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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
12.07.2014 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: 26 

 вестници, от които: 11 

 - национални 7 

 - регионални 4 

 периодични издания 1 

 интернет издания и блогове 14 

Общо за деня 26 
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Телевизии и радиостанции 
 
Няма намерена информация 
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Национални печатни медии  
 
Дата: 12.07.2014  
Източник: в. ComputerWorld  
Страница: 12  
Брой думи: 1028  
 
 
Резюме: ИТА Инженеринг е част от ИТА Груп България и е една от водещите фирми в 
областта на инженеринга и системната интеграция у нас. До момента ИТА Инженеринг е 
реализирала над 500 проекта.  
Усъвършенстване дейността на ИТА Инженеринг по отношение на бизнес процесите и 
неизменно - висококачествено, навременно и с оптимални ресурси - обслужване интересите на 
клиентите на системния интегратор е основната цел на проекта, за който компанията е 
получила европейско съфинансиране. 
 
Заглавие: ИТА Инженеринг оптимизира бизнес процесите със SAP ERP  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: ИТА Инженеринг е част от ИТА Груп България и е една от водещите фирми в областта 
на инженеринга и системната интеграция у нас. До момента ИТА Инженеринг е реализирала 
над 500 проекта.  
Основни предизвикателства, довели до ИТ проекта  
Усъвършенстване дейността на ИТА Инженеринг по отношение на бизнес процесите и 
неизменно - висококачествено, навременно и с оптимални ресурси - обслужване интересите на 
клиентите на системния интегратор е основната цел на проекта, за който компанията е 
получила европейско съфинансиране. Проектът "Консултации по разработване и внедряване 
на Система за управление на ресурсите в предприятието - ERP система", реализиран с 
финансовата подкрепа на ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика" 2007-2013, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие, 
е изпълнен от Атос Ай Ти Солюшънс енд Сървисис, българското поделение на международната 
компания за ИТ услуги Atos, която работи в 52 страни и има 76 400 служители.  
ИТ решение  
Разработените и внедрени SAP ERP модули в ИТА Инженеринг включват:  
Модул "Управление на проекти“ управление на проектите ( основен модул ). Това е 
инструментът, който позволява на ръководството на ИТА Инженеринг да контролира всички 
фази на изпълнение на всеки от нейните проекти. Това е възможно благодарение на високото 
ниво на интеграция с другите SAP функционалности, например "Продажби“, "Снабдяване“, 
"Финанси“, "Човешки ресурси“. Модулът предлага използване на структури, които позволяват 
по-гъвкаво планиране и контролиране на процесите, свързани с тях. Посредством подходящи 
инструменти и справки се дава възможност за планиране и контролиране на срокове, разходи, 
приходи, бюджети, ресурси, материали и др., като част от предварително дефинираната 
структура на проекта;  
Модул за поддържане на данните на човешки ресурси и следене за тяхната наличност по 
проекти;  
Модул "Продажби“ модул за материали и суровини - покупки, поръчки, използвани материали;  
Модул за контрол на финансовите потоци;  
Модул “Управление на себестойност“;  
Модул за управление на материалите - модул за контрол върху складовите наличности.  
Разработената и внедрена SAP ERP система в ИТА Инженеринг осигурява цялостното 
обслужване на нуждите на компанията, а това, от своя страна създава и система за сигурност 
на различните нива на работа - стъпка към усъвършенстване дейността на ИТА Инженеринг по 
отношение на бизнес процесите.  
"Системата SAP ERP осигурява възможности за подобрение на процесите (управление на 
ресурсите, инфраструктурата, отношенията с клиентите ни, предоставяне на продукта, 
процедурите за несъответстващ продукт и коригиращи действия) и тяхното взаимодействие, 
което на практика е резултат от интегриране на всички работни и управленски процеси в 
компанията. Сама по себе си това е среда, в която всеки потребител извършва и регистрира 
своята дейност, всички отдели си комуникират според вътрешната организация на 
предприятието и всеки търговски процес следва своята последователност и последствия в 
системата“, коментира инж. Емил Ботушаров, изпълнителен директор на ИТА Инженеринг ООД.  
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"Атос Ай Ти Солюшънс енд Сървисис бяха избрани за консултант по проекта "Консултации по 
разработване и внедряване на Система за управление на ресурсите в предприятието  
- ERP система“ след проведен конкурс, коментират от ИТА Инженеринг.  
- Подходът им на работа впечатли още в началото със своята задълбоченост, ангажираност и 
проява на персонално отношение. Всички дейности бяха изпълнени в тясно сътрудничество, 
което предостави възможност за трансфер на знания и добри практики към нашия екип. 
Препоръките на Атос допринесоха не само за успешното приключване на проекта, но и за 
бъдещи подобрения както във функционалностите на системата, така и в бизнес процесите на 
компанията“, добавят от ИТА Инженеринг.  
"Новата система ще ускори приспособяването на ИТА Инженеринг към промените и ще 
подпомогне взимането на ключови бизнес решения, каза Румяна Тренчева, SAP България. - 
Всичко това е постижимо благодарение на възможността за поглед върху всички бизнес 
процеси. Друго предимство за компанията е устойчивото намаление на разходите във всички 
области на работа, както и гарантирано по-доброто обслужване на клиенти“, добавя тя.  
Eфект от ИТ решението  
Осигурява среда, в която се гарантира успешното управление на повече проекти с различен 
предмет и клиент, протичащи едновременно и намиращи се в различна фаза на изпълнение;  
Централизира информацията, свързана с налични количества, продажби, гаранционно 
обслужване, бизнес управление, ресурси и други основни работни процеси на компанията;  
Изгражда автоматизиран механизъм за лесна проследимост, отчетност и управление на 
вътрешнофирмените дейности като фактор за създаването на конкурентоспособен продукт.  
Внедряването на системата SAP ERP позволява:  
1. Обвързването на данните за персонала с данните за проектите и дава възможност за 
оптимизиране използването на човешките ресурси, както и на значително съкращаване на 
времето, необходимо за създаването на екип по проект;  
2. С интегрирането на данните ще се анализират разходи и приходи в зависимост от желанието 
на мениджмънта на компанията и конкретната ситуация;  
3. Групирането на всички данни за складовите наличности. Така е възможно проследяването на 
целия път на материал или оборудване - разходите по закупуването му, всички дейности по 
поддръжката му, използването му или влагането му в конкретен проект, амортизации, приход 
получен за него и т.н.  
4. Лесното анализиране на количествата и видовете поръчки и тяхното оптимизиране.  
Други предимства на SAP ERP системата са свързани и с:  
1. Натрупване на статистически данни за нуждите на управленския анализ и изграждане на 
средносрочни и дългосрочни политики и планиране (най-вече във връзка с реализацията на 
фирмените проекти);  
2. По-бърза приспособимост на компанията и стратегията є към пазарните промени;  
3. Постоянно наблюдение и контрол върху производителността посредством анализа на 
ключови фактори и показатели;  
4. Поддържане на активен баланс между рисковете и възможностите;  
5. Предоставяне на повече възможности, така че всеки служител да изпълнява задачите си 
навреме и по-ефективно;  
6. Повишаване на ефективността на човешките ресурси с възможностите за планиране и 
проследимост на всички обучения и квалификации на служителя;  
7. По-добра гъвкавост при промяна на законовата среда или бизнес изискванията;  
8. Минимизиране на риска, свързан с поддържането на разнородна IT среда;  
9. Повишаване на доверието от страна на партньорите в прозрачността и ефективността на 
компанията.  
Въвеждането на специализирана система за управление на ресурсите (SAP ERP система) 
гарантира постигането на трайни положителни резултати относно управлението на ресурсната 
обезпеченост на компанията. Използването на съвременни софтуерни решения е фактор за 
усвояването на най-добри практики за управленските решения, като улеснява процесите по 
анализ и стратегическо планиране и обуславя създаването на ноу-хау в областта на 
управлението, което може да се мултиплицира и в цялостната производствена дейност и 
планиране.  
Име: "Внедряване на SAP ERP система в  
"ИТА Инженеринг“ ООД“.  
Възложител: ИТА Инженеринг“ ООД  
Изпълнител: Атос Ай Ти Солюшънс енд Сървисис  
Бюджет: 399 540лв.  
Категория: Национални ИТ проекти, изпълнени в корпоративния сектор  
 



 

 
8 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 7

/1
2
/2

0
1
4

 

Дата: 12.07.2014  
Източник: в. Капитал  
Страница: 4  
Брой думи: 91  
 
 
Резюме: Правителството гласува споразумението с Европейския инвестиционен фонд и 
"Джереми България", с което се дава зелена светлина на мецанин фонда по евроинициатива 
JEREMIE. Одобрението на инвестиционната схема за 60 млн. евро се чакаше почти година.  
 
Заглавие: Правителството одобри мецанин фонда  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: ПРОЕКТ Правителството гласува споразумението с Европейския инвестиционен фонд и 
"Джереми България", с което се дава зелена светлина на мецанин фонда по евроинициатива 
JEREMIE. Одобрението на инвестиционната схема за 60 млн. евро се чакаше почти година. 
Фондът ще се управлява от Bulgaria Mezzanine Capital - съвместно дружество между 
австрийското Growth Capital Partners AG (GCP) и българското Rosslyn Capital Partners (RCP). 
Мецанин фондът ще инвестира в малки и средни компании, които имат приходи между 5 млн. 
евро и 50 млн. евро. Вложението на проект ще е между 2 млн. и 5 млн. евро.  
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Източник: в. Капитал  
Страница: 20,21  
Брой думи: 1552  
 
 
Резюме: След като "Конкурентоспособност" спря договорите на десетки фирми, в програмата 
започна хвърляне на кал и вадене на мръсни ризи  
"Аз лично за 7 години подобна борба за празно канче не съм виждал. То стари ризи, нови рокли, 
вади се и се къса наред. Хапане, скубане, щипане, бой, чалга..." Това е мнението на един 
консултант (изразено в писмо до колеги) за случващото се в програма "Конкурентоспособност" 
в последния месец. Освен че е доста пикантно, то за съжаление е доста вярно. Борбата, 
разразила се в единствената програма за бизнеса, след като бе обявено спирането на 
процедура за 97 млн. лв., придоби огромни размери пред и зад кулисите.  
 
Заглавие: Как се изпариха сто милиона  
Подзаглавие:  
Автор: Огнян ГЕОРГИЕВ  
Текст: След като "Конкурентоспособност" спря договорите на десетки фирми, в програмата 
започна хвърляне на кал и вадене на мръсни ризи  
"Аз лично за 7 години подобна борба за празно канче не съм виждал. То стари ризи, нови рокли, 
вади се и се къса наред. Хапане, скубане, щипане, бой, чалга..." Това е мнението на един 
консултант (изразено в писмо до колеги) за случващото се в програма 
"Конкурентоспособност" в последния месец. Освен че е доста пикантно, то за съжаление е 
доста вярно. Борбата, разразила се в единствената програма за бизнеса, след като бе обявено 
спирането на процедура за 97 млн. лв., придоби огромни размери пред и зад кулисите.  
"Конкурентоспособност" е една от най-тайнствените европейски програми принципно - доста 
дълго време там информацията беше нещо, на което само можеш да се надяваш, но не и да 
очакваш, връзките между консултанти и експерти бяха публична тайна, а шефовете на 
програмата се сменяха по-бързо и от мненията на Николай Бареков. Дълго стаявани тайни, 
конфликти и проблеми обаче се изляха от големия балон, наречен "Технологична 
модернизация", който се спука този месец. Десетки фирми сега ще търсят правата си 
(независимо дали са спечелили или не), а много други ще останат с убеждението, че това е 
силно корумпирана програма. Нито едните, нито другите скоро ще стигнат до финансиране. 
Европейската комисия пък ще има още поводи за притеснение относно това как се изразходват 
европарите в България.  
А най-интересното е, че канчето наистина ще се окаже празно: обещаните почти сто милиона 
лева се изпариха посред бял ден, като не отидоха в никоя мярка и вероятно няма да влязат в 
икономиката. Как се стигна до този изключително лош изход за всички?  
Историята зад кулисите - как се стигна?  
На пръв поглед последната за този период "Технологична модернизация в малки и средни 
предприятия" е същата като предишните: повечето от тях са в подобен размер на бюджета. 
Разликата е в броя на подадените проекти. Предишните три процедури например са имали 
между 200 и 600 проекта, а одобрените са били между една и две трети. Последната е имала 
над 1200 подадени проекта, от които одобрените са нищожна част - 142. Консултантите 
обясняват това с желанието на фирмите да хванат "последния влак". Предната процедура бе 
през 2011 г., а слуховете бяха, че няма да има подобна до края на този период. Очакванията 
все повече са, че новата програма "Конкурентоспособност" няма да тръгне и през тази 
година. Така се очертаваше дупка от няколко години, в която обявената в края на 2013 г. 
процедура се оказа спасителен остров.  
Дали заради огромната конкуренция, дали заради бързане или заради нечия поръчка, но нещо 
в последната процедура се изкриви толкова силно, че доведе дотам ръководителят на 
програмата Ели Милушева да обяви, че я спира изцяло. Това отвори кутията на Пандора: 
фирми започнаха да обжалват, анонимни и публични сигнали полетяха от кутия в кутия, а 
министър Драгомир Стойнев и зам.-министър Юнал Тасим, по всичко личи, се скараха. "Аз седя 
на 200% зад това си решение", заяви Милушева пред "Капитал" две седмици след 
пресконференцията си (вижте интервюто). "Хванала съм грешки, счела съм, че процедурата е 
опорочена и съм го взела. Правилата трябва да се спазват. Щеше да се стигне до финансови 
корекции."  
Милушева не е единствената, която счита, че нещо в оценяването на проектите е много 
сбъркано. "На сутринта след излизането на резултатите за четири часа получихме сигнали от 
наши членове за над 50 проекта със значително занижена оценка спрямо очакваната, което в 
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предходни грантови схеми не се случвало", казва Ангелина Добрева, зам.-председател на 
Българската асоциация на консултантите (БАКЕП). "От около 20 консултантски фирми в 
организацията 15 бяха на мнение, че оценката е най-малкото нелогична."  
Това не е първият път, разбира се, в който фирми, консултанти и оценители са на различно 
мнение. Но според Добрева, ако преди е ставало дума за няколко точки разлика между 
очаквано и получено, то сега са порязани "тези проекти, за които според консултантите шансът 
за спечелване е бил най-висок". Това според нея се дължи на вкарването на нов, необявен 
критерий в оценяването. Ели Милушева потвърждава, че има такива критерии.  
Един от тях например е свързан с изискване да се дават технически характеристики на 
машините, които ще се купуват. По регламент се иска базово описание, а оценителната 
комисия е понижила оценките на компании, които не са навлезли в повече детайли. Това обаче 
не е обявен предварително критерий и е абсолютно недопустимо според европейските 
правила. Системното използване на такъв критерий вече е мотив за сериозно съмнение в 
класирането.  
"Имахме 161 жалби, възражения и т.н. Направихме извадка от първите 42 и разпоредихме 
проверка. От тях излезе, че 8 проекта, които са отхвърлени, трябва да са предложени за 
финансиране, а 1, който е получил финансиране, не трябва да е класиран", казва Милушева. 
Ако се мултиплицира тази извадка, то всеки пети или шести проект може да се окаже погрешно 
изваден от класирането. Но с веднъж излязло решение размествания не може да има, заради 
което тя спира цялата процедура, каквото право има по регламент.  
Кой е виновен  
След като бомбата гръмна, всички страни започнаха да си подхвърлят вината. Група спечелили 
фирми начело с Мариана Печеян от "ВСК Кентавър" заведоха дела срещу решението. 
Безспорно много от 142-те спечелили са играли по правилата и това решение е удар по 
плановете им. Но една интересна и немаловажна подробност показва какви проблеми има в 
програмата.  
На срещата, която фирма "ВСК Кентавър" е имала с ръководството на програмата, се е 
появила и бившата ръководителка на Агенцията за малки и средни предприятия, която беше 
междинно звено по "Конкурентоспособност" - Марияна Велкова. Това не значи, че Велкова е 
консултирала фирмата за проекта й - самата тя призна, че е присъствала на срещата, но 
отрече да е имала "формална връзка с фирмата", или да я е представлявала. Според нея тя е 
била поканена, защото се познава с фирмата. Това, което прави съвпаденията доста големи 
обаче, е фактът, че в жалбата, подадена от "ВСК Кентавър", имаше цитирани множество 
вътрешни документи на програмата.  
Марияна Велкова беше шеф на Агенцията до март 2013 г., но не е свързана с програмата от 
2012 г. По нейно време имаше доста сериозни проблеми с буксуването на 
"Конкурентоспособност", като също избухваха периодично подобни скандали. При една 
такава процедура за покриване на международно признати стандарти през 2011 г. бизнесът 
също подаде масово оплаквания. Интересно е, че тогава ръководител на оценителната 
комисия беше Клементина Грохчева, която присъства и в сегашната комисия.  
Оценителната комисия изглежда като големия виновен за сегашната ситуация. Три различни 
източника потвърдиха пред "Капитал", че хората в нея са били избирани не от Милушева, а над 
нея. До редакцията стигна и сигнал от самите оценители до министъра и зам.-министъра, в 
който те се оплакват от решението на Милушева и я обвиняват в лични интереси и 
некомпетентност. В сигнала, който обаче не е подписан с имена, оценителите твърдят, че 
вътрешните доклади са доказали, че нямат вина, и обвиняват Милушева, че е търсила помощ 
от външни одитори, като KPMG. Самата тя потвърди това, като призна, че е искала да получи 
адекватна картина на случилото се. Не е успяла обаче, тъй като сумата и времето са се видели 
недостатъчни на одиторите.  
Ситуацията към момента изглежда като дума срещу дума - оценителите твърдят, че няма 
сериозни нарушения, а Милушева и консултантите смятат, че има. Първият лагер казва, че 
предварителният контрол е минал без драми, а самият директор твърди, че са били засечени 
над 50% нарушения. Проблемът е, че оценителните комисии са голяма черна дупка. Те имат 
оперативна самостоятелност, а надзорът вътре се осъществява от самите оценители, чрез 
принципа на две оценки и арбитър при нужда. На хартия всичко е наред, но на практика това 
често може да се окаже порочна схема. "Хора, които не обслужват нечии интереси, не се слагат 
в оценителни комисии. Ползват ги за документи, писма или за процедури, където не се решават 
подобни неща", казва бивш висш ръководен кадър на програмата.  
"БАКЕП ще предложи през новия програмен период да бъде въведен механизъм за оценяване 
на жалби от външна институция и финансиране на неправомерно ощетените проекти чрез вече 
спестен или бъдещ ресурс от програмата", казва Ангелина Добрева.  
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Самата Милушева също носи вина. Тя твърди, че още в предварителната проверка е знаела, 
че има над 50% нередности в оценките, но въпреки това е подписала решението. Не иска да 
даде отговор защо, но това е по-скоро ясно. При положение че правителството е обявило, че 
ще има такава програма и че бизнесът чака, очевидно е, че е имало натиск над нея да пусне 
процедурата. С това обаче се всява съмнение в качеството на контрола в програмата. В 
сигнала срещу Милушева оценителите казват, че оценката на "Предварителен контрол" по 
нищо не се различава от всяка друга предходна процедура. Ако това е вярно (то противоречи 
на думите на Милушева), то или всички ужасно са се объркали, или системите за контрол не 
работят.  
Сега ги виждате, сега - не  
И докато едни обжалват, а други се калят взаимно, 100-те милиона лева се изпариха. След като 
първо бяха предвидени за тази процедура, после бе съобщено, че ще отидат за договори за 
резервни проекти в "Енергийна ефективност", а накрая срокът изтече и за двете и никъде не 
беше подписано нищо. И ако се чудите как може толкова много пари просто да изчезнат, трикът 
е, че тях така и ги нямаше налични. Самата Милушева ги нарича "виртуални пари" - спестени 
предварително от процедури, които може и да не изхарчат пълните си бюджети до 2015 г.  
Реален остана само въпросът докога някой някъде ще прави нещо нередно, а после всички 
други ще плащат.  
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Брой думи: 891  
 
 
Резюме: Директорът на "Европейски фондове за конкурентоспособност" пред "Капитал" за 
спряната процедура за 97 млн. лв.  
След решението за спиране на 97 млн. лв. започнаха да излизат всякакви сигнали, че то е 
грешно?  
- Аз седя на 200% зад това си решение. Хванала съм грешки, счела съм, че процедурата е 
опорочена и съм го взела. От момента, в който взех решение да прекратя процедурата, съм с 
ясното съзнание, че аз съм бомбата. Правилата трябва да се спазват. В противен случай щеше 
да се стигне до финансови корекции.  
 
Заглавие: Ели Милушева: Очевидно има връзки на хора от програмата с фирми  
Подзаглавие:  
Автор: Огнян ГЕОРГИЕВ  
Текст: Директорът на "Европейски фондове за конкурентоспособност" пред "Капитал" за 
спряната процедура за 97 млн. лв.  
След решението за спиране на 97 млн. лв. започнаха да излизат всякакви сигнали, че то е 
грешно?  
- Аз седя на 200% зад това си решение. Хванала съм грешки, счела съм, че процедурата е 
опорочена и съм го взела. От момента, в който взех решение да прекратя процедурата, съм с 
ясното съзнание, че аз съм бомбата. Правилата трябва да се спазват. В противен случай щеше 
да се стигне до финансови корекции.  
Имаме 161 жалби, възражения и т.н. Направихме извадка от първите 42 и разпоредихме 
проверка. От тях излезе, че осем отхвърлени проекта трябва да са предложени за 
финансиране, а един, който е получил, не трябва да е класиран. Това значи, ако се 
мултиплицира тази извадка, че всеки пети или шести проект не е където трябва.  
Но след излязло решение не може да има разместване в класирането.  
Защо тогава беше пусната процедурата?  
- Първото решение на 13 май, с което одобрявам доклада на оценителната комисия, е много 
трудно взето. Когато те приключат, излизат с доклад, а аз го давам на вътрешен контрол. Те 
взеха за преглед 60 проекта, от които 50% имат грешки.  
Аз го върнах на комисията, за да си оправят грешките. Те не приеха болшинството от тях; 
казаха, че имат оперативна самостоятелност и са се подписали, че отхвърлят тези грешки.  
Направихме оперативка с началниците на отдели. Аз им казах, че не би трябвало да пускам 
това решение. Но това беше последна процедура, бизнесът чака, икономиката чака, имаше 
натиск. Ако знаех размера на грешката, нямаше да пусна сигурно решението. Или трябваше да 
я пуснем, или да прекратим процедурата, изтичаше срокът.  
Тогава защо отменихте процедурата след това?  
- В понеделник, след публикуването на решението, заваляха жалбите. Аз отново ги дадох на 
"Вътрешен контрол". И във всеки проект се вижда разлика между двамата оценители от 10-15 
точки. Това е огромна разлика, въпреки че по постановление трябва да е над 20 точки 
разликата, за да иде на арбитър. Вижда се основанието за жалбите, виждаме, че има порок и 
че ще стане страшно.  
Консултанти твърдят, че има въведени допълнителни критерии от оценителната комисия?  
- Има три въведени допълнителни критерия. Фирмите са доста образовани, вече 
предварително смятат и знаят какво трябва да получат. И споделят, че разликата досега е била 
2-3 точки. Но 10-15 точки не е нормално. Има субективни критерии, с които се играе. Например 
въвеждането на изискване за технически характеристики на всеки подкомпонент в 
оборудването.  
Защо не наредихте цялостна преоценка на процедурата?  
- Кой ще я преоцени и за какво време? Ние нямахме време. Аз се свързах с няколко големи 
одитори да дойдат да направят независима оценка на извадков принцип, за да кажат има ли 
пороци, няма ли. Поради време и финанси това не се случи.  
Имате ли право да спрете процедура?  
- Имам пълното право по регламент, когато се открият съществени нарушения в една 
процедура, дори да има сключени двустранно договори, пак да спра процедурата и се връщат 
парите. Щяхме да стигнем и до там. Можем да прекратим по всяко време процедура.  
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Отидох при министъра и му казах, че най-вероятно ще има финансова корекция, ако пуснем 
процедурата. Той попита откъде накъде ще лягат на държавния бюджет тези корекции.  
Но зам.-министър Юнал Тасим не мисли така?  
- Каква отговорност носи Юнал Тасим? Никаква. Къде е неговият подпис. Той даже не 
съгласува решение. Той не носи никаква отговорност, обяснете ми какво е политическа 
отговорност. Отговорност носим аз и министърът, който ме е назначил.  
Срещнахте ли се с компании, които са недоволни от решението?  
Да, имахме среща с Мариана Печеян, която е управител на "ВСК Кентавър". Ако лицето на 
българския бизнес е госпожа Печеян, то имаме проблем. Тя пристига тук с Марияна Велкова - 
бившият ръководител на междинното звено, и ми размахва пръст, смята, че има запазено 
място в програмата. Питам откъде тя има вътрешните документи, които са споменати в 
жалбата й.  
Има ли проблем на ниско ниво - връзки на хора от програмата с външни консултанти, фирми?  
- Очевидно да. Ето случая с госпожа Печеян, която има вътрешна информация, която няма как 
да знае без такива връзки. Чувам за списъци преди окончателния, които са се въртели, но това 
са неща, които аз нямам как да докажа.  
Какво ще стане обаче, ако съдът реши да уважи жалбите на фирмите срещу решението ви?  
- За мен това е много слабо вероятно. Имаме само една жалба за обжалване на самото 
решение, тя пристигна сега. От 69 обжалвали предварителното изпълнение 51 са отхвърлени и 
само за 6 съдът уважава искането. Но ако се стигне дотам, ние нямаме пари.  
Какво ще стане с тези пари, вие дори не подписахте договори с компании по "Енергийна 
ефективност"?  
- Защото ме обвиниха, че спирам едната заради другата. Ако тръгнем да подписваме, ще си 
навлечем скандали. Мен ме обвиняват, че имам лични интереси там. Аз имам професионален 
интерес - това са най-лесните проекти. Те се изпълняват за около 6 месеца, един аванс и 
финално плащане. Лесни за мониторинг и управление.  
А по повод тези 100 млн., никога не е седял въпросът, че тия пари ги губим. Това са виртуални, 
хипотетични пари, които излизат при пропадане на други договори. Програмата не губи 
средства. В момента е наддоговорен 105% от ресурса, изпълнили сме си плана. Принципно се 
дава възможност да се наддоговори 10% от ресурса, за да има резерв, ако падне 
изпълнението.  
Но икономиката губи 100 млн. лв.  
За съжаление, да.  
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Резюме: Ситуацията за общините и за строителния бранш е критична. Спрените плащания по 
ОП "Околна среда" (ОПОС) поставят голяма част от проектите под риск от замразяване, 
проблеми се очертават и по останалите оперативни програми. Безизходицата, в която се 
намират фирмите, води до нарастване на социалното напрежение. За гражданите спирането на 
работата по инфраструктурните обекти, разкопаните улици и неизградената ВиК мрежа са 
сериозно нарушаване на качеството на живот. Под угроза е спазването на сроковете за 
изпълнение на проектите, залегнали в договорите, което крие риск от 100% санкции и връщане 
на стотици милиони левове на ЕС.   
 
Заглавие: КСБ и НСОРБ с обща позиция по проблемите с еврофондовете  
Подзаглавие: Двете организации поискаха от институциите спешни мерки за решаване на 
кризисната ситуация със спрените плащания по оперативните програми  
Автор: Ренета НИКОЛОВА  
Текст: Ситуацията за общините и за строителния бранш е критична. Спрените плащания по ОП 
"Околна среда" (ОПОС) поставят голяма част от проектите под риск от замразяване, проблеми 
се очертават и по останалите оперативни програми. Безизходицата, в която се намират 
фирмите, води до нарастване на социалното напрежение. За гражданите спирането на 
работата по инфраструктурните обекти, разкопаните улици и неизградената ВиК мрежа са 
сериозно нарушаване на качеството на живот. Под угроза е спазването на сроковете за 
изпълнение на проектите, залегнали в договорите, което крие риск от 100% санкции и връщане 
на стотици милиони левове на ЕС. Необходими са максимално бързи спасителни мерки за 
излизане от тревожната ситуация. Около тази позиция се обединиха ръководствата на НСОРБ 
и КСБ. Председателят на Камарата инж. Светослав Глосов и членът на УС на НСОРБ Димитър 
Николов се срещнаха в Бургас, за да обсъдят възможностите за съвместни действия за 
намиране на механизъм за разрешаване на проблемите. На срещата присъства и инж. Николай 
Николов, председател на ОП на КСБ -Бургас.  
Решението за иницииране на среща с Националното сдружение на общините бе взето на 
Управителен съвет на КСБ, който се проведе в Бургас. Там ръководството на организацията се 
обедини около необходимостта Камарата да излезе с ясна позиция по проблемите с 
еврофондовете.  
"Ситуацията е много сериозна. Най-потърпевши сме ние и общините. По официални данни от 
Министерство на финансите (Мф) задълженията на местните власти към строителите са 180 
млн. лева. В момента КСБ събира информация от своите членове за сумите, които имат да 
получават по различните програми, и по наши предварителни разчети те ще надхвърлят 600 
млн. лв.", това заяви председателят на Камарата инж. Глосов.  
Според члена на УС на НСОРБ и кмет на Бургас Димитър Николов вече има големи фирми, 
които са в технически фалит. Близо 500 са средните и малки фирми подизпълнители, към които 
разплащанията се бавят, следва лавина от съдебни искове, предупреди Николов. Става въпрос 
за колапс в бранша, обобщи ситуацията членът на ръководството на националното сдружение. 
От там са изпратили писмо до министъра на финансите с предложения за намеса на държавата 
за излизане от кризисната ситуация. По данни на НСОРБ към фонд фЛАГ има подадени 
искания от общините за 120 млн. лв., които не се разглеждат заради спирането на ОПОС. Ако 
държавата осигури тези пари по фЛАГ, общините ще могат да започнат поне частично да 
плащат на изпълнителите на водните проекти и депата. По ПУДООС също трябва да се 
отпуснат средства. "Сега местните власти се притесняват, защото влизат в големи просрочия 
спрямо строителите, кметове на по-малките общини направо съветват фирмите да спират 
работата. Те обаче вече са изработили голяма част от обектите, за което не са получили 
заплащане, някои дейности пък не са актувани, т.е. има скрито СМР, и като цяло мисля, че 
задълженията стигат до 1 млрд. лв.", каза Димитър Николов. Той допълни: "Мф трябва да 
осигури и средства да се кредитират безлихвено общините, тъй като вината за спирането на 
оперативните програми не е наша. Ако тези мерки не бъдат взети нещата ще излязат от 
контрол." Според Николов Народното събрание и парламентарно представените политически 
сили също могат да помогнат, като гласуват преразпределение на 200 млн. лв. от бюджета за 
поемане на най-необходимите разплащания по екопроектите. Това предложение обаче трябва 
да бъде внесено от изпълнителната власт.  
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Кметът на Бургас коментира и забавянето по ОПРР и ПРСР, като обясни, че авансите там са 
били по-големи, за това все още общините разплащат дейности по регионалната програма. Но 
и по нея към края на август парите ще свършат и септември изпълнението и на тези проекти ще 
излезе като проблем.  
Парадокси създава и законодателството, липсата на хармонизация с европейските директиви 
води до "параграф 22" - въпреки че българският съд се е произнесъл в полза на решението на 
дадена община, пари няма, защото програмите са спрени по европейските изисквания.  
В заключение представителите на КСБ и НСОРБ поискаха спешна среща с премиера Пламен 
Орешарски и министъра на финансите Петър Чобанов в понеделник, 14.07, за намиране на 
изход от критичната ситуация. В отворено писмо до премиера се посочва, че ако срещата не 
бъде реализирана и държавата не предприеме адекватни мерки за осигуряване на 
необходимия финансов ресурс, двете организации ще дадат съвместна пресконференция, на 
която ще бъдат обяснени причините за последващите действия от страна на бранша.  
На срещата бе коментирана и ситуацията във връзка с наводненията в страната. Инж. Глосов 
запозна представителя на НСОРБ с дейностите, които фирмите членове на Камарата, 
извършват по места. Инж. Николай Николов представи работата на ОП на КСБ - Бургас, по 
възстановяването на манастира "Св. Богородица". "Ще съдействаме и за Килифаревския 
манастир. Работим в "Аспарухово", Добрич и Търново. Имаме споразумение с пожарна и 
аварийна безопасност да помагаме с техника", каза още инж. Глосов. Димитър Николов 
поздрави Камарата за това, че е обществено отговорна организация, и предложи да се 
подготви и подпише споразумение между КСБ и Националното сдружение, което да включва 
план за съвместни действия при бедствия, публичен регистър на наличната техника по 
области, както и списък на експертите, които могат да участват в комисиите за оценка на 
щетите. Като трета страна в споразумението би било добре да се включи и МВР като 
отговорната институция от страна на държавата. "Не сме застраховани срещу бедствия. Като 
имаме алгоритъм - знае се кой на кого да се обади, кой ръководи, каква техника е необходима и 
какви експерти, ще реагираме много по-ефективно. Едно такова споразумение ще е облекчение 
и след това за разплащането на дейностите, което може да става в рамките на една седмица", 
обобщи предложението си Димитър Николов.  
***  
ДО Г-Н РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ  
ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Г-Н ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ  
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Г-Н БОЙКО БОРИСОВ  
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ГЕРБ Г-Н СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БСП  
Г-Н ЛЮТВИ МЕСТАН  
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДПС  
ОТКРИТО ПИСМО  
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,  
Камарата на строителите в България се обръща към Вас, за да изрази своята нарастваща 
тревога относно изпълнението на големите инфраструктурни проекти в страната.  
Ние се присъединяваме към позицията на НСОРБ относно спрените плащания по ОП "Околна 
среда 2007 - 2013", които поставят голяма част от проектите пред реален риск от замразяване 
за неопределено време.  
За строителните фирми спирането на проектите означава непредвидени разходи за милиони 
левове, за някои от фирмите това означава да бъдат обречени на фалит. Общините са 
поставени в безизходица, под угроза е и спазването на сроковете за изпълнение на проектите, 
залегнали в договорите, което крие риск от 100% санкции и връщане на инвестираните стотици 
милиони левове на ЕС.  
За гражданите на страната спирането на проектите, разкопаните улици и неизградената ВиК 
мрежа са сериозно нарушаване на качеството на живот.  
Камарата с притеснение следи и реализацията на определяните като "рискови" жп и пътни 
проекти. Забавянето на изграждането на Северната скоростна тангента, Западната дъга на 
София, жп отсечките Пловдив - Свиленград и Септември - Пловдив и редица други поставя под 
въпрос успешната реализация и на ОП "Транспорт".  
По ОПРР, ПРСР и ОП "Конкурентоспособност" се очертават подобни проблеми, като 
общините ще "издържат" максимум до месец август.  
В същото време липсата на обявяване на тръжни процедури за строителството на важни 
обекти, за които има готови проекти и осигурено финансиране, все повече дава основания да 
прогнозираме, че 2014 г. ще бъде нулева за строителния бранш.  
Уважаеми господа.  
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Българските строителни фирми проявиха огромно разбиране към създалата се ситуация и 
толерантност към българските институции. За съжаление те са едностранни. Отговорните 
фактори не предприемат адекватни действия за решаване на неотложните проблеми на 
общините, на строителния бранш, както и на българските граждани.  
Безизходицата, в която са поставени строителните фирми, води до нарастване на социалното 
напрежение, което може да доведе до протестни действия.  
Обръщаме се към Вас като представители на най-важните български институции с призив за 
предприемане на максимално бързи спасителни мерки за излизане от тревожната ситуация, в 
която целият строителен сектор е поставен.  
В тази връзка настояваме за:  
1. Провеждане на спешна среща на министър-председателя и министъра на финансите с 
ръководствата на КСБ и НСОРБ и намиране на механизъм за намеса на държавата за 
осигуряване на необходимия финансов ресурс на общините за разплащане със строителните 
фирми, които действия ще осигурят успешното приключване и отчитане на програмен период 
2007 - 2013 г.  
2. Камарата на строителите в България подкрепя предложението на НСОРБ Мф незабавно да 
възстанови авансирането на проектите по ОПОС със средства от републиканския бюджет, 
както и съвместно с МОСВ да се търси решение за удължаване на договорите за безвъзмездна 
финансова помощ.  
3. Правителството, респективно Мф, да осигурят необходимия ресурс на програма фЛАГ или да 
одобрят разходния бюджет на ПУДООС, насочен за подпомагане на общините по проектите 
във ВиК сектора. По наши данни към момента само по фЛАГ има внесени искания за 
верификация на над 120 млн. лв. за проекти по ОПОС, които дори не се разглеждат поради 
липса на средства.  
4. Парламентарно представените политически сили да направят необходимите корекции в 
бюджета с цел пренасочване на средства за гарантиране на реализацията на започналите 
проекти и осигуряване на нормалните условия на живот на гражданите в общините, където 
завършването на строителството е поставено под въпрос.  
5. Да се ускори изработването на правилник за приложението на ЗОП с цел да се даде 
възможност на бенефициентите да обявят процедури за всички обекти с готови инвестиционни 
проекти, за които има осигурено финансиране.  
Тъй като ситуацията е критична, решенията трябва да бъдат взети в много кратки срокове. 
Затова предлагаме срещата с премиера и финансовия министър да се състои на 14.07.2014 г. 
Ако тя не бъде реализирана, на 15.07. КСБ и НСОРБ ще дадат съвместна пресконференция, на 
която ще бъдат поканени български и чужди медии и посланиците на страните от ЕС с цел да 
бъдат обяснени ситуацията и последващите действия от страна на бранша, които тя ще 
провокира.  
С уважение:  
Инж. Светослав Глосов Председател на УС на КСБ.  
Инж. Иван Бойков Изп. директор на КСБ.  
***  
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Дата: 12.07.2014  
Източник: в. Строител  
Страница: 3  
Брой думи: 167  
 
 
Резюме: "Малките и средните фирми в България скоро ще могат да се възползват от нов 
финансов инструмент", съобщи след редовното седмично заседание на кабинета 
вицепремиерът по икономическото развитие Даниела Бобева. Тя обясни, че правителството е 
приело мандатно споразумение между Министерския съвет, Европейския инвестиционен фонд 
и "Джеръми България", което възлага на министъра на икономиката и енергетиката да подпише 
договор за Мецанин фонд.  
 
Заглавие: Мецанин фонд отпуска кредити от 2 до 5 млн. евро за МСП  
Подзаглавие:  
Автор: Мартин СЛАВЧЕВ  
Текст: "Малките и средните фирми в България скоро ще могат да се възползват от нов 
финансов инструмент", съобщи след редовното седмично заседание на кабинета 
вицепремиерът по икономическото развитие Даниела Бобева. Тя обясни, че правителството е 
приело мандатно споразумение между Министерския съвет, Европейския инвестиционен фонд 
и "Джеръми България", което възлага на министъра на икономиката и енергетиката да 
подпише договор за Мецанин фонд.  
Средствата в него ще са 60 млн. евро. Основната част от фирмите, които ще бъдат 
кредитирани, са с годишни приходи между 5 млн. евро и 50 млн. евро. фондът ще отпуска от 2 
млн. до 5 млн. евро за един проект във всички допустими по програмата сектори от 
икономиката. Ще се осигурява мецанин финансиране за разширяване, покупка, изграждане и 
преструктуриране на бизнес. Приоритетно ще се финансират сектори с добавена стойност, при 
които има завършен продукт - преработващата промишленост, продукти с потенциал за износ и 
др. Няма да се финансират стартиращи бизнеси, а само вече съществуващи предприятия, 
предимно в частния сектор.  
Проекти могат да се заявяват на office@mezzanine.bg.  
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Дата: 12.07.2014  
Източник: в. Строител  
Страница: 10,11,12  
Брой думи: 3733  
 
 
Резюме: Настоящият мониторинг съдържа данни, на базата на които се очертават условията, 
влияещи негативно върху конкуренцията при обществените поръчки в отрасъл "Строителство" 
през май 2014 г. Посочват се тенденциите при търговете в сектора и е направен сравнителен 
анализ с предходния месец. Мониторингът включва общ преглед на критериите за възлагане на 
поръчките.  
Обявените обществени поръчки през май са 253 бр. за общо 436 млн. лв. Те са с 28,7% по-
малко на брой от април, но стойността им е с 4,3% по-висока спрямо предходния месец. 
 
Заглавие: Мониторинг на обществените поръчки - май 2014 г.  
Подзаглавие: Таня Бъчварова, ръководител проект "Мониторинг на обществените поръчки"  
Автор:  
Текст: Настоящият мониторинг съдържа данни, на базата на които се очертават условията, 
влияещи негативно върху конкуренцията при обществените поръчки в отрасъл "Строителство" 
през май 2014 г. Посочват се тенденциите при търговете в сектора и е направен сравнителен 
анализ с предходния месец. Мониторингът включва общ преглед на критериите за възлагане на 
поръчките.  
Обявените обществени поръчки през май са 253 бр. за общо 436 млн. лв. Те са с 28,7% по-
малко на брой от април, но стойността им е с 4,3% по-висока спрямо предходния месец. 
Поръчките с обявена прогнозна стойност са 212 бр., или 83,8% от всички за месеца. Поръчките 
без обявена стойност са 41 бр., или 16,2% от обявените през май. Те са по-малко с 34,9% 
спрямо април.  
Обявени поръчки по вид на строителството  
- Инженерна инфраструктура - 80 бр. обществени поръчки, или 31,6% от обявените през май, 
на стойност 330 млн. лв. Тенденцията е спад на броя с 36% и ръст на стойността на поръчките 
със 71,9% в сравнение с предходния месец.  
- ВиК инфраструктура 22 бр. обществени поръчки, или 8,7%. Наблюдава се спад на броя с 12% 
спрямо април. Стойността на поръчките за май възлиза на 42 млн. лв. Тя е със 17,6% по-ниска 
от предходния месец.  
- Сградно строителство - 47 бр. обществени поръчки, или 18,6%, с обща прогнозна стойност 26 
млн. лв. Броят им е по-малко с 30,9%, стойността също - със 71,7%.  
- Енергийна инфраструктура - 13 бр. обществени поръчки, или 5,1%, с обща прогнозна стойност 
7 млн. лв. Броят им е с 43,5% по-малко от април, стойността също с 87,3%.  
- Проектиране и надзор - 91 бр. обществени поръчки, или 36%, с обща прогнозна стойност 32 
млн. лв. Броят им е с 20,2% по-малък, стойността нараства с 10,3%.  
- Тенденция при броя обществени поръчки  
- Инженерно строителство - спад с 36% на броя обявени обществени поръчки в сравнение с 
предходния месец.  
- ВиК строителство - спад с 12%.  
- Сградното строителство - спад с 30,9%.  
- Енергийна инфраструктура - спад с 43,5%. - Проектиране и надзор  
- спад с 20,2%.  
- Тенденция при обявената прогнозна стойност.  
- Инженерно строителство - ръст със 71,9%.  
- ВиК строителство - спад със 17,6%.  
- Сградно строителство - спад със 71,7%.  
- Енергийна инфраструктура - спад с 87,3%.  
- Проектиране и надзор - ръст с 10,3%.  
Обявени обществени поръчки по строителни сектори  
□ Обявените обществени поръчки в сектор "Инженерна инфраструктура" през май са 80 бр., 
или 31,6% от всички за месеца. Те са с 45 бр., или с 36% по-малко от април.  
- Изграждане, реконструкция и ремонт на пътна и жп инфраструктура  
- 56,3% от обявените обществени поръчки в сектора. По-малко са с 35 бр., или 43,8% спрямо 
предходния месец.  
- Почистване и корекция на речни корита, отводняване и увеличаване на пропускателната 
способност на реките, рехабилитация и поддържане на пристанища - 10% от обявените 
поръчки в сектора. Те са с 4 бр. по-малко от април.  
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- Паметници на културата, археологически разкопки - няма обявени поръчки за май, както и за 
април.  
- Сметища за битови и строителни отпадъци -3,6% от поръчките в сектора. По-малко са с 4 бр. 
от предходния месец.  
- Насипни работи - 1,3% от поръчките в сектора. Запазват се нивата от април.  
- Ново строителство и реконструкция на паркове, детски площадки, стадиони и зони за отдих - 
25% от поръчките в сектора. Броят им е с 14 по-малко от предходния месец.  
- Зимно поддържане и почистване на пътната мрежа - 3,8% от поръчките в сектора. Броят им е 
с 3 повече от април.  
О Обявените обществени поръчки в сектор ВиК са 22 бр., или 8,7% от всички за месеца. Те са с 
3 бр., или 12% по-малко от април.  
- Ново строителство и ремонт на пречиствателни станции за битови и отпадни води - 18,2% от 
поръчките в сектора. Запазва се броят от предходния месец.  
- Ново строителство и ремонт на помпени станции - 4,5% от поръчките в сектора. С 1 бр. повече 
са от април.  
- Строителство и реконструкция на водопроводни мрежи и канализации - 68,3% от поръчките в 
сектора. Броят им е с 5 по-малко от април.  
- Рехабилитация на колектори - няма поръчки за май, както и за април.  
- Строителство на утаители и резервоари - 9% от поръчките в сектора. Повече са с 1 бр. от 
април.  
- Проект за воден цикъл - няма поръчки за май, както и за април.  
- Сондажни работи няма поръчки за май, както и за април.  
□ Обявените обществени поръчки в сектор "Сградно строителство" са 47 бр., или 18,6% от 
всички за месеца. Те са с 30,9% по-малко от април.  
- Ново строителство -25,5% от поръчките в сектора. По-малко са с 5 бр. от април.  
- Реконструкция, ремонтни работи - 74,5% от поръчките в сектора. Броят им е с 16 по-малко от 
април.  
□ Обявените обществени поръчки в сектор "Енергийна инфраструктура" през май са 13 бр., или 
5,1% от всички за месеца.  
Те са с 10 бр., или с 43,5% по-малко от април.  
- Мерки за енергийна ефективност - 46,2% от поръчките в сектора. Броят им е с 4 по-малко в 
сравнение с предходния месец.  
- Ремонт, реконструкция и монтажни работи -53,8% от поръчките в сектора. Запазват се нивата 
от април.  
□ Обявените обществени поръчки през май в сектор "Проектиране и строителен надзор" са 91 
бр., или 36% от всички за месеца. Броят им е с 23, или с 20,2% по-малко от април.  
- Осигуряване на експертни и технически услуги, консултации, техническа помощ - 9,9% от 
поръчките в сектора. С 2 бр. повече са от април.  
- Изготвяне на инвестиционен проект и авторски надзор - 59,3% от поръчките в сектора. С 15 
бр. по-малко са от април.  
- Строителен надзор и изготвяне на паспорти за обекти - 30,8% от поръчките в сектора. Броят 
им е с 10 по-малко от април.  
Критерий "Възложител"  
Обявените обществени поръчки от общините са 200 бр. Те са с 26,2% по-малко спрямо април. 
Търговете в комуналния и обществен сектор са 6 бр., или с 50% по-малко.  
Болниците и учебните заведения са обявили 6 обществени поръчки. Те са с 5 бр., или с 45,5% 
по-малко. Министерствата и агенциите са обявили 38 обществени поръчки, или с 25,5% по-
малко. Другите обявени обществени поръчки са 3 бр. Спадът е със 7 бр. в сравнение с 
предходния месец.  
Критерий "Източник на финансиране"  
Броят на обявените обществени поръчки, финансирани по оперативни програми на ЕС за май, 
е 87 при 110 бр. за април. Спадът е с 20,9%. Ето и сравнението за периода април - май на броя 
поръчки по всяка програма:  
- Оперативна програма " Транспорт" - ръст с 2 бр. на обществените поръчки през май.  
- Оперативна програма "Регионално развитие" - спад с 44,8% на обществените поръчки.  
- Оперативна програма "Опазване на околната среда" - спад с 2 бр. обществени поръчки.  
- Програма за развитие на селските райони - спад с 16,2% на обществените поръчки през май 
спрямо април.  
- Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" - ръст с 1 бр. на обществените 
поръчки през май.  
- Оперативна програма "Конкурентоспособност" - запазва се броят на обществените 
поръчки през май спрямо април.  
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- Програма JESSICA - спад с 1 бр. на обществените поръчки.  
- Програма за Трансгранично сътрудничество "България - Румъния" - спад с 1 бр. на 
обществените поръчки.  
- Програма за Европейско териториално сътрудничество "Гърция - България" - запазва се броят 
на обществените поръчки през май спрямо април.  
- Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" - ръст с 1 бр. на обществените 
поръчки през май.  
- Европейски бежански фонд - запазва се броят на обществените поръчки през май спрямо 
април.  
- Финансиране чрез Норвежки финансов механизъм - запазват се нивата на обществените 
поръчки през май спрямо април.  
- Проект, финансиран от Република Чехия - ръст с 1 бр. на обществените поръчки през май.  
- Доверителен екофонд - запазва се броят на обществените поръчки през май спрямо април.  
- ПУДООС - спад с 1 бр. на обществените поръчки през май.  
- Държавен бюджет спад с 32,2% на обществените поръчки през май.  
- Агенция за хора с увреждания към МТСП - няма обществени поръчки за май, както и за април.  
- Проект "Социално включване", Министерство на труда и социалната политика (МТСП) - няма 
обществени поръчки за май, както и за април.  
- Програма "Красива България" - ръст с 1 бр. на обществените поръчки през май.  
Фактори за несигурна среда  
Често срещани необосновани прекомерни изисквания в критериите за подбор на изпълнителите 
на обществените поръчки през май 2014 г. са: Критерии, водещи до субективизъм по 
отношение на показатели като методология, концепция, план за работа, промяна в 
последователността на технологичните процеси и оценка на риска. Срещат се и прекомерни 
изисквания за размера на приходите за последните години и за финансовите възможности на 
кандидата. Липсват условия за регистрация в ЦПРС. Прекомерни изисквания за гаранционни 
срокове, както и на сертификати, удостоверяващи, че участникът отговаря на стандарти за 
системи за управление на качество.  
Условия, влияещи негативно върху конкуренцията  
Констатациите на експертната група към КСБ, изпълняваща мониторинг на условията, влияещи 
негативно върху системите за възлагане на обществените поръчки в България, е: В рамките на 
анализа за май 2014 г. допуснатите нарушения и ограничителните критерии, водещи до 
субективни решения и поставяне на бариери, са в 12 бр. обществени поръчки. Те са с 5 повече 
от предходния месец.  
- Инженерна инфраструктура и ВиК - в 7 бр. обявени обществени поръчки са допуснати 
условия, влияещи негативно върху конкуренцията. Те са с 2 бр. повече от търговете с 
нарушения в сегментите през април.  
- Сградно строителство - в една обществена поръчка е допуснато несъответствие. Наблюдава 
се ръст на търговете с нарушения в сегмента спрямо предходния месец.  
- Енергийна инфраструктура - в една обществена поръчка е допуснато несъответствие. 
Наблюдава се ръст на нивата спрямо предходния месец.  
- Проектиране и строителен надзор - в 3 бр. обществени поръчки са допуснати несъответствия. 
Те са с 1 бр. повече от април.  
Регистрирани несъответствия  
Поръчка № 00514-20140006, възложител община Минерални бани, област Хасково.  
Строително-монтажни работи по уличната мрежа на с. Сусам, с. Минерални бани, с. Брястово, 
с. Спахиево, с. Караманци в община Минерални бани, по изграждане на зони за пресичане на 
пешеходци и поставяне на нови автобусни спирки, обособяване на места за безопасно 
преминаване на превозни средства, доставка и полагане на хоризонтална и вертикална 
сигнализация.  
Цитат: Раздел IV, процедура IV.1) Вид процедура IV.1.1) Вид процедура Открита IV.2) Критерии 
за оценка на офертите IV.2.1) Критерий за оценка на офертите - Икономически най-изгодна 
оферта при посочените по-долу показатели:  
Показател: Качествен критерий, тежест: 60.  
Показател: Икономически критерий, тежест: 40.  
Коментар: Да се разбира ли най-ниска цена под "икономически критерий"? Не става ясно по 
отношение на какво ще се оценяват кандидатите.  
Поръчка № 00081-20140017, по ОП "Регионално развитие", възложител община Варна.  
Избор на изпълнител за проектиране, СМР, доставка и монтаж по Компонент 5 "BRT (Bus Rapid 
Transit) коридор - коридор за бързи автобусни линии", Компонент 7 "Съоръжения за 
колоездене", Компонент 8 "Подобрения на крайни спирки", Компонент 10 "Мерки за 
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подобряване на достъпността" на проект на община Варна BG161PO001-1.5.03-0002 
"Интегриран градски транспорт на Варна".  
Цитат: Раздел IV, процедура IV.1) Вид процедура IV.1.1) Вид процедура Открита IV.2) Критерии 
за възлагане IV.2.1) Критерий за възлагане - Икономически най-изгодна оферта с оглед на 
посочените по-долу критерии:  
Показател: Показател ТПП Техническо предложение за проектиране, включващ подпоказател 
ТПП1 Обосновка на проектантската задача - 15 т., и подпоказател ТПП2 Методология за 
решаване на проектантската задача -15 т.; тежест: 30  
Показател: Показател СИП Срок за изработване на инвестиционен проект във фаза "идеен 
проект"; тежест: 5.  
Показател: Показател СРП Срок за изработване на инвестиционен проект във фаза "технически 
проект"; тежест: 5.  
Показател: Показател ТПИ Техническо предложение за изпълнение на строителството, 
включващ подпоказател ТПИ1 Стратегия за изпълнение и управление на риска - 15 т., и 
подпоказател ТПИ2 Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за 
участниците в движението, живущите и търговците в близост до строителните обекти, жителите 
и туристите на Варна - 15 т.; тежест: 30.  
Показател: Показател ЦП Предлагана цена за проектиране; тежест: 10.  
Показател: Показател ЦИ Предлагана цена за изпълнение на строителството; тежест: 20.  
Коментар: Прави впечатление, че за изпълнението на проектната част от поръчката са 
предвидени 80 т., а за строителството - 20 т.  
Поръчка № 00044-20140039, възложител Агенция "Пътна инфраструктура", по ОП "Транспорт и 
транспортна инфраструктура 2014 - 2020 г.  
Определяне на изпълнител за проектиране и строителството на обект: "Модернизация на 
съществуващото трасе на път I-8 "Калотина - СОП" с две обособени позиции, както следва: 
Обособена позиция 1: Участък от км. 1+000 до км.15+500 Обособена позиция 2: Участък 2 от 
км. 15+500 до км. 32+447.  
Коментар: Всичко е предвидено съгласно действащото законодателство, но постановката на 
задачата не позволява участието на малки и средни фирми. Дори и в консорциум. Би могло 
възложителят да помисли за разбиването на по-малки участъци на подобни обекти с оглед 
възможното включване на повече кандидати.  
Поръчка № 00369-20140004, по ПРСР, възложител община Луковит.  
Строително-ремонтни работи на обекти: "Рехабилитация/реконструкция на път IV-30044 
/Луковит Коритна/ - Румянцево - Луковит - Карлуково/ и Реконструкция на водопроводна мрежа 
на с. Петревене, община Луковит".  
Цитат: Критерии за оценка на офертите. IV.2.1) Критерий за оценка на офертите - 
Икономически най-изгодна оферта при посочените по-долу показатели:  
Показател: Технически показатели (ТП) - качество на предложената организация и начин за 
изпълнение на предмета на поръчката, качество на крайния продукт, техническо изпълнение; 
тежест: 50.  
Показател: подп. А. Т. - Технологична последователност на строителните процеси; тежест: 20.  
Показател: подп. T1 предположен допълнително гаранционен срок; тежест: 15.  
Показател: подп. Т2 Срок на изпълнение на поръчката; тежест: 15.  
Показател: Офертна цена (Оц); тежест: 50.  
Коментар: Не може да се прави класация по показател :1 "качество на крайния продукт". 
Понятието "предположен допълнителен гаранционен срок" вероятно е замислено като 
"предложено увеличение на гаранционния срок"?  
Поръчка № 00322-20140014, възложител: община Кърджали. Строителномонтажни работи и 
инженеринг за обект "Регионален център за управление на отпадъците - Кърджали", I-ви и II-ри 
етап".  
Цитат: Технически възможности  
Изискуеми документи и информация: 1. Списък с изпълнени договори за строителство през 
последните 5 (пет) години. Участникът следва подробно да опише посочените строителни 
обекти, включително извършените дейности стойности на договорите, дати и възложители, и да 
подкрепи написаното с доказателства. Тези доказателства могат да бъдат: копия на договори 
или извлечения от тях, представящи възложителя, предмета на договора, датата на сключване, 
обхвата и обема на работа, стойността на договора и датата на започване и приключване на 
работата по него, други доказателства за добро изпълнение. Препоръки за добро изпълнение 
на поне пет от договорите от предишни Възложители. Тези препоръки посочват стойността, 
датата и мястото на изпълнението, както и дали то е изпълнено професионално и в 
съответствие с нормативните изисквания. 2. Удостоверение за вписване в Централния 
професионален регистър на строителя за съответната категория строително-монтажни 
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работи/за изпълнение на строежи с обхват съответната група, съгласно посочените минимални 
изисквания на Възложителя чуждестранно юридическо лице, следва да представи 
еквивалентен документ, съгласно националното му законодателство, а ако същото бъде 
определено за изпълнител на поръчката, е необходимо вписване в ЦПРС към Строителната 
камара в Р. България. 3. Справка за водещия инженерно-техническия състав и проектанти на 
фирмата, определени за изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка.  
Към офертата задължително се прилагат автобиографиите и дипломи, удостоверения за ППП, 
за ТК и ПБЗ или еквивалентни и доказателства за стаж договори, трудови книжки, референции 
от работодатели (в случай, че трудовият договор съдържа клаузи с поверителна информация, 
същите следва да бъдат заличени от представеното ксерокс копие). В тях да бъдат описани 
договорите/ проектите, с които експертът покрива изискванията за съответната експертна 
позиция.  
4. Декларация от всеки един от експертите, част от екипа на участника, за ангажираност по 
проекта, за принадлежност и наличност. 5. Документи/Сертификати, доказващи опит в 
управлението на проекти; 6. Документи, доказващи осигуряване доставките на бетон; 7. Списък 
на техническото оборудване, строителна техника и механизация, необходими за изпълнение на 
поръчката (посочват се по вид и характеристики, съобразно видовете работи).  
8. Сертификат по ISO 9001:2008 за система за управление на качеството в строителството или 
еквивалентно. Обхватът на сертификата трябва да съответства на предмета на поръчката; 9. 
Сертификат по ISO 14001:2004 за опазване на околната среда или еквивалентно; 10. 
Сертификат OHSAS 18001:2007 за внедрена система за безопасни условия на труд в 
строителството или еквивалентно. Забележка: Възложителят ще приеме еквивалентни 
сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други 
доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на 
околната среда. Когато по обективни причини участникът не можем да представи исканите от 
възложителя документи, той може да докаже техническите си възможности с всеки друг 
документ, който възложителят приеме за подходящ.  
При участие на обединение, което не е юридическо лице, описаните в настоящия раздел 
документи се представят само от участниците, чрез които обединението доказва 
съответствието си с критериите за подбор, съгласно чл. 56, ал. 3, т. 2 от ЗОП. При посочване на 
участие с ползване на подизпълнители описаните в настоящия раздел документи се представят 
за всеки от тях, съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП.  
Коментар: т. III.2.3 от условията за участие (обявлението) е записано като т. 6 "Документ, 
осигуряващ доставка на бетон". Това е абсолютно излишно изискване.  
Поръчка № 00637-20140003, по ПРСР, възложител община Сатовча, област Благоевград. 
Изграждане на ПСОВ в селата: Крибул, Долен, Осина, Ваклиново, Жижево, фъргово, Боголин, 
Туховища и Годешево, община Сатовча. Доставка и монтаж на 9 броя модулно пречиствателно 
съоръжение.  
Цитат: "Технически възможности. Изискуеми документи и информация:  
Изискуеми документи: 1. Списък с основните изпълнени договори, доказващи опит на участника 
в сходни с обекта на поръчката дейности през последните 5 г., считано от крайния срок за 
подаване на офертите (в зависимост от датата, на която е учреден участникът или е започнал 
дейност), придружен от препоръки за добро изпълнение на посочените договори от предишни 
Възложители. Към всеки, посочен в списъка договор, следва да има приложена референция/ 
препоръка за добро изпълнение, съдържаща всички задължителни реквизити, съобразно чл. 51, 
ал. 1, т. 2 от ЗОП (стойност, период на изпълнение, получател и качество на изпълнението на 
възложените дейности - дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните 
изисквания. 2. Декларация за водещия инженерно-технически състав на Участника, определен 
за изпълнение на строителството на обекта - предмет на обществената поръчка, с приложени 
за всеки експерт: 2.1. Професионални автобиографии. 2.2.Документи, удостоверяващи 
образованието, професионалната квалификация и опит на експертите от инженерно-
техническия състав на участника. 2.3. Декларация от всеки един от експертите, част от екипа на 
участника, за ангажираност в изпълнението на поръчката, за принадлежност и наличност.  
Коментар: В т. III.2.3. от обявата - минимални изисквания , т. 2 - изискването за екип от ключови 
експерти е за цялостно изграждане на ПСОВ, а по задание се касае за минимално количество 
строителни работи като приемни шахти и фундаменти, монтаж на модулни съоръжения. 
Критерият е твърде висок.  
Поръчка № 00470-2014007, възложител община Черноочене, област Кърджали.  
Канализация на с.Черноочене - Горна махала, общ. Черноочене, област Кърджали.  
Цитат: "Критерий за оценка на офертите Икономически най-изгодна оферта при посочените по-
долу показатели:  
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Показател: Срок - П1, вкл. срок за изпълнение и срок за реакция при отстраняване на дефекти; 
тежест: 10.  
Показател: Техническо предложение - П2, вкл. технологична последователност на стр.процеси 
и управление на риска; тежест: 40.  
Показател: Ценово предложение - П3 ; тежест: 50.  
Коментар: Показателят срок - П1, включва два показателя, които са трудно съвместими в едно 
изискване.  
Поръчка № 00098-20140008, възложител община Гоце Делчев, област Благоевград.  
Строително-монтажни работи на зала за тържества в с. Брезница, община Гоце Делчев. 
Предвидено е изграждане на сграда на един етаж, със ЗП 780,01 кв. м.  
Цитат: "3. Да имат общ оборот от строителство за последните 3 финансови години (2011, 2012 
и 2013 година) от 1 500 000 лв. и оборот от строителството на обекти, подобни на предмета на 
поръчката, не по-малко от 500 000 лв. Общо количество или обем. Предвидено е изграждане на 
сграда на един етаж, със ЗП 780.01 кв. м. Прогнозна стойност без ДДС 392 645 BGN".  
Коментар: Изискват се налични финансови средства в размер на 500 000 лв. при прогнозна 
стойност на поръчката 392 645 лв. Необосновани изисквания по отношение на финансовите 
условия.  
Поръчка № 00637-20140004, възложител община Сатовча, област Благоевград. Прилагане на 
енергийно ефективни мерки в сградата на Общинска администрация Сатовча.  
Цитат: "Минимални изисквания: 1. Участникът да има общ оборот от строителство за 
последните три години (2011, 2012 и 2013 г.) или от датата, на която участникът е учреден или е 
започнал дейността си, не по-малко от 3 000 000 лв. (три милиона лева) сумарно. Прогнозна 
стойност без ДДС 270 672,5 BGN.  
Коментар: Прогнозната стойност е 270 672,5 лв., а минималното изискване за общ оборот е 3 
000 000 лв. Необосновани са изискванията по отношение на финансовите условия.  
Поръчка № 01351-20140024, възложител "Булгартрансгаз", област София.  
Упражняване на консултантска дейност съгласно чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на 
територията (ЗУТ) за строежи, свързани с разширение на мрежата за пренос на природен газ 
на "Булгартрансгаз" ЕАД: I-ва обособена позиция: Строеж: "Преносни газопроводи високо 
налягане с АГРС от ПГХ Чирен до гр. Козлодуй и гр. Оряхово". II-ра обособена позиция: Строеж: 
"Газопровод Лозенец - Недялско" от обект "Транзитен газопровод №2 за Турция".  
Коментар: Липсват минимални изисквания за икономическото и финансовото състояние на 
участника (чл.25 (2), т.6 ЗОП).  
Поръчка № 00935-20140011, по ПРСР, възложител община Стрелча, област Пазарджик. 
Строителен надзор: "Рехабилитация на обществени зелени площи в гр. Стрелча, кв. 82 А", 
който се осъществява с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони 
2007 - 2013 г.", МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово", мярка 322.  
Цитат: "2. Участникът трябва да има сертификати, които удостоверяват съответствието на 
участника със стандарти за системи за управление на качеството: - ISO 9001:2008 и/или 
еквивалентно; - EMAS и/или ISO 14001: 2004 и/или еквивалентно - за управление на околната 
среда; - OHSAS 18001: 2007 и/или еквивалентно за управление на здравето и безопасността 
при работа.  
Коментар: Изискването за ISO 9001:2008 и/или еквивалентно; - EMAS и/или ISO 14001: 2004 
и/или еквивалентно - за управление на околната среда; - OHSAS 18001: 2007 и/или 
еквивалентно за управление на здравето и безопасността при работа е необосновано.  
Поръчка № 00935-20140013, по ПРСР, възложител община Стрелча, област Пазарджик. 
Осъществяване на строителен надзор на обект: "Насърчаване на физическата активност на 
населението на община Стрелча чрез изграждане на спортно съоръжение в гр. Стрелча, кв. 
92,УПИ!"; който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските 
райони 2007 - 2013 г., МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово", мярка 321, съгласно сключен 
Договор за финансиране № 30/3/3210048 от 17.07.2013 г.  
Цитат: "Участникът трябва да има сертификати, които удостоверяват съответствието на 
участника със стандарти за системи за управление на качеството: - ISO 9001:2008 и/или 
еквивалентно; - EMAS и/или ISO 14001: 2004 и/или еквивалентно - за управление на околната 
среда; - OHSAS 18001: 2007 и/или еквивалентно за управление на здравето и безопасността 
при работа.  
Коментар: Изискването за ISO 9001:2008 и/или еквивалентно; - EMAS и/ или ISO 14001: 2004 
и/или еквивалентно - за управление на околната среда; - OHSAS 18001: 2007 и/или 
еквивалентно за управление на здравето и безопасността при работа е необосновано.  
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Резюме: Държавата и общините не са разплатили на строителни фирми около 1 млрд. лева, 
съобщи Иван Бойков, изпълнителен директор на Камарата на строителите в България. 
Проблемът идва заради спрените пари по оперативните програми "Околна среда" и 
"Регионално развитие", със средства от които основно се финансират строителни дейности. 
Има голям риск от загуба на средства и налагане на санкции не само на общините, но и на 
строителните фирми заради неизпълнението на договорите по отношение на сроковете, 
фирмите обаче не могат да си позволят да работят, без да им се плаща, тъй като не разполагат 
с оборотни средства. 
 
Заглавие: Строителният бранш чака около 1 млрд. лева от държавата и общините  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Държавата и общините не са разплатили на строителни фирми около 1 млрд. лева, 
съобщи Иван Бойков, изпълнителен директор на Камарата на строителите в България.  
Проблемът идва заради спрените пари по оперативните програми "Околна среда" и 
"Регионално развитие", със средства от които основно се финансират строителни дейности. 
Има голям риск от загуба на средства и налагане на санкции не само на общините, но и на 
строителните фирми заради неизпълнението на договорите по отношение на сроковете, 
фирмите обаче не могат да си позволят да работят, без да им се плаща, тъй като не разполагат 
с оборотни средства. Затова може да се стигне и до замразяване на обекти, коментира той, 
цитиран lnvestor.bg.  
Заради кризата обемите в строителството силно се свиха и браншът разчита основно на 
обществени поръчки на държавата и общините и на европейските средства. Данните на 
Националния статистически институт (НСИ) потвърждават, че основен двигател на строителния 
сектор у нас е гражданското/инженерно строителство, в което попада и строителството на 
пътна, социална, "ВиК" и друга инфраструктура - основен източник на работа за фирмите през 
последните над 5 години.  
Иван Бойков алармира и за проблеми с публичната инвестиционна програма на 
правителството. Припомняме, че кабинетът "Орешарски" заложи в бюджета за настоящата 
година 500 млн. лева, които да бъдат разпределени на общините за реализацията на проекти в 
областта на "ВиК" и управление на отпадъците, транспортната и социална инфраструктура. 
Правителството разпредели парите в началото на тази година.  
По думите на Бойков парите за реализацията на някои проекти още не са преведени. Някои 
общини пък закъсняват с провеждането на процедурите за избор на изпълнители, има и 
обществени поръчки, които се бавят заради обжалване, което поставя в риск отпуснатото 
финансиране по програмата.  
Изпълнителният директор на Строителната камара предупреждава още, че голяма част от 
обществените поръчки за строителство и ремонти, които бяха публикувани в края на юни 
непосредствено преди влизането в сила на новия Закон за обществените поръчки, не са 
финансово обезпечени. Така фирмите, които кандидатстват, "затварят" огромен ресурс под 
формата на банкови гаранции и не могат да оперират с него, а същевременно и няма да 
работят, докато очакват намирането на финансиране.  
Иван Бойков каза, че от бранша настояват за спешна среща с правителството. Ако до 
понеделник представители на строителния бранш не разговарят с управляващите, през 
следващата седмица камарата и общините ще решават какви действия да предприемат.  
По думите му проблемите в строителния бранш са по-сериозни и от проблемите на Здравната 
каса и ако не се решат, това ще рефлектира директно върху служебното и следващото 
правителство.  
Изпълнителният директор на Строителната камара обясни, че организацията е поискала да се 
срещне и с лидерите на парламентарно представените партии. Засега са се отзовали само от 
ГЕРБ.  



 

 
25 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 7

/1
2
/2

0
1
4

 

Депутатът и бивш министър на регионалното развитие Лиляна Павлова съобщи днес в 
парламента, че строители готвят и протести, ако не се намери решение на проблема и парите 
на фирмите не бъдат разплатени, съобщи  
Агенция "фокус".  
Павлова посочи, че от три седмици Министерство на финансите е спряло всички разплащания 
с европейски фондове и национално съфинансиране по всички програми, финансирани от 
Европейския съюз, освен Програмата за развитие на човешки ресурси. Тя допълни, че около 3 
млрд. лева от еврофондовете са под риск - от Програмата за развитие на селските райони, 
както и от програмите "Околна среда" и "Регионално развитие".  
По думите на Павлова са спрени и плащанията по програма "Конкурентоспособност" за 
малкия и средния бизнес.  
Депутатът апелира правителството да се разплати с бизнеса с парите от резерва. "Служебното 
правителство има правомощия за разплащания, но няма правомощия, ако няма актуализиран 
бюджет, да прави промени в бюджета на Здравната каса и други критични области. Затова 
настояваме за актуализация на цялостния бюджет", коментира тя.  
11.07.2014  
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Дата: 09.07.2014  
Източник: в. Янтра Днес, Велико Търново  
Страница: 6  
Брой думи: 361  
 
 
Резюме: Министерството на икономиката и енергетиката спря 97 млн. лв. по процедурата 
“Технологична модернизация" на Оперативна програма “Конкурентоспособност".  
Това обяви преди няколко дена директорът на дирекция “Европейски фондове и 
конкурентоспособност" в МИЕ Ели Милушева.  
Предвидените в края на миналата година европейски пари за технологична модернизация на 
българските фирми няма да бъдат изплатени, а договорите с одобрените компании няма да 
бъдат подписани.  
 
Заглавие: Спряха 97 млн. лева за технологична модернизация на българските фирми  
Подзаглавие: От областта засегнато е едно дружество, финансиране получават проектите на 
пет компании, попаднали в резервния списък  
Автор: Здравка ХРИСТОВА  
Текст: Министерството на икономиката и енергетиката спря 97 млн. лв. по процедурата 
“Технологична модернизация" на Оперативна програма “Конкурентоспособност".  
Това обяви преди няколко дена директорът на дирекция “Европейски фондове и 
конкурентоспособност" в МИЕ Ели Милушева.  
Предвидените в края на миналата година европейски пари за технологична модернизация на 
българските фирми няма да бъдат изплатени, а договорите с одобрените компании няма да 
бъдат подписани.  
Причината процедурата да бъде спряна са повече от 100 сигнала за нарушения на кандидати, 
участвали в нея. След като направили проверка, от икономическото министерство установили, 
че членове на оценителната комисия са разговаряли по телефона с някои от участниците, 
условията при други били променяни в движение, като по този начин се давало предимство на 
едни кандидати спрямо други.  
На 30 юни тази година 142 фирми е трябвало да сключат договори за получаване на средства 
по ОП “Конкурентоспособност", които да бъдат използвани за купуване на модерна техника и 
оборудване, но заради наличието на жалбите и сигнали до ДАНС и прокуратурата процедурата 
е спряна и договори няма да има. Класирането за технологичната модернизация е отменено 
заради риск от финансови корекции, спиране на програмата и забавяне на новата програма 
след 2014 година.  
В списъка с проектите с отрязано финансиране има една фирма от областта. Без финансиране 
остава проектът на великотърновската фирма “Софтком" ООД за ролни конструкции. Проектът 
е за 855 204 лв., от които безвъзмездната финансова помощ, която няма да бъде изплатена, е 
за 598 500 лв.  
Въпросните 97 млн. лева няма да бъдат загубени, а ще се разпределят в резервни проекти за 
енергийна ефективност и развитие на иновациите.  
Списъкът с резервните проекти е доста голям, в него попадат разработките на пет фирми от 
Великотърновска област. Финансиране получават проектите на “Машпроект-94" ООД - 472 710 
лв., на “Соколов" ООД - 1 437 966 лв., “Линекс" ООД - 378 228 лв., “Кимпласт" ООД - 1 305 678 
лв. и на “Мирвана" ООД - 1 355 478 лв.  
Директорът на дирекция “Европейски фондове и конкурентоспособност" в МИЕ Ели Милушева 
обеща, че виновните в администрацията на изпълнителя на програмата ще си понесат 
последствията, но каза, че отговорност за това има и бизнесът, който насърчавал подобни 
корупционни и нерегламентирани отношения. По случая е уведомена Прокуратурата и ДАНС.  
09.07.2014 г.  
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Дата: 10.07.2014  
Източник: Форум Север, Русе  
Страница: 13  
Брой думи: 337  
 
 
Резюме: Нов бизнес-инкубатор бе открит в Разград. Събитието бе организирано от Областния 
информационен център, който популяризира успешния европроект.  
В срещата участваха представители на микро и малки фирми, подпомагащи бизнеса 
организации, социално-икономически партньори, експерти по икономическо развитие от 
местната и регионална власти, Бюрото по труда и др. 
 
Заглавие: Бизнес-инкубатор ще подпомага стартиращи фирми в Лудогорието  
Подзаглавие:  
Автор: Мариета КИТАНОВА  
Текст: Нов бизнес-инкубатор бе открит в Разград. Събитието бе организирано от Областния 
информационен център, който популяризира успешния европроект.  
В срещата участваха представители на микро и малки фирми, подпомагащи бизнеса 
организации, социално-икономически партньори, експерти по икономическо развитие от 
местната и регионална власти, Бюрото по труда и др. Гапя Иванова, член на проектния екип, 
реализирал инкубатора представи възможностите и услугите, които предлага новата структура. 
Броят на помещенията за осъществяване на различни видове дейности е 36, разположени на 
обща площ от 2400 кв. м. Всяко помещение е с климатик, интернет-достъп, а за персонала има 
стаи за почивка, модерни зали за провеждане на срещи, конференции и семинари и 
компютърна зала.  
Помещенията ще бъдат отдавани под наем на фирми за малки чисти производства, офиси, 
търговски складове, рекламна агенция, копирен център, компютърна зала, фитнес-спа център, 
кетъринг, мултифунционална зала за провеждане на семинари, конференции и събития с 
обществено значение и др. Услугите, които ще се предоставят в помощ на предприемачите са: 
търсене и свързване с местни и международни партньори, провеждане на срещи, съдействие 
за финансиране и ползване на програми /Еф, ДБТ и др./,бизнес-консултации, преводи по време 
на срещи и водене на делова кореспонденция, изготвяне на бизнес планове, стратегии, 
маркетингови проучвания, икономически обосновки, IT услуги, обучения и др. Бизнес-
инкубаторът има за цел да допринесе за развитието на икономиката и предприемачеството в 
Лудогорието, като предостави съвременна и напълно оборудвана база на малки, средни и 
стартиращи предприятия.При това наемните цени са преференциални.  
Новата придобивка се намира на ул. "Д-р Петър Берон" №5 - в сградата на бившето "Аптечно 
управление". Присъстващите имаха възможност да разгледат всички помещения в 
реновираната сграда.  
Областният управител Стоян Ненчев изрази удовлетвореността си от видяното. Той поздрави 
проектния екип с много добрите резултати от направените строителни и други интервенции. 
Сподели и очакванията си модерната бизнес-инфраструктура и услуги да се използват по 
предназначение и да допринесат за така необходимото икономическо оживление в града и 
региона.  
Проектът, по който е създаден инкубаторът, се финансира от ОП "Конкурентоспособност" 
2007-2013 г. Размерът на инвестицията е 2 360163,85 лева, от които 1 737 010,00 лева са 
безвъзмездна финансова помощ.  
10.07.2014  
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Дата: 11.07.2014  
Източник: в. Съперник, Перник  
Страница: 1  
Брой думи: 130  
 
 
Резюме: Изпълнението на оперативните програми в Пернишка област отчете вчера екипът на 
Областния информационен център. Документът "Еврофондовете в област Перник" е създаден 
в рамките на проект "Изграждане и функциониране на Областен информационен център - 
Перник".  
 
Заглавие: Изпълнението на оперативни програми отчете ОИЦ  
Подзаглавие:  
Автор: Любомира ПЕЛОВА  
Текст: Изпълнението на оперативните програми в Пернишка област отчете вчера екипът на 
Областния информационен център. Документът "Еврофондовете в област Перник" е създаден 
в рамките на проект "Изграждане и функциониране на Областен информационен център - 
Перник".  
През програмния период 2007 - 2013 година общият брой на договорите за безвъзмездна 
финансова помощ е 134. Бенефициентите са 88, а общата стойност на конктрактите е 127 145 
318 лв. Шест от договорите за над 48 милиона лева с четирима бенефициенти са по ОП 
"Околна среда". По ОП "Регионално развитие" контрактите са били 16 с шест бенефициенти, а 
общата стойност на сключените договори е била 33 130 542 лв.  
Висок е броят на договорите по ОП "Конкурентоспособност" - 43. Там бенефициентите са 38, 
а размерът на паричния поток по договорите е 37 818 659 лв.  
11.07.2014  
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Периодични печатни издания  
 
Дата: 12.07.2014  
Източник: сп. Инженеринг ревю  
Страница: 26,28,30,32,34  
Брой думи: 2573  
 
 
Резюме: Инженеринг ревю - списанието на българската индустрия, продължава успешната си 
рубрика Във фокус с представяне на производството на метали в България. В настоящия брой 
сме дали възможност на водещи компании от сектора да разкажат за своята актуална дейност, 
технологични новости и екологични инициативи. Темата продължава в следващия брой 5/2014 
на списанието, където ще дадем възможност на търговските фирми да представят своите най-
иновативни решения с приложение в този тип производство.  
 
Заглавие: Производство на метали в България  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Инженеринг ревю - списанието на българската индустрия, продължава успешната си 
рубрика Във фокус с представяне на производството на метали в България. В настоящия брой 
сме дали възможност на водещи компании от сектора да разкажат за своята актуална дейност, 
технологични новости и екологични инициативи. Темата продължава в следващия брой 5/2014 
на списанието, където ще дадем възможност на търговските фирми да представят своите най-
иновативни решения с приложение в този тип производство.  
Инвестициите на Алкомет за последните 15 години надхвърлят 75 млн. евро  
"Алкомет" АД Шумен е един от водещите производители на алуминиеви валцови и пресови 
изделия на Балканския полуостров и единствената по рода си компания на територията на 
Република България, съчетаваща производството на двата вида продукти. С близо 35-годишен 
опит в областта на цветната металургия, тя днес се нарежда сред 100-те най-добри български 
компании по приходи от дейността и ръст на печалбата, както и сред 20-те най-големи 
български износители. Над 90% от продажбите са насочени към страните от ЕС, главно 
Германия, Полша, Италия, Австрия и Дания. Въпреки своята експортна ориентираност Алкомет 
остава тясно свързана и с развитието на българската икономика и българското общество. Част 
от целите на компанията по отношение на корпоративната социална отговорност са 
повишаване на заетостта сред местното население; ефективно подпомагане на образователни, 
медицински, културни, социални и други институции; подкрепа на благотворителни и 
дарителски организации. През 2013 г., за шеста поредна година, компанията бе удостоена с 
приза "Дарител на годината" от община Шумен.  
Сертифицирана по ISO 9001:2008; ISO 14001:2004 и OHSAS 18000:2007, "Алкомет" АД е 
разположена на площ от 370 000 кв.м, в непосредствена близост до град Шумен.  
През 2014 година маркетинговите усилия на компанията са насочени основно в две 
направления:  
- разширяване дела на специалните продукти при пресовите изделия;  
- увеличаване на продажбите на вътрешния пазар до 10% от общия обем.  
Общият размер на инвестициите, реализирани в производствено оборудване и съвременни 
технологии за последните 15 години, надхвърля 75 млн. евро. Наред с тях, професионалното 
опериране на внедрените системи за управление и прецизната апаратура за контрол на 
производствения процес гарантират високо качество на предлаганите изделия, съгласно 
изискванията на европейските стандарти.  
Очаква се пускането в експлоатация на новата 600-тонна преса и на линия за пренарязване на 
профили да доведат до навлизането на компанията на нови пазари с продукти от сферата на 
вътрешното обзавеждане, транспорта и строителството. Този тип изделия се характеризират с 
високи изисквания към качеството, висока добавена стойност, както и с неспиращо търсене от 
страна на потребителите, в условията на икономическа криза.  
Предвижда се пускането в експлоатация на четирите модернизирани пещи за отгряване на 
рулони и фолио да доведе до повишаване качеството на произвежданата валцова продукция, 
както и до значителното повишаване производителността на труда. От друга страна, разходите 
на природен газ и електроенергия ще бъдат силно намалени. Дейността ще продължи да се 
концентрира основно към увеличаване дела на специалните изделия (обмазано фолио, 
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техническо фолио, фолио за опаковки, листа и ленти за автомобилостроенето и вътрешното 
обзавеждане) чрез сключване на договори с нови потенциални клиенти в тези области.  
Опазването на околната среда се явява сред основните приоритети в развитието на 
компанията. През последните години инвестициите в модернизиране и разширяване на 
производствените мощности неизменно са съпътствани и от внедряване на съвременни 
пречиствателни съоръжения. Въведените технически и технологични решения са на най-високо 
ниво и гарантират висока степен на пречистване на използвания воден ресурс и на отделяните 
емисии в атмосферата. В компанията са разработени и програми за управление на 
генерираните в резултат на производствената дейност отпадъци, като основната част от тях се 
предава за оползотворяване в други сектори на промишлеността.  
С реализирането към края на третото тримесечие на 2014 г. на проекта по европейска програма 
"Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда", по 
Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика", 
Процедура "Инвестиции в зелената индустрия" ще влезе в експлоатация системата за улавяне 
на маслени аерозоли и възстановяване базовите характеристики на валцовъчното масло.  
Изпълнението на инвестиционната програма, заедно с доброто технологично състояние на 
машините и оборудването, ще повиши капацитета на валцовото производство до 30%, а на 
пресовото с 10%. Повишение също се очертава и при конкурентоспособността на компанията 
по отношение на качеството на произвежданата продукция. От друга страна, намаление се 
очаква на разходите за валцовъчно масло, природен газ и електроенергия.  
Инсталацията за третиране на отпадъчни акумулаторни батерии отговаря на всички 
технологични новости  
ЕЛ БАТ АД е с дългогодишни традиции в рециклирането на различни видове олово-съдържащи 
отпадъци до получаване на олово и оловни сплави. Получените крайни продукти са основна 
суровина при производството на оловно-кисели акумулаторни батерии, широко използвани в 
автомобилостроенето.  
Инсталацията за предварително третиране на излезли от употреба оловни акумулаторни 
батерии е разположена на съществуващата производствена площадка на акционерното 
дружество в м. "Саръшеме", на около 3 км северно от гр. Долна баня, община Долна баня, 
Софийска област.  
Инсталацията включва няколко основни модула за рециклиране на отпадъчни оловни 
акумулаторни батерии - автоматично разкомплектоване на акумулаторите и сепариране на 
компонентите им; десулфатизация на отпадъчния електролит и оловна паста; кристализация до 
безводен натриев сулфат като краен търговски продукт; оборудване за спомагателни и 
контролни дейности. "Цялата технология за рециклиране на отпадъчните акумулаторни 
батерии, както и технологичните модули на инсталацията, са трансфер от водеща в бранша 
компания SERI - Италия, което е и гаранция за достигнат висок стандарт и техническо ниво на 
рециклиращите мощности на ЕЛ БАТ АД. Новоинсталираните мощности работят по технология, 
напълно отговаряща на най-добрите налични технологии в Европейския съюз и в световен 
мащаб. Самото съществуване на инсталация от такъв тип повишава техническото ниво на 
действащите в страната инсталации в отрасъла. Ето защо официално откриваните 
производствени мощности са значителна крачка напред от гледна точка на технологичното 
обновяване на работещите в България производства", разказват от компанията.  
От дружеството споделят, че съществуват различни аспекти за положителна оценка на 
инсталацията:  
"Екологични аспекти - съществуването и развитието на човечеството е съпроводено с 
прогресиращо изразходване на природните ресурси и суровини. Докато през 1900 г. в световен 
мащаб са изразходвани около 5 т суровини на човек, през последните години количеството 
вече е 80-85 т на човек. "В този смисъл адмирации заслужава производството на крайни 
продукти от отпадъци, каквито са негодните за употреба акумулаторни батерии. Инсталацията 
на ЕЛ БАТ АД използва не изходни суровини от земята, а отработени акумулатори, като 
рециклира и така възстановява полезните свойства на техния ценен компонент - оловото, за да 
направи възможно неговото използване за производството на крайни продукти в 
промишлеността. Тези два компонента на технологията на инсталацията, а именно: 
използването на отпадъци, а не изходни природни суровини и предназначението й да 
рециклира отпадъците, водят до заключението, че съществуването на Инсталацията решава 
екологични проблеми", информират от дружеството. Основните сред тях са: Ф инсталацията 
спомага за усъвършенстване системата за събиране, транспорт и третиране на отпадъчни 
акумулатори при наличен технологичен ресурс и надеждни пречиствателни съоръжения. 
Експлоатацията на Инсталацията за рециклиране на акумулатори ще даде възможност на 
България да излезе на едно от челните места по повторно използване на отпадъчни 
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материали, като също така ще допринесе за повишаване на количество на отпадъци, които 
страната ни е поела ангажимент да оползотвори.  
- пускането в експлоатация на подобна инсталация създава предпоставки за повишаване 
степента на рецикъл на оловото в страната. По този показател вторичната металургия на 
България все още е далеч от постиженията на развитите европейски страни, в които се достига 
рецикъл на оловото над 70%.  
Функционирането на инсталацията за предварително третиране на отпадъчни акумулатори ще 
даде възможност напълно да бъде затворен цикълът на преработка на този вид отпадък по 
един екологосъобразен и щадящ природата начин. "Новата инсталация и затварянето на 
производствения цикъл дава възможност да бъде разширен асортимента от преработваните от 
дружеството отпадъци и превръща ЕЛ БАТ АД в модерна рециклираща компания", допълват те.  
"Икономически и социални аспекти - реализацията на инвестиция, каквато е Инсталацията за 
предварително третиране на излезли от употреба оловни акумулаторни батерии, допринася 
положително за приходната част на платежния баланс и носи повишени приходи в община 
Долна баня от местни данъци и такси, както и в републиканския бюджет.  
Инвестицията ще допринесе за устойчивото развитие на община Долна баня и региона, чрез 
създаването на нови работни места (предвидено е осигуряването на трудова заетост на общо 
до 150 човека), което от своя страна ще доведе до повишаване социалния статус на 
населението.  
Тази инвестиция и функционирането на инсталацията е практически пример за 
екологосъобразно управление на специфичен отпадъчен поток, който се превръща в ценна 
суровина с помощта на новите технологии", категорични са от ЕЛ БАТ.  
70% от продукцията на ЕТЕМ е предназначена за износ  
ЕТЕМ е една от водещите компании за екструдиране на алуминий в Югоизточна Европа. 
Основана през 1971 г., ETEM е компания, напълно интегрираща процеса на проектиране и 
производство на архитектурни системи и алуминиеви профили за промишлени приложения. С 
фабриките си в България и Гърция, и годишен капацитет, който надхвърля 40 000 т/г., ETEM 
гарантира постоянна и непрекъсната доставка на своята продукция. ЕТЕМ е международна 
компания с износ, който надхвърля 70% от производството и с присъствие в над 20 страни.  
"С над 40 години опит в секторите на проектиране и производство на архитектурни системи и 
алуминиеви индустриални профили, ЕТЕМ е фирма, която предлага продукти и услуги с 
добавена стойност на своите клиенти като изгражда с тях дълготрайни отношения, които се 
основават на доверие, почтеност и последователност", коментират от компанията.  
Алуминиеви профили  
ЕТЕМ притежава общо 5 преси, вариращи от 1500 mt (метрични тона) до 2700 mt (метрични 
тона), което дава възможност да се произвежда широка гама от профили, по отношение на 
тегло, размери и маса, винаги в съответствие с приложението им и зададените от клиента 
спецификации. "С модерни производствени линии, които работят при високи стандарти за 
качество и безопасност (сертификат EN ISO 14001:2004), компанията е готова да отговори на 
бъдещите нужди пазари", информират от ЕТЕМ.  
"Нашите клиенти особено ценят способността ни да произвеждаме много голям диапазон от 
алуминиеви профили с индивидуални и специални изисквания. Възможността да обработваме 
различни балванки с размер до 9 инча, отлети по метода с директно охлаждане, използвайки 
технология за водно закаляване, за да се подобри структурата на метала и да се получат 
профили с максимална дължина след нарязване максимум 14 м, превръща ЕТЕМ в значим 
европейски доставчик", допълват те.  
PVC профили  
От 2009 г. ЕТЕМ инвестира в проектирането и производството на PVC архитектурни системи за 
врати и прозорци. "С 5 автоматизирани и модерни линии за екструдиране, ETEM може да 
предложи на клиентите си продукти с високо качество, които са сертифицирани от най-
стриктните лаборатории. Също както при екструзията на алуминий, ETEM обръща значително 
внимание на детайлите, което означава продукция с най-високо качество и добавена стойност. 
Посредством съвременната технология "миксер за сухи смеси", ETEM гарантира суровина с 
постоянно качество и характеристики, която определя качеството на крайния продукт по 
отношение на цвета и функционалната дълготрайност във времето", разказват от дружеството.  
Компанията предлага и повърхностна обработка  
- електростатично прахово боядисване - компанията разполага с 2 вертикални линии, 2 
хоризонтални и 2 хоризонтални линии за постигане на имитация на дърво, използващи 
многослойна прахова технология, компанията е гъвкава да се справи с много голям диапазон 
поръчки и да отговори на различни по количество заявки според нуждите на клиента и съгласно 
вътрешните стандарти за качество.  
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- механична обработка - екипът за механична обработка на ЕТЕМ може да достави на 
клиентите си полуготови или готови профили. С помощта на изключително модерно и 
автоматизирано оборудване екипът за механична обработка на ЕТЕМ може да превърне 
екструдираните алуминиеви профили в прецизни висококачествени компоненти.  
"Екипът ни може да осигури редица инструментални и машинни услуги като например 
обработване с машини с ЦПУ: фрезоване, рязане, щанцоване, пробиване, занитване, 
зенковане, огъване и допълнителни обработки съобразно изискванията на клиента", заявяват в 
заключение представители на компанията.  
Стомана Индъстри непрекъснато инвестира в най-съвременни технологии  
Стомана Индъстри АД е водещ производител на стомана в България. Компанията е 
представена на Балканите и на международните пазари повече от 50 години и произвежда 
широка гама от продукти, включително дебелолистова ламарина, сортов прокат, стоманени 
сфери и специални профили. През юни 2001 г. SIDENOR Гърция придоби мажоритарния дялов 
капитал на Стомана АД и прие отговорността за цялото производство. "Преходът към частния 
сектор, представляващ повратна точка в историята на компанията, включва мащабен 
инвестиционен план за модернизация на производствените мощности и цялостно 
преструктуриране на фирмата. Стомана Индъстри АД постоянно инвестира в най-съвременните 
технологии с цел да гарантира производство на висококачествени продукти и висок стандарт на 
обслужване на клиентите.  
Продукцията на фирмата напълно отговаря на широко приети стандарти за качество като EN, 
DIN, ASTM, JIS, BS, Lloyd's Register, Germanischer Lloyd и т.н.", споделят от компанията.  
Системата за управление на качеството е сертифицирана по ISO 9001:2008. В допълнение 
Системата за управление опазването на околната среда на компанията е сертифицирана по 
ISO 14001:2004, а Системата за професионално здраве и безопасност е сертифицирана по 
OHSAS 18001:2007.  
Стомана Индъстри разполага с напълно покрита скрапо база с поточна линия за обработка на 
скрап  
Стоманодобивен цех, разполагащ с две електродъгови пещи, машина за непрекъснато леене 
на сляби и машина за непрекъснато леене на кнюпели. Цех за листови продукти, оборудван с 
методични пещи, универсален стан за валцоване и нормализационна пещ за специално 
качество ламарина. Сортопрокатен цех, снабден с методични пещи, валцов стан, циркулярни 
триони, хладилници и правилна машина. Топков цех, оборудван с методични пещи и стан за 
валцоване. Новият прокатен цех за дълги продукти като арматурни пръти, сортов прокат, 
кръгове и валцдрат е снабден с методична пещ, прокатен стан и машини за окончателна 
обработка.  
Продуктовата гама включва  
Ламарини:  
Ф за обща употреба (S235JR, S235JR+N, S275JR, S355J2+N, A36)  
Ф за корабостроене (LR-A, GLA, BV-A, ABS)  
- за котли и съдове под налягане (P235GH, P265GH) - за каляване и темпериране (C45) 
Армировьчни стомани  
Стомана Индъстри произвежда армировъчна стомана на пръти с клас на качество В500В - БДС 
9252. Армировъчната стомана SD (В500В) на пръти се произвежда с диаметри от 8, 10, 12, 14, 
16, 18, 20, 22, 25,  
28 и 32 мм. Продуктовата гама на армировъчната стомана SD e разширена с продукти на 
кангали с диаметри 6, 8, 10, 12, 14 и 16 мм, които се произвеждат в прокатните цехове на 
групата Сиденор в Гърция. Сортов прокат  
Пълната гама от сортов прокат, предлаган от Стомана Индъстри АД, съдържа продукти, 
произвеждани в завода на компанията в Перник, България ,допълнени от гамата, произвеждана 
от SIDENOR SA в нейния завод в Солун - Гърция и включва шини, винкели, кръгове, 
европрофили, квадрати, специални профили.  
Система по качеството и околна среда.  
"Стомана Индъстри АД прилага добре организирана, напълно адаптирана към нуждите на 
модерната стоманена промишленост система за гарантиране на качеството, която беше 
сертифицирана съгласно ISO  
9001:2008 и която осигурява производството на продукти, отговарящи на стандартите за 
качество, както и специфичните изисквания на клиентите", коментират от дружеството и 
допълват: "Контролът включва обширен химичен анализ, металографски тестове, измервания 
на геометричните характеристики и механични тестове, извършени в напълно оборудваните 
лаборатории за контрол на качеството в производствения завод на дружеството. Поддържаната 
от Стомана Индъстри АД интегрирана мрежа за контрол и откриване на радиоактивност - 
едновременно в необработените материали и в крайните продукти, която е новаторска дори за 
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европейските стандарти, позволява производството на 100% не-радиоактивни стоманени 
продукти."  
От компанията са категорични, че запазването на околната среда е с висок приоритет за 
управлението на Стомана Индъстри АД. Управлението на дружеството полага непрекъснати 
усилия за подобряване културата на дружеството по отношение опазването на околната среда 
при стриктното спазване изискванията на закона, международните стандарти и критерии, 
взимайки предвид и най-добрите практики на страните с добре развита индустрия.  
" Тя се фокусира върху удовлетворението на клиента и постоянното технологично обновление, 
което й осигурява заемането на водеща позиция.  
За нас напредъкът на служителите, качеството, продуктивността и технологичните постижения 
са най-важни. Благодарение на динамичната си политика, компанията привлича и задържа 
квалифицирани, продуктивни и лоялни служители.  
Гъвкавостта в производството на завода на Стомана Индъстри АД, повишаващите се продажби 
и складовата мрежа разработена от компанията в България, както и на многобройни 
чуждестранни пазари и позволява да задоволява по-добре нуждите на клиентите си", заявяват 
в заключение те.  
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Интернет издания и блогове  
 
Дата: 11.07.2014  
Източник: www.dnevnik.bg  
Връзка: http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2014/07/11/2341144_pregled_na_pechata_ot_11_juli/  
Брой думи: 863  
 
 
Резюме: Държавно управление  
Капитал Daily  
БНБ иска спешни законови промени за спасяването на КТБ  
Новите текстове дават вариант банката ускорено да се капитализира с държавни пари и 
намалява възможностите акционери да обжалват решението  
 
Заглавие: Преглед на печата от 11 юли  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Държавно управление  
Капитал Daily  
БНБ иска спешни законови промени за спасяването на КТБ  
Новите текстове дават вариант банката ускорено да се капитализира с държавни пари и 
намалява възможностите акционери да обжалват решението  
Сега  
Договори за 15 млрд. лв. предизвикаха спешни рокади на висши чиновници  
Спасяването на парите по земеделската и екологичната европрограма стана почти 
безнадеждно  
Дебатът за промяна в бюджета на НЗОК се върна в изходна точка  
Докато политици и чиновници си играят на развален телефон, лекарите заплашиха с нов 
протест  
Цацаров прави нова рокада по върховете на прокуратурата  
Нашумялата обвинителка по "Килърите" Ася Петрова оглавява ВАП  
НОИ ще продължи да плаща ранните пенсии поне още година  
Националният осигурителен институт ще продължи да плаща изцяло ранните пенсии на 
работещите тежък труд поне още една година  
Бездействието на държавата ни докара 5 производства от ЕК  
Бездействието на българската държава и мудното законотворчество по важни за ЕС теми ни 
докараха пет производства през юли  
Новинар  
Цветлин Йовчев: Има нов миграционен натиск по границата с Турция  
Отново имаме засилен миграционен натиск основно по българо-турската граница, но няма 
опасност от кризисна ситуация  
Политика  
Сега  
Независимите депутати ще спасяват със закон агентите чужденци на ДС  
Четиримата независими депутати се обединиха изненадващо вчера, за да вкарат в последния 
момент в Народното събрание проект за промени в Закона за досиетата  
Пет партии имат шанс да попаднат в следващия парламент  
ГЕРБ е първа политическа сила, следвана от БСП, според първото социологическо проучване 
след европейските избори на 25 май, проведено от "Галъп" в началото на юли  
Новинар  
Закон ще брани земеделските култури  
Депутатите приеха в четвъртък законите за защита на растенията и за защита на 
потребителите  
Стандарт  
Вигенин - план Б на БСП за еврокомисар  
И външният министър Кристиан Вигенин се завъртя като евентуална номинация за 
еврокомисар  
Общество  
Сега  
Столичната община ще дава винетки в платените зони само за една кола  

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2014/07/11/2341144_pregled_na_pechata_ot_11_juli/
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Един човек ще има право на винетка само за една кола - това ще е новото правило за 
живеещите в платените зони от есента в София, предвиждат промени в наредбата за 
паркиране  
Новинар  
Влакчета без машинист тръгват в София  
Ще се движат по третия лъч на метрото  
Стандарт  
Десет минути паркинг без пари  
Наесен разширяват синята и зелената зона  
24 часа  
Бивш министър и ексдепутат се борят за шеф на паяците в София  
Бившият транспортен министър в правителството "Борисов" Александър Цветков и 
ексдепутатът от ГЕРБ Румен Стоилов са сред кандидатите за членове на борда на Центъра за 
градска мобилност  
Икономика  
Капитал Daily  
Кабинетът одобри мецанин фонда по JEREMIE  
Той ще е със 60 млн. евро капитал и ще инвестира в малки и средни български компании  
Сега  
Китай и Сингапур купуват повече наши стоки в сравнение с Русия  
България е №1 в света по износ на слънчоглед и държи 9% от глобалния пазар на сода и 
тютюневи листа  
До два месеца ще е ясно къде ще минава третият мост над Дунав  
Това съобщи Константин Жипонов, управител на българо-датската фирма EKJ  
Пореден ръководител и на програма "Околна среда"  
На програма "Околна среда" явно не й върви. Дни след като Управляващият орган на 
програмата бе поверен на Яна Георгиева, се оказа, че тя е била освободена  
Новинар  
Николов и Александрова са освободени от ДФЗ, Гечев застава на чело  
Управителният съвет на Държавен фонд "Земеделие" освободи изпълнителния директор 
Мирослав Николов и зам.-изпълнителния директор Виолета Александрова  
Стандарт  
Дължат 1 млрд. на строителите  
Над 6 месеца няма плащания по европрограмите, фирмите са пред фалит  
Разкриват сметките в Швейцария и Монако  
Родните данъчни ще получават информация за лихвите по спестявания на българи в Андора  
Връщаме до 14 дни покупка по нета  
Потребителят ще може да се откаже от договор от разстояние или сключен извън търговски 
обект в 14-дневен срок, а не в 7-дневен, както досега, реши парламентът  
Клошари спъват рециклирането  
Първият електробус в София е 8 пъти по-ефективен от дизеловите рейсове  
Труд  
Обществените поръчки секнаха  
След като в последните дни на юни обявяването на обществени поръчки достигна рекорди, 
като само на 30 юни стартираха 1665 търга, след 1 юли тази дейност почти замря  
30,4 млн. лева изхарчени незаконно  
Това показва отчет на Агенцията за държавна финансова инспекция. За периода ведомството е 
направило 167 проверки  
Започнаха рокади в държавната енергетика  
Жаклен Коен е новият изп. директор на БЕХ. Той има частен бизнес, член е на Съвета на 
директорите на АЕЦ "Козлодуй" от декември миналата година  
Глоби от 10 000 лева за хотели, които организират семинари  
Глоба от 10 000 лв. може да бъде наложена на всеки хотелиер, който предлага организиране на 
семинари, обучения или други дейности, различни от "настаняване"  
Интервю  
Капитал Daily  
Кристиян Хумборг, "Трансперънси интернешънъл": Преследвайте и тези, които прикриват 
корупцията  
Новинар  
Инж. Стоян Братоев: Линията на метрото до летището е готова 70 процента  
Пускат новата отсечка през април догодина  
Монитор  



 

 
36 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 7

/1
2
/2

0
1
4

 

Лиляна Младенова, член на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране: След 
решението на ЕК ще има яснота за цената на тока  
До 2 месеца чакаме отговор по жалбите за договорите с американските централи и ВЕИ  
Стандарт  
д-р Даниела Дариткова: Борчовете на болниците да не ударят пациентите  
Финансистите смятат всичко в цифри, но тук става въпрос за човешки животи  
Труд  
Калоян Паргов: Рано е да се коментира коалиция БСП - ГЕРБ  
24 часа  
Вики Политова: Сърце не ми даде именно аз да пречупя гръбнака на bTV  
От Дневник  
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Дата: 11.07.2014  
Източник: www.econ.bg  
Връзка: http://www.econ.bg/ОП-Конкурентоспособност-_l.op_i.372488.html  
Брой думи: 219  
 
 
Резюме: Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика" 2007-2013 г.  
Цели на програмата са: насърчаване на иновациите и повишаване на ефективността на 
предприятията; подобряване на бизнес средата.  
 
Заглавие: ОП "Конкурентоспособност"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика" 2007-2013 г.  
Цели на програмата са: насърчаване на иновациите и повишаване на ефективността на 
предприятията; подобряване на бизнес средата.  
Приоритети:  
1. Развитие на икономика, базирана на знанието, и иновационни дейности;  
2. Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда;  
3. Финансови ресурси за развитие на предприятията;  
4. Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика;  
5. Техническа помощ.  
Бенефициенти: научноизследователски и развойни организации; университети; докторанти; 
офиси за технологичен трансфер; технологични бизнес инкубатори; технологични паркове; 
новосъздадени стартиращи предприятия; други предприятия и клъстери от предприятия; 
обществени или частни организации; НПО; организации, управляващи мрежа от бизнес ангели; 
организации, опериращи като гаранционни фондове; организации, опериращи като 
микрокредитни фондове; банки, предоставящи микрокредити; фондове за рисков капитал; 
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия; Изпълнителната 
агенция “Българска служба за акредитация”; Изпълнителната агенция “Сертификация и 
изпитване”; Българската агенция за инвестиции; Държавната агенция за метрология и 
технически надзор; Българският институт за стандартизация; Българският институт по 
метрология; обществени или частни организации, работещи в областите стандартизация, 
сертификация и изпитване; управляващият орган на програмата; общини.  
Общият бюджет на ОП „Конкурентоспособност” за периода 2007-2013 г. ще възлиза на 1 162 
215 551 евро, от които ЕС (чрез ЕФРР) ще осигури 987 883 219 евро.  
Управляващ орган ОП „Конкурентоспособност” е Министерството на икономиката и 
енергетиката чрез дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност”.  
 

http://www.econ.bg/ОП-Конкурентоспособност-_l.op_i.372488.html
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Дата: 11.07.2014  
Източник: www.econ.bg  
Връзка: http://www.econ.bg/Национална-стратегическа-референтна-рамка-_l.op_i.372481.html  
Брой думи: 171  
 
 
Резюме: Цели за периода:  
• Засилване на конкурентоспособността на икономиката с оглед на постигането на висок и 
устойчив растеж;  
• Развитие на човешкия капитал с цел осигуряване на по-висока заетост, доходи и социална 
интеграция.  
 
Заглавие: Национална стратегическа референтна рамка  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Цели за периода:  
• Засилване на конкурентоспособността на икономиката с оглед на постигането на висок и 
устойчив растеж;  
• Развитие на човешкия капитал с цел осигуряване на по-висока заетост, доходи и социална 
интеграция.  
Приоритети:  
• Подобряване на базисната инфраструктура;  
• Повишаване качеството на човешкия капитал с акцент върху заетостта;  
• Насърчаване на предприемачеството, благоприятната бизнес среда и доброто управление;  
• Подкрепа на балансирано териториално развитие.  
Рамката обхваща 7 Оперативни програми и 2 Национални стратегически плана и програми:  
1. Транспорт  
2. Околна среда  
3. Развитие на човешките ресурси  
4. Развитие на конкурентоспособността на българската икономика  
5. Административен капацитет  
6. Регионално развитие  
7. Техническа помощ  
8. Национален стратегически план за развитие на селските райони и Програма за развитие на 
селските райони  
9. Национален стратегически план за рибарството и ОП „Рибарство”  
Финансиране – от структурните и Кохезионния фондове (СКФ), Европейския земеделски фонд 
за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и Европейския фонд за рибарство (ЕФР)  
6 673 628 242 евро – общото финансиране, което България ще получи за програмния период 
2007 – 2013 по оперативните програми.  
 

http://www.econ.bg/Национална-стратегическа-референтна-рамка-_l.op_i.372481.html
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Дата: 11.07.2014  
Източник: www.econ.bg  
Връзка: http://www.econ.bg/Публична-покана-за-доставка-на-компютърна-техника-операционни-
системи-и-софтуерни-пакети-за-_l.pp_i.413441.html  
Брой думи: 264  
 
 
Резюме: Доставка на нова компютърна и офис техника, операционни системи и софтуерни 
пакети съгласно Техническа спецификация, по обособени позиции, както следва:  
1) обособена позиция № 1 „Компютърна и офис техника – Приложение № 1;  
2) обособена позиция № 2 „Операционни системи и софтуерни пакети“ – Приложение № 2.  
 
Заглавие: Публична покана за доставка на компютърна техника, операционни системи и 
софтуерни пакети за нуждите на София Тех Парк ЕАД  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Доставка на нова компютърна и офис техника, операционни системи и софтуерни пакети 
съгласно Техническа спецификация, по обособени позиции, както следва:  
1) обособена позиция № 1 „Компютърна и офис техника – Приложение № 1;  
2) обособена позиция № 2 „Операционни системи и софтуерни пакети“ – Приложение № 2.  
Информация за проекта. Настоящата обществена поръчка се възлага в рамките и във връзка с 
изпълнение на проект „Научно-технологичен парк“ по Договор за безвъзмездна финансова 
помощ с идентификационен номер BG161PO003-1.2.05-0001-С0001 по приоритетна ос 1 
„Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности” по ОП „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013“. Договорът за изпълнение 
на проекта е сключен между „София Тех Парк“ ЕАД, в качеството на бенефициент по проекта, и 
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма чрез Главна Дирекция “Европейски 
фондове за конкурентоспособност”, в качеството й на Договарящ орган на Оперативна 
програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013г.“ 
(ОП „Конкурентоспособност”). Основната цел на Приоритетна ос 1 на ОП 
„Конкурентоспособност” е насочена към подобряване на българската иновационна система 
чрез подкрепа за иновационната дейност и подобряване на про-иновативната инфраструктура. 
Приоритетна ос 1 е фокусирана върху подпомагане развитието на научно-изследователската и 
развойна дейност за и от предприятията, с цел укрепване на техния иновативен потенциал и 
изграждането на подходяща про-иновативна бизнес инфраструктура, която да укрепи връзката 
наука-бизнес.  
Специфичните цели на приоритетната ос включват:  
1. Насърчаване на развойната дейност и внедряването на иновации в предприятията.  
2. Защита на индустриалната собственост на българските предприятия и изследователски 
организации.  
3. Развитие на благоприятна про-иновационна среда в подкрепа на бизнеса.  
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 61 000 лв.  
КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Най-ниска цена.  
Повече информация може да намерите тук.  
 

http://www.econ.bg/Публична-покана-за-доставка-на-компютърна-техника-операционни-системи-и-софтуерни-пакети-за-_l.pp_i.413441.html
http://www.econ.bg/Публична-покана-за-доставка-на-компютърна-техника-операционни-системи-и-софтуерни-пакети-за-_l.pp_i.413441.html
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Дата: 11.07.2014  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/2014/07/11/news17022967.html  
Брой думи: 551  
 
Резюме: На следващите управления оставяме финализирано Споразумение с Брюксел. В най-
скоро време очакваме решение на въпроса с размразяването на средствата по ОПОС.  
На следващите управления оставяме финализирано Споразумение с Брюксел. В най-скоро 
време очакваме решение на въпроса с размразяването на средствата по ОПОС.  
 
Заглавие: З.Златанова: Оставяме финализирано Споразумение за партньорство с ЕК  
Подзаглавие:  
Текст: На следващите управления оставяме финализирано Споразумение с Брюксел. В най-
скоро време очакваме решение на въпроса с размразяването на средствата по ОПОС.  
На следващите управления оставяме финализирано Споразумение с Брюксел. В най-скоро 
време очакваме решение на въпроса с размразяването на средствата по ОПОС.  
Това казва в интервю пред БГНЕС вицепремиерът и министър на правосъдието Зинаида 
Златанова.  
Агенция БГНЕС публикува пълният текст от интервюто с вицепремиера.  
- От ГЕРБ обявиха, че строителният бранш е пред стачна готовност, мнозина анализатори 
твърдят, че всички европейски фондове продължават да са спрени. Чия е вината?  
З.З.: Обобщенията са характерни за политиците, аз държа на фактите. Всички участници в 
процеса по усвояване на еврофондовете имат своята роля. Главната отговорност е на 
администрацията и възложителите на обществени поръчки. Наистина, бизнесът не трябва да 
страда заради чужди грешки. Но нека и бизнесът бъде по-взискателен към възложителите и 
към цялостното спазване на правилата. Ето, виждате, моментално канселирахме процедурата 
по ОП “Конкурентоспособност“,веднага щом получихме редица сигнали за нередности и 
грешки точно от бизнеса. Иначе, твърденията, че всички европейски фондове са спрени, 
категорично не отговарят на истината.  
- Какво се случва с ОП“Околна среда“,ще бъдат ли размразени плащанията и кога?  
З.З.: Плащанията по Оперативна програма“Околна среда“ще бъдат възстановени тогава, когато 
бъдат отстранени всички недостатъци в системите за управление и контрол, натрупани в 
последните години. Ако това беше направено през 2010, 2011 или 2012 година, нямаше да се 
налага да го правим сега. В ежедневна комуникация сме с Европейската комисия и решаването 
на въпроса предстои в най-скоро време.  
- Какво се случва с финализирането на преговорите с ЕК по Споразумението за партньорство 
2014-2020. Настоящото правителство или служебното ще го финализира?  
З.З.: Периодът е седемгодишен. Не е важно кой, а кога. Споразумението ще се одобри до 
средата на лятото. Процесът на присъединяване на България към ЕС обхвана усилията на 
четири правителства от всички политически сили. Никой тогава не мислеше, кой ще подписва, а 
как да се ускори процесът. Затова и се случи.  
Това е първото правителство след влизането на България в ЕС, което с помощта на ЕК 
предприе стъпки за решителна реформа в сектора на обществените поръчки. Поздравявам 
министър Драгомир Стойнев за смелостта да признае проблемите, които всички виждат от 
години и да прояви смелостта да предложи радикални решения - приетата в сряда Стратегия за 
обществените поръчки 2014-2020 година.  
На следващите управления оставяме финализирано Споразумение с Брюксел, необходими 
стратегически инструменти, разписани и съгласувани оперативни програми 2014-2020 година, 
реформа в сектора за обществени поръчки.  
- Скоро Висшият съдебен съвет ще стартира процедурата по избор на нов председател на ВКС. 
Какъв не трябва да бъде бъдещия съдия № 1?  
З.З.: Харесва ми начинът на поставяне на въпроса. Със сигурност не трябва да присъства в 
различни тефтерчета. Да не е обвързан или зависим от партии. Да не разединява, а да 
обединява съдийската общност в тежките й задачи. Добре би било да не обядва или вечеря с 
подсъдими.  
- Премиерът Пламен Орешарски Ви посочи като отличници, заедно с другите двама 
вицепремиери, допадна ли Ви оценката?  
З.З.: Пламен Орешарски е човекът, активно допринесъл за разрешаването на най-големите 
кризи в последните десетилетия, между които са финансовата и монетарната кризи. Това 
удобно се забравя, включително от хора, които са работили заедно с него тогава. От опита си в 
работата с него съм научила, че не е важно заглавието на утрешния вестник, а заглавията на 
вестниците след пет години. Първото е суета, второто е държавническо мислене. /БГНЕС  

http://novini.dir.bg/2014/07/11/news17022967.html
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Дата: 11.07.2014  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=17026913  
Брой думи: 323  
 
 
Резюме: Сред детските картини, от току-що приключилия фестивал „Плевен модерен 
европейски град“, на 11 юли ОИЦ - Плевен даде отчет за изминалите 29 месеца пред 
журналисти и общински служители. Изложбената зала на Арт център Плевен събра 
представители на регионални и национални, печатни и електронни медии и служители от 
общинската администрация.  
 
Заглавие: Близо 3000 са ползвали информационните услуги на ОИЦ-Плевен  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Близо 3000 са ползвали информационните услуги на ОИЦ-Плевен  
Сред детските картини, от току-що приключилия фестивал „Плевен модерен европейски град“, 
на 11 юли ОИЦ - Плевен даде отчет за изминалите 29 месеца пред журналисти и общински 
служители. Изложбената зала на Арт център Плевен събра представители на регионални и 
национални, печатни и електронни медии и служители от общинската администрация.  
Александър Костов вр.и.д. управител на ОИЦ - Плевен представи дейността на Центъра от 
неговото откриване на 1 февруари 2012 до края на юни 2014, подкрепен от презентация с много 
илюстрации от интересни, атрактивни и активно посещавани събития. За разглеждания период 
експертите са предоставили на място информация на повече от 2 900 граждани и 
представители на фирми и институции, провели са 66 информационни срещи в общините на 
територията на област Плевен, на които са присъствали повече от 2 700 участника и 15 срещи 
с медиите, предоставили са отговори на 2 116 запитвания по отношение възможностите за 
получаване на безвъзмездна финансова помощ от Структурните и Кохезионния Фонд.  
Като част от мрежата от 28 информационни центъра ОИЦ-Плевен участва активно в 5 
национални инициативи: конкурса за детска рисунка „Как искам Eвропейският съюз да промени 
моят град“, конкурса за лого и слоган през НПП 2014-2020 „Новият програмен период една 
посока, много възможности“, националната кампания „Научени уроци“, националната кампания 
„Какво знаем за Споразумението за партньорство“ и наскоро приключилия конкурс за младежки 
проект „Да създаваме ЗАЕДНО европейски проекти“.  
Експертите от ОИЦ - Плевен инициираха и дейности, които провокираха мрежата и подтикнаха 
колегите им от другите градове за разнообразяване на програмата, такива са младежката 
инициатива „Час по Европа“, партньорството с читалищата от Програма Глобални библиотеки и 
съвместните форуми с представители на банкови институции за популяризиране на 
финансовите инструменти ДЖЕРЕМИ и ДЖЕСИКА.  
Активното посещаване на събитията и на офиса на ОИЦ - Плевен и търсенето на информация 
за еврофинансирането от различни по възраст и социален статус граждани доказа 
необходимостта от него и го утвърди като коректен и активен партньор на общините, 
гражданските организации, бизнеса и гражданите.  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=17026913
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Дата: 11.07.2014  
Източник: www.bgnes.com  
Връзка: http://news.bgnes.com/view/1174370  
Брой думи: 538  
 
Резюме: На следващите управления оставяме финализирано Споразумение с Брюксел. В най-
скоро време очакваме решение на въпроса с размразяването на средствата по ОПОС.  
Това казва в интервю пред БГНЕС вицепремиерът и министър на правосъдието Зинаида 
Златанова.  
Агенция БГНЕС публикува пълният текст от интервюто с вицепремиера.  
 
Заглавие: З.Златанова: Оставяме финализирано Споразумение за партньорство с ЕК  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: На следващите управления оставяме финализирано Споразумение с Брюксел. В най-
скоро време очакваме решение на въпроса с размразяването на средствата по ОПОС.  
Това казва в интервю пред БГНЕС вицепремиерът и министър на правосъдието Зинаида 
Златанова.  
Агенция БГНЕС публикува пълният текст от интервюто с вицепремиера.  
- От ГЕРБ обявиха, че строителният бранш е пред стачна готовност, мнозина анализатори 
твърдят, че всички европейски фондове продължават да са спрени. Чия е вината?  
З.З.: Обобщенията са характерни за политиците, аз държа на фактите. Всички участници в 
процеса по усвояване на еврофондовете имат своята роля. Главната отговорност е на 
администрацията и възложителите на обществени поръчки. Наистина, бизнесът не трябва да 
страда заради чужди грешки. Но нека и бизнесът бъде по-взискателен към възложителите и 
към цялостното спазване на правилата. Ето, виждате, моментално канселирахме процедурата 
по ОП "Конкурентоспособност", веднага щом получихме редица сигнали за нередности и 
грешки точно от бизнеса. Иначе, твърденията, че всички европейски фондове са спрени, 
категорично не отговарят на истината.  
- Какво се случва с ОП "Околна среда", ще бъдат ли размразени плащанията и кога?  
З.З.: Плащанията по Оперативна програма "Околна среда" ще бъдат възстановени тогава, 
когато бъдат отстранени всички недостатъци в системите за управление и контрол, натрупани в 
последните години. Ако това беше направено през 2010, 2011 или 2012 година, нямаше да се 
налага да го правим сега. В ежедневна комуникация сме с Европейската комисия и решаването 
на въпроса предстои в най-скоро време.  
- Какво се случва с финализирането на преговорите с ЕК по Споразумението за партньорство 
2014-2020. Настоящото правителство или служебното ще го финализира?  
З.З.: Периодът е седемгодишен. Не е важно кой, а кога. Споразумението ще се одобри до 
средата на лятото. Процесът на присъединяване на България към ЕС обхвана усилията на 
четири правителства от всички политически сили. Никой тогава не мислеше, кой ще подписва, а 
как да се ускори процесът. Затова и се случи.  
Това е първото правителство след влизането на България в ЕС, което с помощта на ЕК 
предприе стъпки за решителна реформа в сектора на обществените поръчки. Поздравявам 
министър Драгомир Стойнев за смелостта да признае проблемите, които всички виждат от 
години и да прояви смелостта да предложи радикални решения - приетата в сряда Стратегия за 
обществените поръчки 2014-2020 година.  
На следващите управления оставяме финализирано Споразумение с Брюксел, необходими 
стратегически инструменти, разписани и съгласувани оперативни програми 2014-2020 година, 
реформа в сектора за обществени поръчки.  
- Скоро Висшият съдебен съвет ще стартира процедурата по избор на нов председател на ВКС. 
Какъв не трябва да бъде бъдещия съдия № 1?  
З.З.: Харесва ми начинът на поставяне на въпроса. Със сигурност не трябва да присъства в 
различни тефтерчета. Да не е обвързан или зависим от партии. Да не разединява, а да 
обединява съдийската общност в тежките й задачи. Добре би било да не обядва или вечеря с 
подсъдими.  
- Премиерът Пламен Орешарски Ви посочи като отличници, заедно с другите двама 
вицепремиери, допадна ли Ви оценката?  
З.З.: Пламен Орешарски е човекът, активно допринесъл за разрешаването на най-големите 
кризи в последните десетилетия, между които са финансовата и монетарната кризи. Това 
удобно се забравя, включително от хора, които са работили заедно с него тогава. От опита си в 
работата с него съм научила, че не е важно заглавието на утрешния вестник, а заглавията на 
вестниците след пет години. Първото е суета, второто е държавническо мислене. /БГНЕС  

http://news.bgnes.com/view/1174370
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Дата: 11.07.2014  
Източник: www.standartnews.com  
Връзка: http://www.standartnews.com/balgariya-
politika/zlatanova_ostavyame_finalizirano_sporazumenie_za_partnyorstvo_s_ek-245703.html  
Брой думи: 307  
 
 
Резюме: София. На следващите управления оставяме финализирано Споразумение с 
Брюксел. В най-скоро време очакваме решение на въпроса с размразяването на средствата по 
ОПОС. Това заяви вицепремиерът и министър на правосъдието Зинаида Златанова в интервю 
за БГНЕС.  
 
Заглавие: Златанова: Оставяме финализирано Споразумение за партньорство с ЕК  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: София. На следващите управления оставяме финализирано Споразумение с Брюксел. В 
най-скоро време очакваме решение на въпроса с размразяването на средствата по ОПОС. 
Това заяви вицепремиерът и министър на правосъдието Зинаида Златанова в интервю за 
БГНЕС.  
Вицепремиерът коментира стачната готовност на служителите от строителният бранш и това 
чия е вината за спрените европейски фондове. "Обобщенията са характерни за политиците, аз 
държа на фактите. Всички участници в процеса по усвояване на еврофондовете имат своята 
роля. Главната отговорност е на администрацията и възложителите на обществени поръчки. 
Наистина, бизнесът не трябва да страда заради чужди грешки. Но нека и бизнесът бъде по-
взискателен към възложителите и към цялостното спазване на правилата. Ето, виждате, 
моментално канселирахме процедурата по ОП "Конкурентоспособност", веднага щом 
получихме редица сигнали за нередности и грешки точно от бизнеса. Иначе, твърденията, че 
всички европейски фондове са спрени, категорично не отговарят на истината", каза тя.  
Плащанията по Оперативна програма "Околна среда" ще бъдат възстановени тогава, когато 
бъдат отстранени всички недостатъци в системите за управление и контрол, натрупани в 
последните години. Така Златанова обясни кога ще бъдат размразени плащанията. "Ако това 
беше направено през 2010, 2011 или 2012 година, нямаше да се налага да го правим сега. В 
ежедневна комуникация сме с Европейската комисия и решаването на въпроса предстои в най-
скоро време", продължи тя.  
На въпрос какво се случва с финализирането на преговорите с ЕК по Споразумението за 
партньорство 2014-2020 и дали правителството ще успее да го финализира, министърът 
отговори, че периодът е седемгодишен и Споразумението ще се одобри до средата на лятото.  
"Това е първото правителство след влизането на България в ЕС, което с помощта на ЕК 
предприе стъпки за решителна реформа в сектора на обществените поръчки. Поздравявам 
министър Драгомир Стойнев за смелостта да признае проблемите, които всички виждат от 
години и да прояви смелостта да предложи радикални решения - приетата в сряда Стратегия за 
обществените поръчки 2014-2020 година", каза още Златанова.  
 

http://www.standartnews.com/balgariya-politika/zlatanova_ostavyame_finalizirano_sporazumenie_za_partnyorstvo_s_ek-245703.html
http://www.standartnews.com/balgariya-politika/zlatanova_ostavyame_finalizirano_sporazumenie_za_partnyorstvo_s_ek-245703.html
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Дата: 11.07.2014  
Източник: www.capital.bg  
Връзка: 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sedmicata/sutreshenblok/2014/07/11/2341304_sutreshen_b
lok_11_juli/  
Брой думи: 597  
 
 
Резюме: В края на седмицата, предлагаме ви подборка от най-важните текстове на capital.bg за 
последните пет дни.  
Първи мецанин фонд в България Най-накрая беше отворен пътя пред мецанин-фонда към 
JEREMIE. Инициативата трябва да даде достъп до финансиране на малки и средни за 
българската икономика компании, които имат приходи между 5 млн. евро и 50 млн. евро. 
 
Заглавие: Сутрешен блок: 11 юли  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: В края на седмицата, предлагаме ви подборка от най-важните текстове на capital.bg за 
последните пет дни.  
Максимални температури за страната днес:  
София 25°  
Пловдив 30°  
Варна 29°  
Бургас 31°  
Русе 27°  
Благоевград 29°  
Днес вместо преглед на новините, събираме най-важните и интересни текстове от сайта за 
последната седмица.  
България  
Кризата във фонд "Земеделие" Тя се разви първо през премиера, който поиска да примири 
министър Греков и шефа на фонда Мирослав Николов, но след това ескалира до искания за 
оставка на Николов и блокиране на работата на целия фонд. (може да прочетете развитието 
тук и тук)  
Хаос във фонда за лечение на деца Правителството оставя след себе си проблеми и в друг 
фонд - този за лечение на деца. След като получи критики от неправителствения сектор в 
управата на фонда, правителството реши да му отнеме правото на глас. С предложение на 
министъра, молбите за лечение ще се гледат само от медицински специалисти и държавни 
представители. (протечете тук)  
Градушката над София Темата на седмицата има няколко важни гледни точки - първата е за 
това какво можеше да се направи, но не беше направено, а втората е любопитния поглед върху 
радарите, които показват как и за колко време се сформира бедствието. (тук и тук)  
Невидимият отчет на Бареков Тъй като тази седмица Сметната палата публикува разбивките 
на партийните финанси за предизборната кампания, взехме сметките на "България без 
цензура" и открихме несъответствия. Те доказват, че най-лесно можеш да скриеш нещо в 
официален документ. (Вижте повече тук)  
Бизнес  
Първи мецанин фонд в България Най-накрая беше отворен пътя пред мецанин-фонда към 
JEREMIE. Инициативата трябва да даде достъп до финансиране на малки и средни за 
българската икономика компании, които имат приходи между 5 млн. евро и 50 млн. евро. 
Вложението на проект ще е между 2 млн. и 5 млн. евро. Тепърва обаче решението трябва да 
бъде ратифицирано от неработещия парламент. (прочетете тук)  
Пари за студентски бизнес Общо 400 хил. лв. от бюджета ще бъдат предоставени 
безвъзмездно за проекти на студенти и докторанти. Националният конкурс по проекта 
"Техностарт" започна в началото на месеца, а кандидатите могат да подават документи до 15 
септември. Целта е да се подпомогнат млади хора да започнат собствен бизнес в най-ранен 
етап, като им се предостави финансова помощ в размер до 20 хил. лв. за всеки одобрен бизнес 
план. (Вижте тук)  
Ще има ли нова банка за Василев? Група български инвеститори, сред които банкера Цветан 
Василев, са сред кандидат-купувачите на балканския банков бизнес на австрийската Hypo Alpe 
Adria, съобщи агенция Reuters, позовавайки се на няколко свои източника. Общо седем са 
участниците в наддаването според австрийския финансов министър. Пред "Капитал Daily" от 

http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sedmicata/sutreshenblok/2014/07/11/2341304_sutreshen_blok_11_juli/
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sedmicata/sutreshenblok/2014/07/11/2341304_sutreshen_blok_11_juli/
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Hypo Alpe Adria коментираха, че в момента текат преговори и поради тази причина не могат да 
съобщят подробности. (вижте тук)  
Свят  
Гърция приватизира електроенергията Парламентът в Атина одобри закон за преструктуриране 
на енергийния сектор, съгласно който може да бъде приватизирана близо една трета от Public 
Power Corp (РРС) – най-големият производител на енергия в страната. В същото време част от 
профсъюзите организираха протестна стачка срещу реформата и настояват компанията да 
остане в държавни ръце. Това доведе до оставането без ток на големи части от страната. 
(повече тук)  
Германия се обръща към Франция, вместо към Русия Газопровод, който в момента се строи в 
Северна Франция и се очаква да бъде завършен до края на 2016 г., ще свързва нов терминал 
за втечнен природен газ (LNG) в пристанището Дюнкерк с Германия, предлагайки й 
алтернатива на руското синьо гориво. В момента Германия е най-големият вносител на руски 
газ в света, но в светлината на украинската криза ЕС се опитва да намали зависимостта си от 
Москва в сферата на енергетиката. (Целия текст тук)  
Капитал  
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Дата: 11.07.2014  
Източник: www.capital.bg  
Връзка: 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2014/07/11/2341967_kak_se_izpariha_sto_miliona
/?ref=rcmnd  
Брой думи: 1551  
 
 
Резюме: След като "Конкурентоспособност" спря договорите на десетки фирми, в програмата 
започна хвърляне на кал и вадене на мръсни ризи  
"Аз лично за 7 години подобна борба за празно канче не съм виждал. То стари ризи, нови рокли, 
вади се и се къса наред. Хапане, скубане, щипане, бой, чалга..." Това е мнението на един 
консултант (изразено в писмо до колеги) за случващото се в програма "Конкурентоспособност" 
в последния месец. 
 
Заглавие: Как се изпариха сто милиона  
Подзаглавие:  
Автор: Огнян Георгиев  
Текст: След като "Конкурентоспособност" спря договорите на десетки фирми, в програмата 
започна хвърляне на кал и вадене на мръсни ризи  
"Аз лично за 7 години подобна борба за празно канче не съм виждал. То стари ризи, нови рокли, 
вади се и се къса наред. Хапане, скубане, щипане, бой, чалга..." Това е мнението на един 
консултант (изразено в писмо до колеги) за случващото се в програма 
"Конкурентоспособност" в последния месец. Освен че е доста пикантно, то за съжаление е 
доста вярно. Борбата, разразила се в единствената програма за бизнеса, след като бе обявено 
спирането на процедура за 97 млн. лв., придоби огромни размери пред и зад кулисите.  
"Конкурентоспособност" е една от най-тайнствените европейски програми принципно - доста 
дълго време там информацията беше нещо, на което само можеш да се надяваш, но не и да 
очакваш, връзките между консултанти и експерти бяха публична тайна, а шефовете на 
програмата се сменяха по-бързо и от мненията на Николай Бареков. Дълго стаявани тайни, 
конфликти и проблеми обаче се изляха от големия балон, наречен "Технологична 
модернизация", който се спука този месец. Десетки фирми сега ще търсят правата си 
(независимо дали са спечелили или не), а много други ще останат с убеждението, че това е 
силно корумпирана програма. Нито едните, нито другите скоро ще стигнат до финансиране. 
Европейската комисия пък ще има още поводи за притеснение относно това как се изразходват 
европарите в България.  
А най-интересното е, че канчето наистина ще се окаже празно: обещаните почти сто милиона 
лева се изпариха посред бял ден, като не отидоха в никоя мярка и вероятно няма да влязат в 
икономиката. Как се стигна до този изключително лош изход за всички?  
Историята зад кулисите - как се стигна?  
На пръв поглед последната за този период "Технологична модернизация в малки и средни 
предприятия" е същата като предишните: повечето от тях са в подобен размер на бюджета. 
Разликата е в броя на подадените проекти. Предишните три процедури например са имали 
между 200 и 600 проекта, а одобрените са били между една и две трети. Последната е имала 
над 1200 подадени проекта, от които одобрените са нищожна част - 142. Консултантите 
обясняват това с желанието на фирмите да хванат "последния влак". Предната процедура бе 
през 2011 г., а слуховете бяха, че няма да има подобна до края на този период. Очакванията 
все повече са, че новата програма "Конкурентоспособност" няма да тръгне и през тази 
година. Така се очертаваше дупка от няколко години, в която обявената в края на 2013 г. 
процедура се оказа спасителен остров.  
Дали заради огромната конкуренция, дали заради бързане или заради нечия поръчка, но нещо 
в последната процедура се изкриви толкова силно, че доведе дотам ръководителят на 
програмата Ели Милушева да обяви, че я спира изцяло. Това отвори кутията на Пандора: 
фирми започнаха да обжалват, анонимни и публични сигнали полетяха от кутия в кутия, а 
министър Драгомир Стойнев и зам.-министър Юнал Тасим, по всичко личи, се скараха. "Аз седя 
на 200% зад това си решение", заяви Милушева пред "Капитал" две седмици след 
пресконференцията си (вижте интервюто). "Хванала съм грешки, счела съм, че процедурата е 
опорочена и съм го взела. Правилата трябва да се спазват. Щеше да се стигне до финансови 
корекции."  
Милушева не е единствената, която счита, че нещо в оценяването на проектите е много 
сбъркано. "На сутринта след излизането на резултатите за четири часа получихме сигнали от 
наши членове за над 50 проекта със значително занижена оценка спрямо очакваната, което в 

http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2014/07/11/2341967_kak_se_izpariha_sto_miliona/?ref=rcmnd
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предходни грантови схеми не се случвало", казва Ангелина Добрева, зам.-председател на 
Българската асоциация на консултантите (БАКЕП). "От около 20 консултантски фирми в 
организацията 15 бяха на мнение, че оценката е най-малкото нелогична."  
Това не е първият път, разбира се, в който фирми, консултанти и оценители са на различно 
мнение. Но според Добрева, ако преди е ставало дума за няколко точки разлика между 
очаквано и получено, то сега са порязани "тези проекти, за които според консултантите шансът 
за спечелване е бил най-висок". Това според нея се дължи на вкарването на нов, необявен 
критерий в оценяването. Ели Милушева потвърждава, че има такива критерии.  
Един от тях например е свързан с изискване да се дават технически характеристики на 
машините, които ще се купуват. По регламент се иска базово описание, а оценителната 
комисия е понижила оценките на компании, които не са навлезли в повече детайли. Това обаче 
не е обявен предварително критерий и е абсолютно недопустимо според европейските 
правила. Системното използване на такъв критерий вече е мотив за сериозно съмнение в 
класирането.  
"Имахме 161 жалби, възражения и т.н. Направихме извадка от първите 42 и разпоредихме 
проверка. От тях излезе, че 8 проекта, които са отхвърлени, трябва да са предложени за 
финансиране, а 1, който е получил финансиране, не трябва да е класиран", казва Милушева. 
Ако се мултиплицира тази извадка, то всеки пети или шести проект може да се окаже погрешно 
изваден от класирането. Но с веднъж излязло решение размествания не може да има, заради 
което тя спира цялата процедура, каквото право има по регламент.  
Кой е виновен  
След като бомбата гръмна, всички страни започнаха да си подхвърлят вината. Група спечелили 
фирми начело с Мариана Печеян от "ВСК Кентавър" заведоха дела срещу решението. 
Безспорно много от 142-те спечелили са играли по правилата и това решение е удар по 
плановете им. Но една интересна и немаловажна подробност показва какви проблеми има в 
програмата.  
На срещата, която фирма "ВСК Кентавър" е имала с ръководството на програмата, се е 
появила и бившата ръководителка на Агенцията за малки и средни предприятия, която беше 
междинно звено по "Конкурентоспособност" - Марияна Велкова. Това не значи, че Велкова е 
консултирала фирмата за проекта й - самата тя призна, че е присъствала на срещата, но 
отрече да е имала "формална връзка с фирмата", или да я е представлявала. Според нея тя е 
била поканена, защото се познава с фирмата. Това, което прави съвпаденията доста големи 
обаче, е фактът, че в жалбата, подадена от "ВСК Кентавър", имаше цитирани множество 
вътрешни документи на програмата.  
Марияна Велкова беше шеф на Агенцията до март 2013 г., но не е свързана с програмата от 
2012 г. По нейно време имаше доста сериозни проблеми с буксуването на 
"Конкурентоспособност", като също избухваха периодично подобни скандали. При една 
такава процедура за покриване на международно признати стандарти през 2011 г. бизнесът 
също подаде масово оплаквания. Интересно е, че тогава ръководител на оценителната 
комисия беше Клементина Грохчева, която присъства и в сегашната комисия.  
Оценителната комисия изглежда като големия виновен за сегашната ситуация. Три различни 
източника потвърдиха пред "Капитал", че хората в нея са били избирани не от Милушева, а над 
нея. До редакцията стигна и сигнал от самите оценители до министъра и зам.-министъра, в 
който те се оплакват от решението на Милушева и я обвиняват в лични интереси и 
некомпетентност. В сигнала, който обаче не е подписан с имена, оценителите твърдят, че 
вътрешните доклади са доказали, че нямат вина, и обвиняват Милушева, че е търсила помощ 
от външни одитори, като KPMG. Самата тя потвърди това, като призна, че е искала да получи 
адекватна картина на случилото се. Не е успяла обаче, тъй като сумата и времето са се видели 
недостатъчни на одиторите.  
Ситуацията към момента изглежда като дума срещу дума - оценителите твърдят, че няма 
сериозни нарушения, а Милушева и консултантите смятат, че има. Първият лагер казва, че 
предварителният контрол е минал без драми, а самият директор твърди, че са били засечени 
над 50% нарушения. Проблемът е, че оценителните комисии са голяма черна дупка. Те имат 
оперативна самостоятелност, а надзорът вътре се осъществява от самите оценители, чрез 
принципа на две оценки и арбитър при нужда. На хартия всичко е наред, но на практика това 
често може да се окаже порочна схема. "Хора, които не обслужват нечии интереси, не се слагат 
в оценителни комисии. Ползват ги за документи, писма или за процедури, където не се решават 
подобни неща", казва бивш висш ръководен кадър на програмата.  
"БАКЕП ще предложи през новия програмен период да бъде въведен механизъм за оценяване 
на жалби от външна институция и финансиране на неправомерно ощетените проекти чрез вече 
спестен или бъдещ ресурс от програмата", казва Ангелина Добрева.  
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Самата Милушева също носи вина. Тя твърди, че още в предварителната проверка е знаела, 
че има над 50% нередности в оценките, но въпреки това е подписала решението. Не иска да 
даде отговор защо, но това е по-скоро ясно. При положение че правителството е обявило, че 
ще има такава програма и че бизнесът чака, очевидно е, че е имало натиск над нея да пусне 
процедурата. С това обаче се всява съмнение в качеството на контрола в програмата. В 
сигнала срещу Милушева оценителите казват, че оценката на "Предварителен контрол" по 
нищо не се различава от всяка друга предходна процедура. Ако това е вярно (то противоречи 
на думите на Милушева), то или всички ужасно са се объркали, или системите за контрол не 
работят.  
Сега ги виждате, сега - не  
И докато едни обжалват, а други се калят взаимно, 100-те милиона лева се изпариха. След като 
първо бяха предвидени за тази процедура, после бе съобщено, че ще отидат за договори за 
резервни проекти в "Енергийна ефективност", а накрая срокът изтече и за двете и никъде не 
беше подписано нищо. И ако се чудите как може толкова много пари просто да изчезнат, трикът 
е, че тях така и ги нямаше налични. Самата Милушева ги нарича "виртуални пари" - спестени 
предварително от процедури, които може и да не изхарчат пълните си бюджети до 2015 г.  
Реален остана само въпросът докога някой някъде ще прави нещо нередно, а после всички 
други ще плащат.  
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Дата: 11.07.2014  
Източник: www.dariknews.bg  
Връзка: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1294956  
Брой думи: 315  
 
 
Резюме: Сред детските картини, от току-що приключилия фестивал „Плевен модерен 
европейски град", на 11 юли ОИЦ - Плевен даде отчет за изминалите 29 месеца пред 
журналисти и общински служители.  
Изложбената зала на Арт център Плевен събра представители на регионални и национални, 
печатни и електронни медии и служители от общинската администрация. 
 
Заглавие: Близо 3000 са ползвали информационните услуги на ОИЦ-Плевен  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Сред детските картини, от току-що приключилия фестивал „Плевен модерен европейски 
град", на 11 юли ОИЦ - Плевен даде отчет за изминалите 29 месеца пред журналисти и 
общински служители.  
Изложбената зала на Арт център Плевен събра представители на регионални и национални, 
печатни и електронни медии и служители от общинската администрация.  
Александър Костов вр.и.д. управител на ОИЦ - Плевен представи дейността на Центъра от 
неговото откриване на 1 февруари 2012 до края на юни 2014, подкрепен от презентация с много 
илюстрации от интересни, акрактивни и активно посещавани събития. За разглеждания период 
експертите са предоставили на място информация на повече от 2 900 граждани и 
представители на фирми и институции, провели са 66 информационни срещи в общините на 
територията на област Плевен, на които са присъствали повече от 2 700 участника и 15 срещи 
с медиите, предоставили са отговори на 2 116 запитвания по отношение възможностите за 
получаване на безвъзмездна финансова помощ от Структурните и Кохезионния Фонд.  
Като част от мрежата от 28 информационни центъра ОИЦ-Плевен участва активно в 5 
национални инициативи: конкурса за детска рисунка „Как искам Eвропейският съюз да промени 
моят град", конкурса за лого и слоган през НПП 2014-2020 „Новият програмен период една 
посока, много възможности", националната кампания „Научени уроци", националната кампания 
„Какво знаем за Споразумението за партньорство" и наскоро приключилия конкурс за младежки 
проект „Да създаваме ЗАЕДНО европейски проекти".  
Експертите от ОИЦ - Плевен инициираха и дейности, които провокираха мрежата и подтикнаха 
колегите им от другите градове за разнообразяване на програмата, такива са младежката 
инициатива „Час по Европа", партньорството с читалищата от Програма Глобални библиотеки и 
съвместните форуми с представители на банкови институции за популяризиране на 
финансовите инструменти ДЖЕРЕМИ и ДЖЕСИКА.  
Активното посещаване на събитията и на офиса на ОИЦ - Плевен и търсенето на информация 
за еврофинансирането от различни по възраст и социален статус граждани доказа 
необходимостта от него и го утвърди като коректен и активен партньор на общините, 
гражданските организации, бизнеса и гражданите.  
 

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=3D1294956
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Дата: 11.07.2014  
Източник: www.24chasa.bg  
Връзка: http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=4185412  
Брой думи: 527  
 
 
Резюме: На следващите управления оставяме финализирано Споразумение с Брюксел. В най-
скоро време очакваме решение на въпроса с размразяването на средствата по ОПОС.  
Това казва в интервю пред БГНЕС вицепремиерът и министър на правосъдието Зинаида 
Златанова.  
 
Заглавие: Зинаида Златанова: Оставяме финализирано Споразумение с Брюксел на 
следващите кабинети  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: На следващите управления оставяме финализирано Споразумение с Брюксел. В най-
скоро време очакваме решение на въпроса с размразяването на средствата по ОПОС.  
Това казва в интервю пред БГНЕС вицепремиерът и министър на правосъдието Зинаида 
Златанова.  
- От ГЕРБ обявиха, че строителният бранш е пред стачна готовност, мнозина анализатори 
твърдят, че всички европейски фондове продължават да са спрени. Чия е вината?  
З.З.: Обобщенията са характерни за политиците, аз държа на фактите. Всички участници в 
процеса по усвояване на еврофондовете имат своята роля. Главната отговорност е на 
администрацията и възложителите на обществени поръчки. Наистина, бизнесът не трябва да 
страда заради чужди грешки. Но нека и бизнесът бъде по-взискателен към възложителите и 
към цялостното спазване на правилата. Ето, виждате, моментално канселирахме процедурата 
по ОП "Конкурентоспособност", веднага щом получихме редица сигнали за нередности и 
грешки точно от бизнеса. Иначе, твърденията, че всички европейски фондове са спрени, 
категорично не отговарят на истината.  
- Какво се случва с ОП "Околна среда", ще бъдат ли размразени плащанията и кога?  
З.З.: Плащанията по Оперативна програма "Околна среда" ще бъдат възстановени тогава, 
когато бъдат отстранени всички недостатъци в системите за управление и контрол, натрупани в 
последните години. Ако това беше направено през 2010, 2011 или 2012 година, нямаше да се 
налага да го правим сега. В ежедневна комуникация сме с Европейската комисия и решаването 
на въпроса предстои в най-скоро време.  
- Какво се случва с финализирането на преговорите с ЕК по Споразумението за партньорство 
2014-2020. Настоящото правителство или служебното ще го финализира?  
З.З.: Периодът е седемгодишен. Не е важно кой, а кога. Споразумението ще се одобри до 
средата на лятото. Процесът на присъединяване на България към ЕС обхвана усилията на 
четири правителства от всички политически сили. Никой тогава не мислеше, кой ще подписва, а 
как да се ускори процесът. Затова и се случи.  
Това е първото правителство след влизането на България в ЕС, което с помощта на ЕК 
предприе стъпки за решителна реформа в сектора на обществените поръчки. Поздравявам 
министър Драгомир Стойнев за смелостта да признае проблемите, които всички виждат от 
години и да прояви смелостта да предложи радикални решения - приетата в сряда Стратегия за 
обществените поръчки 2014-2020 година.  
На следващите управления оставяме финализирано Споразумение с Брюксел, необходими 
стратегически инструменти, разписани и съгласувани оперативни програми 2014-2020 година, 
реформа в сектора за обществени поръчки.  
- Скоро Висшият съдебен съвет ще стартира процедурата по избор на нов председател на ВКС. 
Какъв не трябва да бъде бъдещия съдия 1?  
З.З.: Харесва ми начинът на поставяне на въпроса. Със сигурност не трябва да присъства в 
различни тефтерчета. Да не е обвързан или зависим от партии. Да не разединява, а да 
обединява съдийската общност в тежките й задачи. Добре би било да не обядва или вечеря с 
подсъдими.  
- Премиерът Пламен Орешарски Ви посочи като отличници, заедно с другите двама 
вицепремиери, допадна ли Ви оценката?  
З.З.: Пламен Орешарски е човекът, активно допринесъл за разрешаването на най-големите 
кризи в последните десетилетия, между които са финансовата и монетарната кризи. Това 
удобно се забравя, включително от хора, които са работили заедно с него тогава. От опита си в 
работата с него съм научила, че не е важно заглавието на утрешния вестник, а заглавията на 
вестниците след пет години. Първото е суета, второто е държавническо мислене.  

http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=4185412
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Дата: 11.07.2014  
Източник: www.trud.bg  
Връзка: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=4185414  
Брой думи: 527  
 
Резюме: На следващите управления оставяме финализирано Споразумение с Брюксел. В най-
скоро време очакваме решение на въпроса с размразяването на средствата по ОПОС.  
Това казва в интервю пред БГНЕС вицепремиерът и министър на правосъдието Зинаида 
Златанова.  
 
Заглавие: Зинаида Златанова: Оставяме финализирано Споразумение с Брюксел на 
следващите кабинети  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: На следващите управления оставяме финализирано Споразумение с Брюксел. В най-
скоро време очакваме решение на въпроса с размразяването на средствата по ОПОС.  
Това казва в интервю пред БГНЕС вицепремиерът и министър на правосъдието Зинаида 
Златанова.  
- От ГЕРБ обявиха, че строителният бранш е пред стачна готовност, мнозина анализатори 
твърдят, че всички европейски фондове продължават да са спрени. Чия е вината?  
З.З.: Обобщенията са характерни за политиците, аз държа на фактите. Всички участници в 
процеса по усвояване на еврофондовете имат своята роля. Главната отговорност е на 
администрацията и възложителите на обществени поръчки. Наистина, бизнесът не трябва да 
страда заради чужди грешки. Но нека и бизнесът бъде по-взискателен към възложителите и 
към цялостното спазване на правилата. Ето, виждате, моментално канселирахме процедурата 
по ОП "Конкурентоспособност", веднага щом получихме редица сигнали за нередности и 
грешки точно от бизнеса. Иначе, твърденията, че всички европейски фондове са спрени, 
категорично не отговарят на истината.  
- Какво се случва с ОП "Околна среда", ще бъдат ли размразени плащанията и кога?  
З.З.: Плащанията по Оперативна програма "Околна среда" ще бъдат възстановени тогава, 
когато бъдат отстранени всички недостатъци в системите за управление и контрол, натрупани в 
последните години. Ако това беше направено през 2010, 2011 или 2012 година, нямаше да се 
налага да го правим сега. В ежедневна комуникация сме с Европейската комисия и решаването 
на въпроса предстои в най-скоро време.  
- Какво се случва с финализирането на преговорите с ЕК по Споразумението за партньорство 
2014-2020. Настоящото правителство или служебното ще го финализира?  
З.З.: Периодът е седемгодишен. Не е важно кой, а кога. Споразумението ще се одобри до 
средата на лятото. Процесът на присъединяване на България към ЕС обхвана усилията на 
четири правителства от всички политически сили. Никой тогава не мислеше, кой ще подписва, а 
как да се ускори процесът. Затова и се случи.  
Това е първото правителство след влизането на България в ЕС, което с помощта на ЕК 
предприе стъпки за решителна реформа в сектора на обществените поръчки. Поздравявам 
министър Драгомир Стойнев за смелостта да признае проблемите, които всички виждат от 
години и да прояви смелостта да предложи радикални решения - приетата в сряда Стратегия за 
обществените поръчки 2014-2020 година.  
На следващите управления оставяме финализирано Споразумение с Брюксел, необходими 
стратегически инструменти, разписани и съгласувани оперативни програми 2014-2020 година, 
реформа в сектора за обществени поръчки.  
- Скоро Висшият съдебен съвет ще стартира процедурата по избор на нов председател на ВКС. 
Какъв не трябва да бъде бъдещия съдия 1?  
З.З.: Харесва ми начинът на поставяне на въпроса. Със сигурност не трябва да присъства в 
различни тефтерчета. Да не е обвързан или зависим от партии. Да не разединява, а да 
обединява съдийската общност в тежките й задачи. Добре би било да не обядва или вечеря с 
подсъдими.  
- Премиерът Пламен Орешарски Ви посочи като отличници, заедно с другите двама 
вицепремиери, допадна ли Ви оценката?  
З.З.: Пламен Орешарски е човекът, активно допринесъл за разрешаването на най-големите 
кризи в последните десетилетия, между които са финансовата и монетарната кризи. Това 
удобно се забравя, включително от хора, които са работили заедно с него тогава. От опита си в 
работата с него съм научила, че не е важно заглавието на утрешния вестник, а заглавията на 
вестниците след пет години. Първото е суета, второто е държавническо мислене.  

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=4185414
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Дата: 11.07.2014  
Източник: www.borbabg.com  
Връзка: http://www.borbabg.com/./?action=news&news=35722  
Брой думи: 265  
 
 
Резюме: „Във всички сектори правителството на Орешарски има провал. Най-недопустимо е, 
че изтървахме европейските средства и европейската солидарност, а тези пари бяха жизнено 
необходими и за икономиката, и за инфраструктурата ни.” Това заяви на пресконференция 
вчера депутатът от ГЕРБ и общински председател на партията във Велико Търново Евгени 
Стоев.  
 
Заглавие: Депутатът от ГЕРБ Евгени Стоев: „Правителството на Орешарски се провали 
във всички сектори”  
Подзаглавие:  
Автор: Елена ЧАМУРКОВА  
Текст: „Във всички сектори правителството на Орешарски има провал. Най-недопустимо е, че 
изтървахме европейските средства и европейската солидарност, а тези пари бяха жизнено 
необходими и за икономиката, и за инфраструктурата ни.” Това заяви на пресконференция 
вчера депутатът от ГЕРБ и общински председател на партията във Велико Търново Евгени 
Стоев.  
По думите му най-лошото за икономиката е, че наскоро е спряна и Оперативна програма 
„Конкурентоспособност”, и то заради доказана корупция. По този начин много фирми са 
лишени от средства за закупуване на нова техника и дълготрайни материални активи.  
Сред негативите на сегашното управление народният представител от Велико Търново открои 
още неизпълнените обещания за разкриване на нови 250 000 работни места, замразяването на 
пенсионната реформа, стрес теста в банковия сектор. „Сега говорим, че трябват 500 млн. лв. за 
Здравната каса, а преди около три месеца 500 млн. лв. се раздадоха в регионите. Голяма част 
от тези пари отидоха не за усвояване, а за присвояване – да се напълнят джобовете на разни 
емисари и да отидат в партийните централи, за да могат да се подготвят за следващите 
избори, за купуване на гласове. Както каза нашият председател Бойко Борисов, вместо да се 
раздават за правене на детски площадки, където няма деца, можеха от Европа да се докарат 
още 2 млрд. лв. за съфинансиране на европейски проекти”, коментира Евгени Стоев.  
Той подчерта, че от ГЕРБ са спазили обещанието си да осигурят кворум за заседанията на 
Народното събрание.  
Депутатът предупреди още, че най-голяма тежест българските граждани ще изпитат още тази 
есен с предстоящото покачване цената на тока, а това ще се случи заради факта, че 
задълженията към НЕК вече са надхвърлили 3 млрд. лв.  
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