършена през 2022 г. според 
разчетите на министерствата на регионалното развитие и на транспорта. За най-тежкия лот от 
Благоевград до Сандански, който минава през Кресненското дефиле, все още се проектира 
тунелът с дължина над 15 км. Пари за него ще се искат от Брюксел в следващия програмен 
период, стойността му е 1 млрд. лв.  
Вестник Монитор  
Юлската фактура за ток - по две цени. Парното по-изгодно за отопление от еленергията. Това 
се налага заради промяната в цените, които Държавната комисия за енергийно и водно 
регулиране (ДКЕВР) прави всяка година по това време. Вместо намаление, както се очакваше, 
регулаторът одобри с под 3% поскъпване на тока. Ако държите сметката ви да е абсолютно 
точна и да не се притеснявате, че ще платите повече ток по по-високите цени, можете да се 
възползвате от възможността, която ЕРП-тата дават за самоотчет. За целта трябва да си 
засечете електромера и да подадете данните в енергото.  
Вестник Стандарт  
В парламента: Търси се златен пръст. „Атака” напусна, ГЕРБ решава за кворума.В парламента 
се търси нов златен пръст. Кворумът отново е под въпрос, след като Волен Сидеров обяви, че 
„Атака“ окончателно напуска Народното събрание. „Тук няма какво повече да се реши и прави“, 
заяви лидерът на националистите. Досега той носеше прозвището Златния пръст, защото 
осигуряваше с групата си работата на парламента при бойкотите на ГЕРБ. Сега съдбата на 42-
ото Народно събрание е в ръцете на хората на Бойко Борисов. В ГЕРБ ще решават поотделно 
за всяко заседание дали да се регистрират или не, стана ясно от думите на вицелидера Цветан 
Цветанов. Тежката дума ще има лично Борисов. Математически съществува и вариант, в който 
кворумът от поне 121 души може да бъде осигурен, ако депутатите от БСП и ДПС бъдат 
подкрепени и от петимата независими. Те обаче вече са четирима, след като Красимир 
Стефанов вчера подаде заявление за напускане на НС.  
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Дата: 01.07.2014  
Източник: www.capital.bg  
Връзка: http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2014/07/01/2335208_razrivut_bsp_-
_dps_stigna_i_do_fond_zemedelie/  
Брой думи: 979  
 
 
Резюме: Напрежение между БСП и ДПС отпреди седмица има и покрай европейската програма 
„Конкурентоспособност“. 
 
Заглавие: Разривът БСП - ДПС стигна и до фонд „Земеделие“  
Подзаглавие:  
Автор: Деница Ватева  
Текст: Агроминистърът иска да смени изпълнителния директор, но заради липса на кворум 
може и да не успее  
Разривът в управлението на европейските фондове за селско стопанство е на своя връх - във 
вторник агроминистърът Димитър Греков втвърди тона към ръководството на фонд 
„Земеделие“ и за втори път в последните седмици обяви, че ще поиска оставки. Реално 
сблъсъкът е по-едър: от едната страна е ДПС, която и чрез министъра иска да овладее 
ръководството на фонда, а от друга - БСП, която е назначила сегашното.  
Развръзката ще дойде по линия кой ще отиде на заседанието в четвъртък, кой има мнозинство 
и дали въобще ще има кворум. Предходното се провали заради отсъствие на част от 
управителния съвет на фонда: представители на министерствата на екологията, финансите, 
икономиката, на земеделието (зам.- министър Явор Гечев) и изпълнителният директор на 
фонда.  
Напрежение между БСП и ДПС отпреди седмица има и покрай европейската програма 
„Конкурентоспособност“.  

Обвинение и обяснение  
През последните месеци постоянно има слуховете за искани оставки на близките до БСП 
изпълнителен директор на фонд „Земеделие“ Мирослав Николов и неговата заместничка 
Виолета Александрова. Един от едрите сблъсъци е бил при решаването на казуса дали да има 
проекти за луксозни автомобили, като подкрепата е идвала от партията на Доган. Сега ДПС 
иска да овладее институцията, която разпределя годишно над 2 млрд. лв. - всички европейски 
фондове за селско стопанство и местните субсидии.  
Агроминистърът преди седмица обяви, че ще иска отстраняването на двамата, като поводът за 
това внезапно изказване бе оплакване от Светия синод за затруднена комуникация с фонда 
покрай проекти за ремонт на църкви с европейски средства.  
Сега Греков директно съобщи, че има „множество оплаквания от фонд „Земеделие“ и от 
ръководството му“. „Казвам го ясно и категорично“, обяви още министърът. И допълни, че „в 
крайна сметка ще поискам от тях тези оставки, ако са достойни хора, трябва да ги получа и да 
гласуваме тяхното отстраняване“.  
В отговор на изпратени въпроси Мирослав Николов и Виолета Александрова съобщиха, че „да 
се подаде оставка точно в настоящия момент може би е най-лесната работа“, но „въпросът е 
как тези оставки ще решат истинските проблеми в сектора, които към момента са извън 
компетенциите и правомощията на фонд „Земеделие“.  
Николов и Александрова обясняват споменатите от министъра критики към работата им с 
факта, че е „нормално бенефициенти, които не са покрили изискванията и са с неодобрени 
проекти, да се оплакват“. „Ето защо хвърлянето на общи квалификации, без конкретни факти, е 
несериозно. Знаем, че този, който губи, се оплаква и това е примамливо за медиите. Добре е да 
се попитат обаче и хилядите земеделци, които най-сетне подписаха договори за проекти. Тук 
въпросът не е дали има недоволни от ръководството на фонда, а кой и защо има интерес от 
дестабилизация на единствената разплащателна агенция на България във време, когато от нея 
зависи одобряването на сключени договори в частните бенефициенти и съгласуването на 
обществените поръчки на общинските проекти“, коментират още те.  
В допълнение казват и че „по-съществен е и друг проблем – след като сегашното ръководство 
на фонд „Земеделие“ свърши своята работа и разплати над 1 млрд. евро, къде е 
сертифициращият орган, който да представи доклад със заключение пред ЕК? Такъв орган 
няма, не е избран от министерството на земеделието, а договорът на стария изтече в началото 
на годината. Има реална опасност тези пари да се наложи да бъдат плащани от 
републиканския бюджет и това е основният проблем, а не жалбите на лица с проекти, които не 

http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2014/07/01/2335208_razrivut_bsp_-_dps_stigna_i_do_fond_zemedelie/
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2014/07/01/2335208_razrivut_bsp_-_dps_stigna_i_do_fond_zemedelie/
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отговарят на европейските изисквания“, твърдят двамата. Във вторник пред журналисти 
Димитър Греков съобщи, че ЕК е удължила с месец срока за сертифициране на разходите по 
проекти, тъй като в момента текат процедури по обжалване на обществената поръчка за избор 
на сертифициращ орган в страната.  
Игри на кворум  
Всъщност евентуалното искане на оставките на Николов и Александрова трябва да се случи на 
заседание на 11-членния Управителен съвет на фонд „Земеделие“, чийто председател е 
именно министърът, а други негови членове са зам.-министри от различни ведомства и 
управата на фонда. Представител на регионалното министерство не е излъчван, затова 
максималният брой досега е 10.  
Неофициално се твърди, че ДПС се опитва да си състави мнозинство чрез промяна на 
представители в съвета, както и че през миналата седмица е имало провалено заседание 
заради неявяване на представителите на БСП. Във вторник Димитър Греков съобщи, цитиран 
от БНР, че заседанието не се е състояло, тъй като на него не са се явили членовете на 
управителния съвет от министерствата на икономиката и на финансите, като отказа да 
коментира дали това е умишлен бойкот вследствие на политически сметки. По информация на 
„Капитал“ обаче отсъствалите са били общо петима.  
Вчера от Министерството на финансите съобщиха в отговор на въпроси от „Капитал Daily“, че 
техният представител в съвета не е отишъл на заседанието поради факта, че съобщението за 
провеждането му е изпратено много късно и без дневен ред, по който да бъде изказано 
становището на ведомството. От икономическото министерство посочиха същата причина. По 
устав предложението за дневен ред и документите към него трябва да бъдат предоставени 
четири дни преди заседанието.  
Тази седмица въпреки твърдението на Греков за заседание в четвъртък такова отново може да 
няма. Причината е, че до вторник вечерта е получена само покана за заседание, без дневен 
ред и документи, съобщи източник на „Капитал Daily“. Резултатът от опита за преврат малко 
преди падането на правителството е неясен и рокадата - малко вероятна. Но е показателна за 
стила на ДПС - целта е да получат контрол над много средства, дори и за кратко.  
Какво работи фондът в момента  
Разривът между партиите в управлението и ръководствата на ключови институции, които би 
трябвало да си сътрудничат, логично ще се отрази на получателите на средствата. Греков 
съобщи, че на заседанието на фонда (освен евентуалните искания за оставки) трябва да се 
разглеждат решения за разпределения на финансиране - около 60 млн. лв. за 
животновъдството, предназначени по схеми за хуманно отношение, както и други 4.3 млн. лв. 
за компенсиране на пропаднали площи от природни бедствия. Извън конкретния дневен ред 
смяната поставя под риск и последните проекти с еврофинансиране.  
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Дата: 02.07.2014  
Източник: www.capital.bg  
Връзка: 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2014/07/02/2335702_evrokomisar_iohanes_han_k
ogato_kachestvoto_na/  
Брой думи: 620  
 
 
Резюме: А що се отнася до слуховете, които непрекъснато циркулират - за предстоящо 
спиране на средства и по третата програма – „Конкурентоспособност“, има ли такава опасност?  
Не мога да потвърдя това към момента. Ако има нещо открито, ще прекъснем. Това не е 
продиктувано от каквато и да е политическа мотивация, ние не гледаме дати за избори и т.н. Аз 
съм комисар от ЕНП, моят зам.-директор е от социалистите, но сме независими - действаме 
само за защита на парите на данъкоплатците. 
 
Заглавие: Еврокомисар Йоханес Хан: Когато качеството на управление спада, 
вниманието ни се изостря  
Подзаглавие:  
Автор: Огнян Георгиев  
Текст: Ако българските власти приемат плоска корекция за „Околна среда“, парите ще тръгнат 
много по-бързо  
Когато говорихме през 2013 г. нито една програма не беше спряна. Сега се срещаме пак, две от 
програмите са с прекъснати плащания, а трета се опитва сериозно да не бъде прекъсната. 
Какво се промени в ситуацията в България?  
Не мога да коментирам какво се е променило. Ние свършихме обичайната си одитна работа и 
реагираме на откритото. Мога да коментирам само сегашната ситуация и тя е, че става дума за 
грешки, не за нарушения. Ние се намесваме, те трябва да ги поправят.  
Вие многократно казвате, че няма политически окраски в решението на комисията. Това 
сигурно е така, но да ви припомня 2010-2011 г., когато имаше изпратени писма до българските 
власти, които предупреждаваха за сериозни проблеми в управлението и контрола и в резултат 
на това, грешките бяха поправени, без да се спират пари. Сега нямаше такива 
предупредителни писма, а органите на Комисията направо прекъснаха плащанията. Защо тази 
разлика?  
Не знам каква е била ситуацията тогава, но ние развихме одитните и мониторинговите си 
системи. Страните-членки също трябва да ни информират за собствените си одити. Понякога 
се случва така, че националните власти откриват някои неща, докладват ни и ние прекъсваме 
плащания.  
А и не забравяйте, преди 3-4 години вие бяхте нова членка и ви помагахме много повече с 
фондовете. Тогава почти нямаше усвояване. Нещата се нормализираха оттогава.  
Но тогава нямахме прекъснати програми?  
Затова казвам, че нещата се нормализират. През последните 2 години имаме над 200 
прекъсвания на плащания в Европа.  
А що се отнася до слуховете, които непрекъснато циркулират - за предстоящо спиране на 
средства и по третата програма – „Конкурентоспособност“, има ли такава опасност?  
Не мога да потвърдя това към момента. Ако има нещо открито, ще прекъснем. Това не е 
продиктувано от каквато и да е политическа мотивация, ние не гледаме дати за избори и т.н. Аз 
съм комисар от ЕНП, моят зам.-директор е от социалистите, но сме независими - действаме 
само за защита на парите на данъкоплатците.  
Не става дума за политика, а за доверие. Според мен, това беше най-лошата година на 
управление на еврофондовете от много време насам?  
Но това е нещо, което българите трябва да обсъждат сами за себе си. Ако нещата са станали 
по-лоши, те трябва да го дискутират между себе си. Ние само реагираме, ако нещо не е наред. 
Но ако качеството на управление се влоши, то нашето внимание се изостря, да.  
Ще тръгнат ли скоро плащанията?  
Зависи от решенията на българската страна. Има два елемента, които са важни. Първо, да се 
поправи системата и управлението й, а ние да одобрим промените. И второ, да се договорим за 
финансовите корекции. Първата опция е плоска корекция на цялата програма - ако говорим за 
системна грешка, то нашето предложение е именно такава. Другият вариант е случай по 
случай, но той отнема много по-дълго време, защото трябва да проверим всеки един по 
отделно.  

http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2014/07/02/2335702_evrokomisar_iohanes_han_kogato_kachestvoto_na/
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2014/07/02/2335702_evrokomisar_iohanes_han_kogato_kachestvoto_na/
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Не е невъзможно вторият вариант да доведе до по-малка сума, но с условието, че това ще 
стане някъде другата година. Докато плоската корекция означава да се договорим за сумата и 
да възстановим плащанията много бързо, ако преценим, че е достатъчно.  
Това забавяне няма ли да застраши програмите и изпълнението им?  
Те могат да вървят, но трябва да се финансират предварително от бюджета. Това е въпрос на 
вътрешно решение. Но регулациите не пречат. Единствената разлика с нормалната ситуация е, 
че ако не сме се договорили, няма да се възстановят парите.  
В добър контакт ли сте с българските власти?  
Да, абсолютно. Вицепремиерът е в контакт с моя директор, вече имаме постигнато съгласие за 
първата част - по системата и контрола.  
По втората обаче имаме разминавания - нашето мнение е за плоска корекция (на „Околна 
среда“), за да сме бързи, тяхното е да се говори за индивидуални случаи.  
 



 

 

24 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 7

/3
/2

0
1
4

 

Дата: 02.07.2014  
Източник: www.capital.bg  
Връзка: 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2014/07/02/2335628_direktorut_na_fond_zemedeli
e_svurza_iskaneto_na/  
Брой думи: 934  
 
 
Резюме: Преди седмица стана ясно и че БСП и ДПС са в конфликт покрай програма 
„Конкурентоспособност“. 
 
Заглавие: Директорът на фонд „Земеделие“ свърза искането на оставката му с „проект 
на министъра“  
Подзаглавие:  
Автор: Деница Ватева  
Текст: Греков отрече да оказва натиск, сред земеделския бизнес имало недоволство от фонда  
Публичният скандал в управлението на европейските фондове за селско стопанство се 
разраства като този път има и намесена фирма, близка до земеделския министър.  
„Проект на министъра“ бил със забавено финансиране  
След като вчера агроминистърът Димитър Греков втвърди рязко тона към директора на фонд 
„Земеделие“ Мирослав Николов и неговата заместничка Виолета Александрова и поиска за 
втори път в рамките на седмици оставките им с мотив, че има недоволство срещу тях и 
работата на фонда, днес засегнатият Николов намекна, че зад искането на министъра стои 
личен мотив.  
В интервю за БНР директорът на фонд „Земеделие“ обяви, че не вижда причина да напусне 
поста си и че „единственото конкретно“ оплакване, за което е чувал, е за „проект на самия 
министър“.  
„Той обяви пред мен, че се бавят плащанията на негова фирма. Предполагам, че е проект на 
неговото семейство или род, защото фирмата е „Греком“ и работи в сферата на лозаро-
винарския бизнес. Министърът ми каза в разговор, че според него има забавяния и той или 
неговия представител трябва да получи парите по проекта“, обясни Николов без да даде 
подробности за каква сума става въпрос.  
От интервюто стана ясно, че въпросната „Греком“ (виж коя е фирмата в карето) има одобрен 
проект по националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор, но се е 
налагало да предостави допълнителни документи преди да получи финансирането.  
Греков: Да оказвам натиск не е в стила ми  
В отговор на това интервю днес в изявление до медиите земеделският министър съобщава, че 
„да оказва натиск“ не е в стила на работата му. „Не съм го правил и няма да работя по този 
начин и за в бъдеще“, се казва в изявлението.  
„Настоявал съм да се изплащат евросубсидиите на много фирми и земеделски производители, 
чиито плащания недопустимо са били забавяни. Пред кабинета ми непрекъснато има опашка от 
хора, на които са били отлагани, без да им се дава логично обяснение защо. Хората идват при 
мен и ми доверяват тревогите си. Няма как да стоя и да не правя нищо, когато българските 
земеделци не получават парите си“, е записано още в прессъобщението от Греков.  
По-рано през деня обаче Николов съобщи в интервюто си, че той и заместничката му са 
„първото ръководство, което изплати всички пари“. „Аз съм изпълнил ангажиментите“, каза още, 
обяснявайки защо според него е безпочвено искането за оставката му.  
В действителност в последните месеци имаше огромни забавяния по одобрението на проекти. 
Така например по двете схеми за неземеделски дейности, станали известни с поръчаните като 
инвестиции за селски туризъм луксозни автомобили, трябваше да има класиране още 
предходния септември. Това обаче не се случи като разглеждането им започва едва през юни 
тази година. Над половин година забавяне има още и за проектите за модернизиране на 
земеделски стопанства, които също бяха разгледани едва през пролетта, както и по схемата за 
млад фермер. Късното сключване на договори крие сериозен риск за изпълнението на 
проектите, тъй като всички те трябва да приключат в средата на следващата година- срок, в 
който може да не успеят да се вместят част от кандидати, особено ако инвестициите им са 
свързани със строителни дейности и свързаното с тях издаване на редица разрешителни.  
Политическият мотив  
Макар че в публичните си изяви досега замесените в спора страни да изтъкват професионални 
или лични мотиви, в основата му стои раздор между управляващите партии. По неофициална 

http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2014/07/02/2335628_direktorut_na_fond_zemedelie_svurza_iskaneto_na/
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2014/07/02/2335628_direktorut_na_fond_zemedelie_svurza_iskaneto_na/
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информация в последните седмици ДПС иска да засили присъствието си в ключовия фонд 
„Земеделие“ чрез отстраняване на близките до БСП ръководител на институцията Мирослав 
Николов и неговата заместничка Виолета Александрова. В последните седмици в редица 
медии се появяват информации, че ДПС се опитва да си състави мнозинство в Управителния 
съвет на институцията чрез подмяна на членове от различни министерство. Преди седмица пък 
насроченото заседание се е провалило заради липса на кворум като отсъстващите 
представители са били от левицата. Интересното в случая е, че в изпратената покана за 
свикване на заседанието не е имало посочен дневен ред.  
Пред БНР днес Николов коментира, че „искрено се надява да не е политическа битка за 
овладяване на фонда, защото това е едно от най-ресурсните ведомства“. „Ние имаме годишен 
бюджет от над 2 млрд. лв. – може да прецените какъв е наистина залогът“, каза още той. След 
това обаче той коментира и че „може би се цели да се сложат послушни хора - хора, които да 
осигуряват финансиране на определени политически кръгове, да не бъдат експерти начело на 
фонда“.  
Преди седмица стана ясно и че БСП и ДПС са в конфликт покрай програма 
„Конкурентоспособност“.  
Коя е фирмата „Греком“ и какви субсидии получава  
Компанията „Греком“ ООД е регистрирана в Любимец, Хасковска област, и се занимава с 
лозарство. Според данните в Търговския регистър тя е с капитал 100 лв. и е еднолична 
собственост на Тодор Николов Греков. В действителност обаче в предходни години 
земеделския министър Димитър Греков е имал дял в нея. В периода между февруари 2011 и 
юни 2013 г. той е бил собственик на 34% от „Греком“. В изявлението си днес, Греков 
потвърждава, че е имал „малък дял“ в дружеството преди да приеме министерския пост. В него 
обаче не се споменава дали фирмата е усвоявала пари по програми, администрирани от 
фонда, нито дали настоящият собственик Тодор Греков е в роднински отношения с министъра, 
каквито са твърденията на Мирослав Николов.  
Справка на „Капитал“ показва, че „Греком“ все пак има отношения с фонд „Земеделие“. През 
2012 г. фирмата е получила скромните 8 158 лв. директни субсидии на площ, а през 2013 г. те 
са били за 8 753 лв. Пословичният с непрозрачността си фонд обаче не публикува одобрените 
проекти по лозаро-винарската програма, заради което и не може да бъде потвърдена чрез 
публичен източник информацията, че компанията „Греком“ е спечелила финансиране по нея.  
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Дата: 01.07.2014  
Източник: www.republika.bg  
Връзка: http://www.republika.bg/index.php?id=78199  
Брой думи: 646  
 
 
Резюме: Исканията на Бареков за мораториум са логични – най-вече в частта за замразяване 
на всякакви политически назначения в икономически структури.  
Защото самото правителство вече доказа невъзможността си за нормални назначения. Справка 
– скандалите в ОП „Конкурентоспособност”, където заради недоразумението Ели Милушева 
България ще загуби едни стотина милиона лева, а 142 фирми ще останат без пари за 
технологична модернизация. А това е само едно от многото провалилите се назначения в 
икономиката. 
 
Заглавие: Спрете с тия калинки!  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Има едно нещо, което всяко правителство не пропуска никога, ама никога, след като 
дойде на власт. Да си изпълни предизборните обещания? Неее, не сме Германия. Да се 
погрижи за социално слабите? Неее, не сме Норвегия. Българското правителство като дойде на 
власт… започва назначенията. На партийни другари, съпруги, братовчеди, шофьори, 
любовници (понякога шофьорите са и любовници), стринки, майки, учинайки, шуреи, 
баджанаци. Разбира се не на ниво хигиенист в учреждение. От началник отдел нагоре. 
Въпросът е съответният близък другар да е назначен, след което се изгражда съответната 
мрежа от благодарни назначени, които при нужда изпълняват и съответните указания.  
Една от надеждите след падането на правителството на ГЕРБ бе практиката с назначаването 
на калинки да спре. За съжаление не стана така.  
Да вземем пример с държавното предприятие „Български морски квалификационен център” 
(БМКЦ), към което имам афинитет като журналист, занимаващ се основно с транспорта. По 
времето на правителството на ГЕРБ, за шеф на борда бе назначен Кръстьо Кривов. 
Отличителна черта – партиен активист – неуспял кандидат-кмет на район „Изгрев”. Миналата 
година палачинката се обърна и хоп-смяна. На мястото на Кръстьо дойде нова звезда – 
секретарят на ГС на БСП-Варна по идейно политическа работа и председател на БСП в район 
„Одесос” Христо Боев. Комично. Калинка от район „Одесос” сменя калинка от район „Изгрев”. Е 
те това е цялата българска държавна политика. Назначаваме партийни калинки за шефове в 
икономически предприятия. И после защо били в трагично състояние…  
А назначенията не спират. Днес шефът на „България без цензура” Николай Бареков обяви, че 
се готви ново назначение – този път по-скандално, защото става дума за българското 
представителство в Черноморската банка за възстановяване и развитие – една от стабилните 
финансови институции в региона. И от ББЦ поискаха незабавно спиране на всички назначения. 
До 5 октомври, след което живот и здраве, ще имаме нов парламент, който да назначи ново 
правителство.  
Исканията на Бареков за мораториум са логични – най-вече в частта за замразяване на 
всякакви политически назначения в икономически структури.  
Защото самото правителство вече доказа невъзможността си за нормални назначения. Справка 
– скандалите в ОП „Конкурентоспособност”, където заради недоразумението Ели Милушева 
България ще загуби едни стотина милиона лева, а 142 фирми ще останат без пари за 
технологична модернизация. А това е само едно от многото провалилите се назначения в 
икономиката.  
Предложението на лидера на ББЦ би трябвало логично да бъде подкрепено от другата 
сериозна извънпарламентарна формация – Реформаторския блок. Които ако преглътнат 
тоталното хейтърство, налагано им до посиняване от зората на демокрацията, биха имали най-
голям интерес от подобен мораториум. Логично е да се съгласят на подобна опция и ГЕРБ. С 
едно наум – че самият термин „калинка” бе въведен от медиите точно по време на 
управлението на Бойко Борисов. При подобно искане и самите управляващи нямат много богат 
избор – в момента са притиснати до стената и ако крехкия консенсус, който се установи при 
срещите при президента се разпадне, навън ще се появят отново протестиращи. Ама не от 
ония умните и красивите, а ония от гладните и бедните от февруари, дето са опрени до стената 
и им е все тая дали ще се мъчат със сметките за тока или ще излежат някой управляващ на 
държавна сметка.  

http://www.republika.bg/index.php?id=78199
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Да се върнем обаче на предложението на Бареков за мораториум върху назначенията. Нека 
като сме казали „А” да кажем и „Б”.  
Защо да не се посегне и на „свещените кокошки” – бордовете на държавните предприятия, 
както и на назначения в международни структури от типа на Черноморската банка. Нека всяко 
едно такова назначение да влиза в регистър – с биография на кандидата, копие от диплома по 
специалността. Публично, в интернет. Защо не и с възможност за коментари. Стига с тия 
секретари по идейно-политическата работа.  
Дано да можем след октомври да имаме правила, по които да се извършват всички тези 
назначения. И току виж станало чудо – шеф на борда на БМКЦ да стане професионалист в 
областта на морската квалификация. А не калинка от партийна организация в някой район в 
София или Варна.  
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Дата: 01.07.2014  
Източник: www.bgonair.bg  
Връзка: http://bgonair.bg/brjuksel-1/2014-07-01/bryuksel-1-28-yuni  
Брой думи: 107  
 
 
Резюме: Договорите за технологична модернизация, спечелени през май от десетки фирми по 
ОП „Конкурентоспособност“, няма да бъдат подписани.  
Защо се стигна до тук и какви са системните грешки при оценяването на проектите – за 
коментар по темата в студиото са Ели Милушева от управляващия орган и Евгений Иванов от 
УС на БАКЕП. А по телефона разговаряме и с Камен Колев – зам.-председател на БСК. 
 
Заглавие: Брюксел 1 от 28 юни  
Подзаглавие: Спрените близо 100 милиона лева по ОП „Конкурентоспособност“ и 
подписването на споразумения между ЕС и Украйна, Молдова и Грузия  
Автор:  
Текст: 28 юни 2014  
Договорите за технологична модернизация, спечелени през май от десетки фирми по ОП 
„Конкурентоспособност“, няма да бъдат подписани.  
Защо се стигна до тук и какви са системните грешки при оценяването на проектите – за 
коментар по темата в студиото са Ели Милушева от управляващия орган и Евгений Иванов от 
УС на БАКЕП. А по телефона разговаряме и с Камен Колев – зам.-председател на БСК.  
Вижте:  
Видео 
Във втората част на предаването с дългогодишния кореспондент в Москва Валери Тодоров  
и Асен Агов, който до миналата година беше председател на Интерпарламентарния съвет  
НАТО – Украйна, коментираме подписаните в петък споразумения между ЕС и  
Украйна, Молдова и Грузия.  
Вижте:  
Видео 
 

http://bgonair.bg/brjuksel-1/2014-07-01/bryuksel-1-28-yuni
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Дата: 01.07.2014  
Източник: www.reporterbg.com  
Връзка: http://reporterbg.com/index.php?id=78199  
Брой думи: 658  
 
 
Резюме: Исканията на Бареков за мораториум са логични – най-вече в частта за замразяване 
на всякакви политически назначения в икономически структури.  
Защото самото правителство вече доказа невъзможността си за нормални назначения. Справка 
– скандалите в ОП „Конкурентоспособност”, където заради недоразумението Ели Милушева 
България ще загуби едни стотина милиона лева, а 142 фирми ще останат без пари за 
технологична модернизация. А това е само едно от многото провалилите се назначения в 
икономиката. 
 
Заглавие: Спрете с тия калинки!  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Самото правителство на Пламен Орешарски вече доказа невъзможността си за 
нормални назначения.  
Има едно нещо, което всяко правителство не пропуска никога, ама никога, след като дойде на 
власт. Да си изпълни предизборните обещания? Неее, не сме Германия. Да се погрижи за 
социално слабите? Неее, не сме Норвегия. Българското правителство като дойде на власт… 
започва назначенията. На партийни другари, съпруги, братовчеди, шофьори, любовници 
(понякога шофьорите са и любовници), стринки, майки, учинайки, шуреи, баджанаци. Разбира 
се не на ниво хигиенист в учреждение. От началник отдел нагоре. Въпросът е съответният 
близък другар да е назначен, след което се изгражда съответната мрежа от благодарни 
назначени, които при нужда изпълняват и съответните указания.  
Една от надеждите след падането на правителството на ГЕРБ бе практиката с назначаването 
на калинки да спре. За съжаление не стана така.  
Да вземем пример с държавното предприятие „Български морски квалификационен център” 
(БМКЦ), към което имам афинитет като журналист, занимаващ се основно с транспорта. По 
времето на правителството на ГЕРБ, за шеф на борда бе назначен Кръстьо Кривов. 
Отличителна черта – партиен активист – неуспял кандидат-кмет на район „Изгрев”. Миналата 
година палачинката се обърна и хоп-смяна. На мястото на Кръстьо дойде нова звезда – 
секретарят на ГС на БСП-Варна по идейно политическа работа и председател на БСП в район 
„Одесос” Христо Боев. Комично. Калинка от район „Одесос” сменя калинка от район „Изгрев”. Е 
те това е цялата българска държавна политика. Назначаваме партийни калинки за шефове в 
икономически предприятия. И после защо били в трагично състояние…  
А назначенията не спират. Днес шефът на „България без цензура” Николай Бареков обяви, че 
се готви ново назначение – този път по-скандално, защото става дума за българското 
представителство в Черноморската банка за възстановяване и развитие – една от стабилните 
финансови институции в региона. И от ББЦ поискаха незабавно спиране на всички назначения. 
До 5 октомври, след което живот и здраве, ще имаме нов парламент, който да назначи ново 
правителство.  
Исканията на Бареков за мораториум са логични – най-вече в частта за замразяване на 
всякакви политически назначения в икономически структури.  
Защото самото правителство вече доказа невъзможността си за нормални назначения. Справка 
– скандалите в ОП „Конкурентоспособност”, където заради недоразумението Ели Милушева 
България ще загуби едни стотина милиона лева, а 142 фирми ще останат без пари за 
технологична модернизация. А това е само едно от многото провалилите се назначения в 
икономиката.  
Предложението на лидера на ББЦ би трябвало логично да бъде подкрепено от другата 
сериозна извънпарламентарна формация – Реформаторския блок. Които ако преглътнат 
тоталното хейтърство, налагано им до посиняване от зората на демокрацията, биха имали най-
голям интерес от подобен мораториум. Логично е да се съгласят на подобна опция и ГЕРБ. С 
едно наум – че самият термин „калинка” бе въведен от медиите точно по време на 
управлението на Бойко Борисов. При подобно искане и самите управляващи нямат много богат 
избор – в момента са притиснати до стената и ако крехкия консенсус, който се установи при 
срещите при президента се разпадне, навън ще се появят отново протестиращи. Ама не от 
ония умните и красивите, а ония от гладните и бедните от февруари, дето са опрени до стената 

http://reporterbg.com/index.php?id=78199
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и им е все тая дали ще се мъчат със сметките за тока или ще излежат някой управляващ на 
държавна сметка.  
Да се върнем обаче на предложението на Бареков за мораториум върху назначенията. Нека 
като сме казали „А” да кажем и „Б”.  
Защо да не се посегне и на „свещените кокошки” – бордовете на държавните предприятия, 
както и на назначения в международни структури от типа на Черноморската банка. Нека всяко 
едно такова назначение да влиза в регистър – с биография на кандидата, копие от диплома по 
специалността. Публично, в интернет. Защо не и с възможност за коментари. Стига с тия 
секретари по идейно-политическата работа.  
Дано да можем след октомври да имаме правила, по които да се извършват всички тези 
назначения. И току виж станало чудо – шеф на борда на БМКЦ да стане професионалист в 
областта на морската квалификация. А не калинка от партийна организация в някой район в 
София или Варна.  
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Дата: 02.07.2014  
Източник: www.novinaria.bg  
Връзка: http://novinaria.bg/news/direktorut-na-fond-zemedelie-svurza-iskaneto-na-ostavkata-mu-s-
evroproekt-na-ministura  
Брой думи: 734  
 
 
Резюме: Преди седмица стана ясно и че БСП и ДПС са в конфликт покрай друга европейска 
програма- „Конкурентоспособност“, която се администрира от министерството на икономиката. 
 
Заглавие: Директорът на фонд „Земеделие“ свърза искането на оставката му с 
европроект „на министъра“  
Подзаглавие: Сходни Новини  
Автор:  
Текст: Публичният скандал в управлението на европейските фондове за селско стопанство се 
разраства като този път има и намесена фирма, близка до земеделския министър.  
„Проект на министъра“ бил със забавено финансиране  
След като вчера агроминистърът Димитър Греков втвърди рязко тона към директора на фонд 
„Земеделие“ Мирослав Николов и неговата заместничка Виолета Александрова и поиска за 
втори път в рамките на седмици оставките им с мотив, че има недоволство срещу тях и 
работата на фонда, днес засегнатият Николов намекна, че зад искането на министъра стои 
личен мотив.  
В интервю за БНР директорът на фонд „Земеделие“ обяви, че не вижда причина да напусне 
поста си и че „единственото конкретно“ оплакване, за което е чувал, е за „проект на самия 
министър“.  
„Той обяви пред мен, че се бавят плащанията на негова фирма. Предполагам, че е проект на 
неговото семейство или род, защото фирмата е „Греком“ и работи в сферата на лозаро-
винарския бизнес. Министърът ми каза в разговор, че според него има забавяния и той или 
неговия представител трябва да получи парите по проекта“, обясни Николов без да даде 
подробности за каква сума става въпрос.  
От интервюто стана ясно, че въпросната „Греком“ (виж коя е фирмата в карето) има одобрен 
проект по националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор, но се е 
налагало да предостави допълнителни документи преди да получи финансирането.  
Греков: Да оказвам натиск не е в стила ми  
В отговор на това интервю днес в изявление до медиите земеделският министър съобщава, че 
„да оказва натиск“ не е в стила на работата му. „Не съм го правил и няма да работя по този 
начин и за в бъдеще“, се казва в съобщението.  
„Настоявал съм да се изплащат евросубсидиите на много фирми и земеделски производители, 
чиито плащания недопустимо са били забавяни. Пред кабинета ми непрекъснато има опашка от 
хора, на които са били отлагани плащанията, без да им се дава логично обяснение защо. 
Хората идват при мен и ми доверяват тревогите си. Няма как да стоя и да не правя нищо, 
когато българските земеделци не получават парите си“, е записано още в прессъобщението от 
Греков.  
По-рано през деня обаче Николов съобщи в интервюто си, че той и заместничката му са 
„първото ръководство, което изплати всички пари“. „Аз съм изпълнил ангажиментите“, допълни 
още Николов, обяснявайки защо според него е безпочвено искането за оставката му.  
В действителност в последните месеци имаше огромни забавяния по одобрението на проекти. 
Така например по двете схеми за неземеделски дейности, станали известни с поръчаните като 
инвестиции за селски туризъм луксозни автомобили, трябваше да има класиране още 
предходния септември. Това обаче не се случи като разглеждането им започва едва през юни 
тази година. Над половин година забавяне има още и за проектите за модернизиране на 
земеделски стопанства, които също бяха разгледани едва през пролетта, както и по схемата за 
млад фермер.  
Късното сключване на договори крие сериозен риск за изпълнението на проектите, тъй като 
всички те трябва да приключат в средата на следващата година- срок, в който може да не 
успеят да се вместят част от кандидатите, особено ако инвестициите им включват строителни 
дейности и свързаното с тях издаване на редица разрешителни.  
Политическият мотив  
Макар че в публичните си изяви досега замесените в спора страни да изтъкват професионални 
или лични аргументи, в основата му стои раздор между управляващите партии. По 

http://novinaria.bg/news/direktorut-na-fond-zemedelie-svurza-iskaneto-na-ostavkata-mu-s-evroproekt-na-ministura
http://novinaria.bg/news/direktorut-na-fond-zemedelie-svurza-iskaneto-na-ostavkata-mu-s-evroproekt-na-ministura
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неофициална информация ДПС иска да засили присъствието си в ключовия фонд „Земеделие“ 
чрез отстраняване на близките до БСП ръководител на институцията Мирослав Николов и 
неговата заместничка Виолета Александрова.  
В последните седмици в редица медии се появяват информации, че ДПС се опитва да си 
състави мнозинство в Управителния съвет на институцията чрез подмяна на членове от 
различни министерства. Преди седмица пък насроченото заседание се е провалило заради 
липса на кворум като отсъстващите представители са били от левицата. Интересното в случая 
е, че в изпратената покана за свикване на заседанието не е имало посочен дневен ред.  
Пред БНР днес Николов коментира, че искрено се надява да не става въпрос за „политическа 
битка за овладяване на фонда, защото това е едно от най-ресурсните ведомства“. „Ние имаме 
годишен бюджет от над 2 млрд. лв. – може да прецените какъв е наистина залогът“, каза още 
той. След това обаче Николов коментира и че „може би се цели да се сложат послушни хора - 
хора, които да осигуряват финансиране на определени политически кръгове, да не бъдат 
експерти начело на фонда“.  
Преди седмица стана ясно и че БСП и ДПС са в конфликт покрай друга европейска програма- 
„Конкурентоспособност“, която се администрира от министерството на икономиката.  
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Дата: 02.07.2014  
Източник: www.money.bg  
Връзка: http://money.bg/news/id_1631460799  
Брой думи: 2219  
 
 
Резюме: Напрежение между БСП и ДПС отпреди седмица има и покрай европейската програма 
„Конкурентоспособност“. 
 
Заглавие: „Токът оскъпява хляба“, „ Дянков: Всички харчим непроизведеното“, 
„Икономисти и юристи се обявиха срещу опасните поправки за банките“  
Подзаглавие: „Токът оскъпява хляба“ е заглавие от в. „Труд“  
Автор: Иван Богданов  
Текст: Хлябът ще поскъпне с около 5 стотинки за брой заради по-високите цени на тока. 
Поскъпват също банички, кифли и други закуски. Причината е, че за малките фирми, каквито са 
кварталните фурни, цената на електроенергията беше вдигната драстично - с 11-14% дневната 
тарифа, а нощната с 21-29%.  
За големите хлебозаводи, които се снабдяват с ток от свободния пазар, поскъпването е по-
малко. Хлебозаводи в Бургас вече са получили писма за 8% повишение на електроенергията.  
„Фурните ще трябва да увеличат цената на крайния продукт минимум със заложените от ДКЕВР 
24%.  
Прочети още от в. „Труд“  
„Симеон Дянков, ексклузивно за „24 часа“: Всички харчим непроизведеното, сигурно условие за 
нови кризи“, пише в. „24 часа“  
- Недоверието на хората към политиците се пренасочи към банките. Или някой го пренасочи? 
Кое ви изглежда по-вероятно, г-н Дянков? А може би има трети сценарий?  
- Тези дни чета за много сценарии и те не ми изглеждат особено логични. Няма как да се 
събори банковата ни система със сценарии. Дори и в най-простия случай -  
ако някой има да връща кредити и иска да направи така, че да няма на кого да ги  
върне, това няма как да сработи. Може би има едно надценяване на такива способности. 
Нашите банкови регулации са по-строги от европейските и когато хармонизирахме 
законодателството си с ЕС, тази строгост остана. Затова банковата криза от 2008-2010 г. не 
удари България, въпреки че някои от банките майки навън не бяха в най-доброто си състояние. 
Отделно, трезорите ни държат много по-висока бърза ликвидност от една средноевропейска 
банка. Това е допълнителна застраховка срещу ефекта на изкуствената паника, когато някой се 
уплаши и тръгне да си тегли парите.  
- Имат ли полезен ход институциите за пресичане на евентуално „банково цунами“? Като 
отчетем спомените за 1996 г., купищата популистки обещания на правителствата, които те като 
правило не спазват? Тази комбинация не води ли до точно обратното разчитане на посланията 
- в смисъл, когато тези хора ми казват, че банковата система е стабилна, аз не им вярвам, 
защото те просто пак ме лъжат...  
- Няма банково цунами. Споменът за верижните фалити през 1996 г. си остава, но не е база за 
сравнение.  
Прочети още от в. „24 часа“  
„Разривът БСП - ДПС стигна и до фонд „Земеделие“„, четем на първа страница в. „Капитал 
Daily“  
Разривът в управлението на европейските фондове за селско стопанство е на своя връх - във 
вторник агроминистърът Димитър Греков втвърди тона към ръководството на фонд 
„Земеделие“ и за втори път в последните седмици обяви, че ще поиска оставки. Реално 
сблъсъкът е по-едър: от едната страна е ДПС, която и чрез министъра иска да овладее 
ръководството на фонда, а от друга - БСП, която е назначила сегашното.  
Развръзката ще дойде по линия кой ще отиде на заседанието в четвъртък, кой има мнозинство 
и дали въобще ще има кворум. Предходното се провали заради отсъствие на част от 
управителния съвет на фонда: представители на министерствата на екологията, финансите, 
икономиката, на земеделието (зам.- министър Явор Гечев) и изпълнителният директор на 
фонда.  
Напрежение между БСП и ДПС отпреди седмица има и покрай европейската програма 
„Конкурентоспособност“.  
Прочети още от в „ Капитал Daily“  

http://money.bg/news/id_1631460799
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„Икономисти и юристи се обявиха срещу опасните поправки за банките“ е водещo заглавиe на 
в. „Сега“  
Икономисти и юристи се обявиха срещу предложението на БНБ за нови текстове в 
Наказателния кодекс (НК), предвиждащи затвор дори само за критики на банки. Според тях те 
са опасни, защото на практика ще доведат до цензура в медиите, тъй като всяка статия може 
да бъде преценена субективно за потенциално всяваща паника. Така гражданите няма да могат 
да се информират изобщо за състоянието на финансовите институции. Предложението на БНБ 
е в противоречие с практиката в ЕС и особено в САЩ, където в разгара на финансовата криза 
преди 5 години съдът задължи банките да разкрият истинското си състояние на обществото, а 
нито една медия не пострада за критики към парично-кредитната система, тъй като водещ 
беше общественият интерес.  
Текстовете, предложени от БНБ, предвиждат тежки наказания за всеки, „който разпространява 
заблуждаваща или невярна информация или други сведения за банка или финансова 
институция, които могат да доведат до всяване на паника в населението“. Централната банка 
настоява санкцията да е от две до пет години затвор, а при причиняване на значителни вреди 
или получаване на значителни неправомерни доходи - от пет до 10 години и глоба от 5 хил. до 
10 хил. лв.  
Прочети още от статията на в. „Сега“  
„Юлската фактура за ток - по две цени“ четем на първа страница във в. „Монитор“  
Фактурата за тока, консумиран през юли, ще бъде по две цени - по старата цена за 
потреблението до 1 юли и по новата цена след това. Това се налага заради промяната в 
цените, които Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) прави всяка 
година по това време. Вместо намаление, както се очакваше, регулаторът одобри с под 3% 
поскъпване на тока.  
Ако държите сметката ви да е абсолютно точна и да не се притеснявате, че ще платите повече 
ток по по-високите цени, можете да се възползвате от възможността, която ЕРП-тата дават за 
самоотчет. За целта трябва да си засечете електромера и да подадете данните в енергото.  
Най-дълъг срок за самоотчет дава Енерго про която обслужва Североизточна България. 
Крайният срок е 7 юли. Клиентите на ЧЕЗ могат да предават показанията на електромерите си, 
които са записали сами от 1 до 5 юли. И двете ЕРП-та приемат данните и по телефона или по 
мейла, освен в клиентските центрове, а от ЧЕЗ обявиха, че и самото енерго започва 
извънреден отчет. От ЕВН съобщиха, че приемат самоотчетите до петък, но те трябва да бъдат 
занесени в най-близкия офис, където се попълва декларация.  
Прочети още от статията на в. „Монитор“  
„В парламента: Търси се златен пръст“, извежда на първа страница в. „Стандарт“  
В парламента се търси нов златен пръст. Кворумът отново е под въпрос, след като Волен 
Сидеров обяви, че „Атака“ окончателно напуска Народното събрание. „Тук няма какво повече 
да се реши и прави“, заяви лидерът на националистите. Досега той носеше прозвището 
Златния пръст, защото осигуряваше с групата си работата на парламента при бойкотите на 
ГЕРБ.  
Сега съдбата на 42-ото Народно събрание е в ръцете на хората на Бойко Борисов. В ГЕРБ ще 
решават поотделно за всяко заседание дали да се регистрират или не, стана ясно от думите на 
вицелидера Цветан Цветанов.  
Тежката дума ще има лично Борисов.  
Математически съществува и вариант, в който кворумът от поне 121 души може да бъде 
осигурен, ако депутатите от БСП и ДПС бъдат подкрепени и от петимата независими. Те обаче 
вече са четирима, след като Красимир Стефанов вчера подаде заявление за напускане на НС.  
Прочети още от в. „Стандарт“  
„Нов двуцифрен ръст на банковите печалби“, пише в. „Капитал Daily“  
Банковите печалби се увеличават за шести пореден месец от декември 2013 г. насам, след пет 
последователни години на спадове. Като темповете на нарастване на финансовия резултат 
продължават да са двуцифрени, показват данните на Българската народна банка (БНБ) за 
състоянието на банковата система към края на май. За подобряващите се резултати 
допринасят както повишаването на нетния лихвен доход на банките, така и намаляващите 
разходи на сектора за обезценки за лоши кредити.  
Данните за май обаче показват и ново забавяне в ускорилите се през април темпове на 
нарастване на кредитния портфейл на банковата система. Едновременно с това депозитната 
база на банките продължава да нараства, като за последния месец увеличението на 
вложенията от страна на бизнеса изпреварва това на домакинствата.  
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През май банките на българския пазар са реализирали печалба от 57.6 млн. лв., което е с 
5.51% повече спрямо отчетения резултат за май предходната година.  
Прочети още от в „ Капитал Daily“  
„Бизнесът излиза на протест заради новите цени на тока“, пише в. „Сега“  
Вместо да балансират системата, обявените в понеделник от ДКЕВР нови цени на 
електроенергията ще доведат до пълен хаос в икономиката. За да няма шоково поскъпване за 
бита и да бъде то удържано в рамките на средно 2%, регулаторът натовари допълнително 
бизнеса, работодателите, производителите на ток и ЕРП-тата. Увеличението ще 
облагодетелства единствено Националната електрическа компания (НЕК) и Електроенергийния 
системен оператор (ЕСО). Дори и за тях „бонусът“ е под условие, докато състоянието на 
останалите играчи на енергийния пазар няма да се подобри с нищо.  
От Федерацията на индустриалните потребители на ток прогнозираха свиване на 
потреблението, а от БСК - срив в износа.  
Прочети още от в. „Сега“  
„Икономисти и финансисти: Вече има първи сигнали на успокоение“ пише в. „Труд“  
Владимир Каролев: Бордът няма да падне, но някои хора ще загубят лихвите си  
- Отмина ли опасността за банковата система след политическите консултации при президента, 
г-н Каролев?  
- В неделя чухме изявление на президента, но най-сетне видяхме всички български институции 
- президент, правителство, управляващи, опозиция, БНБ да говорят единно. Това е много 
важен сигнал, защото в България хората вярват на различни политици и е хубаво да се 
подчертае, че всички основни субекти в политическия процес отправиха общо послание. То е 
успокояващо, но все още е възможно да възникне паника, ако продължат някои непремерени 
изказвания в медиите и социалните мрежи. В социалните мрежи можете да видите какви ли не 
теории на конспирацията, например за валутния борд и за това дали да си обменяме левовете 
в евро. Затова бих желал да внеса някои разяснения. Бордът в България има много голямо 
покритие с „твърда“ валута - евро, други валути и злато. Това покритие е много по-голямо от 
левовете в обращение. Например един „журналист“ твърди, че печатницата на БНБ щяла сега 
да заработи. Това е абсолютна лъжа, защото, за да се напечатат 2 лева, в трезора на БНБ 
трябва да влезе малко над 1 евро. Това е така от 1997 г. насам. Тоест всичките левове, които 
са в кеш или по сметки в банките в България, са обезпечени в твърда валута, и то не 1:1, а 
много над това съотношение.  
Прочети още от в. „Труд“  
„Големите пътни строежи закъсняват“, четем във в. „Монитор“  
Всички големи пътни автомагистрални проекти, някои от които трябваше да бъдат пуснати до 
края на годината, вече отчитат големи закъснения в изграждането, научи „Монитор“.  
В началото на седмицата стана ясно, че най-вероятно и автомагистрала „Марица“ няма да бъде 
пусната, както беше планувано, през есента, а ще остане за март. Това е един от проектите, 
натрупал най-сериозно изоставане, като основно оправдание са грешните проекти, по които 
строителите са работили, и появилите се изневиделица инженерни мрежи, неотбелязани в 
плановете.  
На „Струма“ две от отсечките в строеж също са рискови, като най-голяма е опасността за лот 
4между Сандански и Кулата. Там вече беше дадена отсрочка именно заради грешни проекти. 
Сега обаче проблемът е в незавършени отчуждения, които след промените на нормативната 
уредба вече се превръщат в проклятие за строителните графици. От пътната агенция уверяват, 
че последният пусков срок за ноември ще бъде спазен. Не е ясно обаче дали отчужденията са 
завършили, без което е невъзможно довършването на тази част от аутобана към Солун.  
Най-големи проблеми претенциите на собствениците на терени създават на северната 
скоростна тангента на столицата, която трябва да свърже автомагистралите „Люлин“, „Хемус“ и 
„Тракия“ и бъдещия аутобан София - Калотина. За проекта през миналата година бяха 
прехвърлени около 240 млн. лв.  
Прочети още от статията на в. „Монитор“  
„1,2 млрд. лева за подкрепа на банките осигури правителството“, пише в. „24 часа“  
Министерството на финансите е продало нов дълг от 1,23 млрд. лева вчера, съобщиха от 
ведомството.  
С това се осигурявал първият буфер за реакция на спекулативните атаки срещу няколко 
български банки. Средствата били добавени към наличните бюджетни резерви за безусловна 
подкрепа на ликвидността в българската банкова система и за спокойното и гладко 
функциониране на сектора.  



 

 

36 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 7

/3
/2

0
1
4

 

От министерството допълват, че предприетите незабавни и добре координирани действия 
между правителството, БНБ и финансовата общност довели до категоричен отпор на всякакви 
безпочвени спекулации и инсинуации и възстановили доверието на гражданите в системата.  
И посочват, че още вчера е отчетено преодоляване на напрежението от петък и 
възстановяване на нормалното функциониране на банковия сектор в България.  
Прочети още от статията на в. „24 часа“  
„ПИБ с бонуси за лоялни клиенти“, пише в. „Стандарт“  
Лоялните клиенти на Първа инвестиционна банка, които не са се поддали на паниката, 
породена от криминалната атака срещу нея в периода 23-30 юни и не са изтеглили 
спестяванията си, ще получат бонуси. Един от тях е премахване до края на годината на таксата 
за поддържане на сметки. Друга екстра е дебитна карта Debit MasterCard, която също е без 
такса за поддръжка за първата година. С нея ще може да се тегли без такса от всички 
банкомати на територията на страната. Освен това клиентите ще внасят своите средства и ще 
откриват нови сметки без такси. Преференциите са само за физически лица и влизат в сила от 
07.07. 2014 г. „Решихме да предложим на всеки лоялен клиент на Fibank допълнителни 
привилегии. Благодарим за доверието в нас“, коментираха от ръководството на банката.  
Междувременно БНБ обяви, че банките в България са спечелили 57,63 млн. лв. само през 
месец май, което е ръст с 5,5% спрямо същия месец на миналата година. Общо за първите пет 
месеца на 2014 г. печалбата на банките е 364 млн. лв., което е с 98,5 млн. лв., или с 37% 
повече от същия период на миналата година, показват данните на БНБ.  
През май общата сума на активите на банковата система са се повишили с 0,34%, или с 292 
млн. лв., до 86,74 млрд. лв. Спрямо същия месец на 2013 г. нарастването е с 4,64 на сто. Към 
края на май банковата система остава изключително ликвидна, като коефициентът е 25,83%. В 
края на май капиталът на банковата система е 11,1 млрд. лв., като нараства с 9 млн. лв.  
Прочети още от в. „Стандарт“  
 


