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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
23.7.2014 г.  
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 1 

 телевизии 1 

 радиостанции 0 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 13 

 вестници, от които: 6 

 - национални 6 

 - регионални 0 

 периодични издания 1 

 интернет издания и блогове 6 

Общо за деня 14 
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Телевизии и радиостанции  
 
Дата: 22.07.2014  
Източник: БТВ  
Предаване: Тази сутрин  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 16  
Брой думи: 2404  
 
 
Резюме: Тема: Скандал с европари - 100 млн. лева под въпрос  
Гости: Марияна Печеян – управител на фирма; Ели Милушева – Дирекция „Европейски фондове 
за конкурентоспособност”, МИЕ  
 
Водеща: Пореден скандал с европари – 100 млн. под въпрос. Защо държавата спря завинаги, 
или може би не завинаги, десетки проекти по европейски програми – за това ще говорим с 
нашите гости в студиото. Марияна Печеян - управител на фирма, Ели Милушева – директор на 
Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” в МИЕ. Добро утро.  
Водещ: Здравейте. Разговорът обещава да бъде интересен, защото вашите спорове започнаха 
още далеч преди новините да започнат. На какво се базира това, че има търкания и някакви 
искри прехвърчат между вас?  
Марияна Печеян: Аз искам първо да благодаря на вашата телевизия, че ни даде възможност да 
кажем пред всички ваши зрители...  
 
Текст: Тема: Скандал с европари - 100 млн. лева под въпрос  
Гости: Марияна Печеян – управител на фирма; Ели Милушева – Дирекция „Европейски фондове 
за конкурентоспособност”, МИЕ  
 
Водеща: Пореден скандал с европари – 100 млн. под въпрос. Защо държавата спря завинаги, 
или може би не завинаги, десетки проекти по европейски програми – за това ще говорим с 
нашите гости в студиото. Марияна Печеян - управител на фирма, Ели Милушева – директор на 
Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” в МИЕ. Добро утро.  
Водещ: Здравейте. Разговорът обещава да бъде интересен, защото вашите спорове започнаха 
още далеч преди новините да започнат. На какво се базира това, че има търкания и някакви 
искри прехвърчат между вас?  
Марияна Печеян: Аз искам първо да благодаря на вашата телевизия, че ни даде възможност да 
кажем пред всички ваши зрители...  
Водещ: Кажете защо ще бъдат спрени тези пари.  
Марияна Печеян: Тези пари ще бъдат спрени... Това г-жа Милушева трябва да го каже.  
Ели Милушева: Аз трябва да отговоря на този въпрос.  
Марияна Печеян: Защото аз не съм ги спряла, аз съм един участник като всички останали 142 
фирми, които бяха сложени на списъка на 23 май. На другия ден беше смъкнат списъка и на 27-
ми отново беше качен списъка – това е в сайта на МИЕ.  
Водещ: тези пари за какво трябваше да бъдат и защо са спрени, г-жо Милушева?  
Ели Милушева: Тези пари бяха предвидени за процедура технологична модернизация за малки 
и средни предприятия.  
Водеща: По коя програма да кажем.  
Ели Милушева: ОП „Конкурентоспособност”. Процедурата стартира в края на миналата 
година, има 3 месеца за оценка и 1 месец за договаряне на програмата. Договорите трябваше 
да бъдат сключени на 30 юни. След трите месеца за оценка, оценителната комисия предоставя 
на ръководителя, тоест до мен, оценителен доклад, който аз имам право да дам на 
предварителен контрол, а аз се възползвах от това право, защото това е много тежка процедура, 
с много кандидати – 1200 фирми са кандидатствали. Предварителният контрол установи 
нарушения, направи извадка на 60 проекта, установи се 50% нарушения/  
Водеща: Какви са нарушенията?  
Ели Милушева: Най-общо казано...  
Марияна Печеян: Моля ви, прекъсвам ви, защото са 3 жалби.  
Ели Милушева: Не, няма 3 жалби.  
Марияна Печеян: 3 жалби – ето, в решението.  
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Ели Милушева: Моля ви, г-жо Печеян, не ме прекъсвайте.  
Водещ: Добре, това означава, че оценителната комисия не си е свършила работата ли, така ли 
да разбираме?  
Марияна Печеян: 3 от които са заведени като сигнал за нередност. Ето, четете си, това е 
вашата заповед.  
Ели Милушева: 161 жалби, сигнали за нередности и оплаквания има срещу оценителната 
комисия.  
Водеща: От страна фирмите, които са кандидатствали.  
Ели Милушева: От страна на всички фирми – 1200, които са кандидатствали.  
Водеща: С какви аргументи?  
Ели Милушева: Най-различни. От неравно третиране, от незачитане на критерии, показатели, 
които фирмите са показвали, оценителната комисия не ги е взела предвид., много често без 
никаква мотивировка.  
Водещ: В правото ли са си тези фирми да протестират по този начин?  
Ели Милушева: Абсолютно са си в правото.  
Марияна Печеян: Колко от 161 има, които са основателни? Кажете бройката на жалби, които са 
завели, колко са основателни? То може да си пишеш и 1000 жалби.  
Ели Милушева: Момент. Ние разгледахме първите 42 от тези 161.  
Марияна Печеян: Какво значи това – първите 42? Тук пише 3. Извинявайте, това е основание...  
Ели Милушева: Не е задължително...  
Марияна Печеян: Кое не е задължително? Чакайте, моля ви се.  
Ели Милушева: Момент, не ме прекъсвайте.  
Марияна Печеян: Тук пишете 161 жалби, основателни.  
Водещ: Г-жо Печеян, за колко пари се бореше вашата фирма?  
Марияна Печеян: Нашата фирма се бореше за 3,3 млн., от колкото 2 млн. безвъзмездно. И 
госпожата трябва да каже, като спира тази процедура, междувременно всичко е подготвено, 
защото ние получаваме официални писма, с които собственикът отива, подписва договора, 
всичките тези 142 фирми са подписали. Госпожата говори за жалби, които са още преди 
оповестяването на списъка.  
Водеща: Това всъщност блокира усвояването на парите за другите фирми, които пък също са 
кандидатствали по същата програма.  
Марияна Печеян: Аз искам да ви кажа, че междувременно се канят и фирми, които да си 
подготвят документите за подписване на енергийна ефективност.  
Ели Милушева: Точно така.  
Марияна Печеян: Точно така. Значи вие знаете, че ще спрете, защо каните фирмите? Аз нямам 
нищо против, че има някакви нарушения. Всичко това трябва да го изкарате, да го кажете.  
Водеща: Нека да чуем все пак г-жа Милушева.  
Водещ: На каква база обаче са тези нарушения?  
Ели Милушева: Нарушенията са най-различни. Първо се почва от неспазване на вътрешните 
правила при оценка на оценителната комисия.  
Водеща: Това вашите хора ли са го направили?  
Ели Милушева: Нашите оценители.  
Водещ: Защо проблемът идва от вашите оценители в случая?  
Ели Милушева: Оценителната комисия, която е назначена с моя заповед – това са 38 човека, тя 
има съществени нарушения при самата оценка.  
Водеща: Тоест вашите хора са извършили тези нарушения.  
Ели Милушева: Те не са всички наши хора. Те са 1/3 външни оценители...  
Марияна Печеян: Но вие ги назначавате.  
Ели Милушева: Да, аз ги назначавам, но аз не мога да отговарям персонално за всеки един 
човек. Аз не мога да отговарям за характерите на хората.  
Марияна Печеян: Как няма? Аз отговарям за толкова хора...  
Водещ: Нека се изслушваме все пак. Вие оценявате оценителната комисия, с ваша заповед. С 
какви критерии трябва да се оценява тази оценителна комисия и възможно ли е тя да бъде 
подвластна на корупция?  
Ели Милушева: Абсолютно е възможно. По принцип всичко е възможно. Аз в момента не мога 
това да го заявя, защото нямам доказателства. Но това, което получаваме като сигнали, води до 
това. По начина, по който след това разглеждаме тяхната оценка, води до това. Те не са 
зачитали основни правила, те не са зачитали показатели, добавили са критерии.  
Марияна Печеян: Дайте писмено, че някой е получил критерии.  



 

 

7 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
7
/2

3
/2

0
1

4
 

Водеща: Да уточним нещо, тъй като е във ваш интерес. Тези хора достатъчно квалифицирани ли 
са били и тези хора, когато са назначавани да вършат тези оценки, всъщност имали ли са 
квалификацията да правят тези оценки?  
Водещ: И кой ще поеме отговорността?  
Ели Милушева: По документи – да. Има отдел в дирекцията „Подбор на проекти и договаряне – 
30 човека. Тези 30 човека правят оценката и договарянето впоследствие.  
Водеща: Как са подбрани тези 30 човека? Адекватни ли са били на тези оценки?  
Водеща: Много ми се иска да кажа да, но пак казвам, това са хора с опит, със стаж, това са хора, 
които са работили дълги години.  
Водещ: Откъде са тези 30 човека, от министерството ли?  
Ели Милушева: От Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”.  
Водещ: На каква заплата са?  
Ели Милушева: Зависи от ранга, около 2000.  
Водещ: Вие казвате, че не можете да ни уверите в това, че тези хора са достатъчно 
квалифицирани да изпълняват тази длъжност.  
Водещ: Или пък че не са податливи на корупционни практики.  
Ели Милушева: Момент. Когато се създава оценителна комисия, хората се разглеждат, те 
представят CV, гледа се стажът, гледа се има ли опит в оценителна комисия. Оценката не е 
лесна работа, това е много стрес, много напрежение. Тези хора, тези 2/3, които са вътрешни за 
главната дирекция, са хора с опит. Има и 1.3 външни. Те кандидатстват при нас със CV-та, които 
ни се изпращат от министерството и другите дирекции по наше искане и така се съставя 
комисията. Но аз, както и другите колеги, не можем кандидатираме за личните качества и 
добросъвестност на тези хора, които са в комисията.  
Марияна Печеян: Ама нали вие ги назначавате бе, госпожа?  
Водещ: Колко от тези молби са объркани в крайна сметка от оценителната комисия и не са 
окачествени правилно?  
Ели Милушева: Много.  
Марияна Печеян: Как много? Нали съгласно закона има...  
Водещ: Значи тези хора са 30 души, които получават по 2000 лева заплата, а не са си свършили 
работата.  
Ели Милушева: 1200 проекта участват, 140 от тях ще получат финансиране.  
Марияна Печеян: Назначавате оценители без конкурс, без изпит. Какво е това? Би трябвало да 
има комисия, която всеки един да мине. Аз като работодател няма да назнача човек без конкурс. 
Извинявайте много! Това са хора, които... ето съдбите, нашите съдби на хората. Искам нещо да 
кажа, което е изключително важно, защото никой не оценява мултиплициращия ефект от това 
нещо, което госпожата е направила и нейния състав, защото тя го ръководи. Един работодател, 
един ръководител отговаря материално за това, което неговите хора...  
Ели Милушева: Точно така.  
Марияна Печеян: Ами вие отговаряте. Според мен отдавна трябваше да си отидете от 
министерството.  
Ели Милушева: Това е ваше мнение, госпожо.  
Марияна Печеян: Виждате резултатите. Няма енергийна ефективност  
Водещ: Но вие сте подали тази жалба, г-жо Печеян.  
Марияна Печеян: Ще я дам, разбира се.  
Водещ: Заради вас са спрени тези пари, така ли?  
Марияна Печеян: Не са спрени заради мен, госпожата ги спира.  
Ели Милушева: Заради жалби на фирми  
Водещ: Продуцентът ми каза, че Любомир Танев се е свързал с него, също представител на 
фирма.  
Марияна Печеян: Какъв е той? Той е консултантска фирма. Много съжалявам, но консултантите 
се въртят около госпожата. KPMG издава информация. Колко им платихте, за да го правят това 
нещо?  
Ели Милушева: Г-жо Печеян, говорите много сериозни неща в момента.  
Марияна Печеян: Ама ото, вие си ги говорите  
Водещ: Вие обвинявате ли по някакъв начин г-жа Милушева?  
Марияна Печеян: Ама ето, тя си ги е говорила.  
Водещ: Нека да чуем г-н Танев какво ще ни каже по темата и във връзка със спора, който се 
вихри в студиото.  
Водеща: Добро утро. Чуваме ли се?  
Любомир Танев: Добро утро. Чувам ви, да.  
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Водещ: Кой е виновен за спрените пари, г-н Танев?  
Любомир Танев: Според мен основна грешка има в извършената проверка на оценителната 
комисия, тъй като те са допуснали редица грешки при извършената от тях оценка.  
Водещ: Некомпетентни ли ги наричате в този случай?  
Любомир Танев: Честно казано си мисля, че те са доста компетентни, но именно това им 
позволява да манипулират оценката, която те извършват. От друга страна искам да кажа, че в 
качеството си на консултантска фирма, ние имаме както неодобрени, така и одобрени проекти, 
тоест ни сме и от двете страни на този спор.  
Водещ: Ще получите и няма да получите пари реално, от това, което сте предоставили като 
информация.  
Любомир Танев: Всъщност искам да кажа още няколко неща. Това решение, което г-жа 
Милушева взе, е едно от най-добрите възможни решения по отношение на републиканския ни 
бюджет. С голяма вероятност грешките, които аз съм констатирал, за които съм сезирал и ЕК, 
биха оказали такова влияние, че МИЕ би получило глоби, финансови корекции, като най-малка 
стъпка. След това може да се стигне и до спиране на цялата процедура от ЕК.  
Водещ: Тъй като нямаме много време – обвинявате ли някого, г-н Танев, за това, че са спрени 
тези пари?  
Любомир Танев: Оценителната комисия. Искам още нещо да кажа. Г-жа Печеян, тъй като и тя 
се включи, тя ме назовава в едни писма, които тя разпространява по интернет, че г-жа Милушева 
ми предоставя документи, които аз съм предоставил на г-жа Печеян. Това са някакви много 
несериозни неща. Г-жо Печеян...  
Марияна Печеян: Извинявайте много, г-жа Милушева е дала изявление...  
Любомир Танев: Изслушайте ме, аз се обаждам...  
Марияна Печеян: Извинявайте, аз чета.  
Любомир Танев: Вие не сте чели Медиапул. Вие, според мен, без да искам да обвинявам, 
разполагате с такава информация в тези писма, които изпращате до всички фирми, която 
информация няма откъде да разполагате с нея.  
Марияна Печеян: Никаква информация нямам! Моля ви, не ме обвинявайте.  
Водеща: Да върнем разговора в студиото. Важен е според мен един въпрос, и то ключов. Какво 
правим оттук нататък и тези пари безвъзвратно загубени ли са, или всъщност фирмите, които 
чакат тези средства, имат шанс да си ги получат? Дайте да кажем това.  
Ели Милушева: Фирмите нямат шанс да си получат тези средства. Тези 142 фирми в момента 
няма да си получат тези пари.  
Марияна Печеян: Госпожата каза, защото няма контрол...  
Ели Милушева: Разговорът тръгна в много грешна посока. На мен ми се иска да не се 
профанизират нещата. Наистина оценителната комисия се издава с моя заповед. Аз обаче не 
може да бъдат отговорна, това е колективна отговорност на комисията. Има констатирани 
съществени нарушения. Брюксел е уведомен.  
Водещ: Кой ще търси отговорност на комисията?  
Ели Милушева: Аз не съм орган по назначаване, нито по освобождаване. Даже не съм ги 
назначавала и аз. Аз дойдох преди една година и положението е заварено.  
Водещ: Кой ще търси отговорност на тази комисия, която явно си прави каквото си иска?  
Ели Милушева: Всички търсим в момента отговорност.  
Марияна Печеян: Кои са всички?  
Водеща: Парите загубени ли са?  
Ели Милушева: И за това ще кажа, за парите.  
Водеща: Понеже нямаме много време, а е важно.  
Марияна Печеян: Те са виртуални пари.  
Ели Милушева: Програмата в момента е договорила 104,3% от бюджета си, тоест ние сме вече 
над стоте процента. Решение на Министерски съвет 500 дава възможност на всички оперативни 
програми да наддоговорят още 10% от бюджета си, тоест да влязат повече пари в българската 
икономика. Това беше и нашата идея – да пуснем тази технологична модернизация, тогава 
договарянето става 109%, с идеята, че до 2016 г. ще паднем на 100%, защото има неизпълнения.  
Водещ: Основното е кой ще гарантира това, че...  
Марияна Печеян: Добре, кажете ми в Комитета за наблюдение защо не сте го докладвали за 
това нещо?  
Ели Милушева: Комитета по наблюдение няма такива функции.  
Марияна Печеян: Добре, но вие трябва да му докладвате...  
Водещ: Защо се обвинявате в изтичане на информация?  
Ели Милушева: Г-жа Печеян разполага с вътрешна информация  
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Марияна Печеян: Каква информация?  
Ели Милушева: Абсолютно всички вътрешни докладни записки от вътрешен контрол до мен – 
това са 4 човека, които имат достъп до информация, г-жа Печеян разполага с тази информация  
Водещ: Откъде разполагате с тази информация?  
Марияна Печеян: Нямам такава информация. Ето я моята информация.  
Ели Милушева: В същия ден, в който аз публикувах решението за прекратяване, г-жа Печеян 
написа жалба до съда и разпространи до всички 142 фирми и ги агитира да жалят.  
Марияна Печеян: Разбира се, че ще ги агитираме. Какъв е проблемът?  
Ели Милушева: Няма проблем, това е ваше право. Изслушайте ме.  
Марияна Печеян: Вие ми държите на мен сметка.  
Водещ: Въпросът откъде изтича информация, вие проверихте ли от тези четирима души?  
Ели Милушева: Води се разследване в момента.  
Водещ: И какво установи това разследване?  
Ели Милушева: Не мога да ви кажа. В момента разследване се води от други контролни органи, 
не съм разследващ. Само да кажа за съда. 69 фирми от тези 142, са подали жалба в съда. 63 от 
тях са в полза на моето решение. 6 само са срещу предварителното изпълнение, но ние сме си 
подали жалбата, отговорът на управляващия орган и в момента очакваме върховният...  
Водеща: Нека да сложим финал на този разговор.  
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Национални печатни медии  
 
Дата: 23.07.2014  
Източник: в. 24 часа  
Страница: 8  
Брой думи: 96  
 
 
Резюме: ДАНС е поискала информация за прекратената процедура за технологична 
модернизация по ОП "Конкурентоспособност". Това каза шефът на управляващия орган Ели 
Милушева.  
 
Заглавие: ДАНС проверява евросредства за бизнеса  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: ДАНС е поискала информация за прекратената процедура за технологична модернизация 
по ОП "Конкурентоспособност". Това каза шефът на управляващия орган Ели Милушева.  
"24 часа" я попита има ли проверки от прокуратурата, каквито информации се появиха в сайтове. 
Не съм уведомена за проверки на прокуратурата, зная, че ДАНС искаха информация", каза тя. 
Както "24 часа" вече писа, на 23 юни управляващият орган анулира класация на проекти за 
технологично обновяване за 97 млн. лв. Тогава Милушева и екипът й обявиха, че го правят 
заради констатирани нарушения, които граничат с престъпления, и че за тях са сезирани ДАНС и 
прокуратурата.  
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Дата: 23.07.2014  
Източник: в. Дума  
Страница: 14  
Брой думи: 1534  
 
 
Резюме: В края на месец май 2013 г., когато НС избра кабинета “Орешарски", у нас имаше 
увеличаваща се безработица, отрицателен икономически растеж от -2%, инвестиционният ни 
климат бе негативен и чуждестранните инвестиции бяха с отрицателен тренд спрямо 2012 г., а и 
вътрешните инвестиции също не се увеличаваха. Неслучайно през последните няколко години се 
увеличаваха депозитите в банковия сектор, тъй като предприемачите и населението усещаха 
несигурност и не инвестираха.  
 
Заглавие: Лъжа е, че България е пред фалит  
Подзаглавие: Кабинетът "Орешарски" оставя държавните финанси относително стабилни, 
важно е и занапред те да се управляват разумно  
Автор: Йосиф АВРАМОВ  
Текст: В края на месец май 2013 г., когато НС избра кабинета “Орешарски", у нас имаше 
увеличаваща се безработица, отрицателен икономически растеж от -2%, инвестиционният ни 
климат бе негативен и чуждестранните инвестиции бяха с отрицателен тренд спрямо 2012 г., а и 
вътрешните инвестиции също не се увеличаваха. Неслучайно през последните няколко години се 
увеличаваха депозитите в банковия сектор, тъй като предприемачите и населението усещаха 
несигурност и не инвестираха.  
Ситуацията в икономиката на България понастоящем е малко по-различна. Независимо от 
икономическия растеж от над 1,2%, регистриран през първите месеци на 2014 г., политическата 
криза започна да се отразява на активността на бизнеса. Има известна несигурност в средите на 
бизнеса, който в последните два-три месеца или отлага свои по-крупни инвестиции за по-добри 
времена, т.е. за следващите години, или ги редуцира до най-неотложни инвестиции предимно в 
ново оборудване. Реиндустриализацията, за която все само се говори, не се случила, а за нея в 
бюджета на ЕС е отделена колосалната сума от над 300 млрд. евро. Следващите правителства 
могат да й дадат тласък само ако отделят повече средства за иновации, улеснят достъпа до по-
евтино и достъпно финансиране за МСП и отделят ресурс за повишаване на квалификацията на 
човешкия ни капитал. За 142 фирми, кандидатствали по мярка “Технологична модернизация на 
МСП", като "студен душ" дойде решението на управляващия орган на ОП 
“Конкурентоспособност" да прекрати на 23.06.2014 г. последната процедура по тази мярка и 
най-вероятно над 151 769 740 лв. ще бъдат безвъзвратно загубени за българския бизнес! Това 
стана заради заради съмнения за манипулиране при не повече от 10 проекта и вместо те да се 
отстранят и да бъдат предадени на прокуратурата бенефициентите по тях и оценителите, се 
стигна до канцелиране на този конкурс.  
Политическите сътресения влияят на инвестиционния климат у нас, който не е особено добър и 
не са твърде радостни данните за инвестициите през първото полугодие на 2014 г. Има 
намаление на преките чужди инвестиции в страната и те за периода януари-май 2014 г. са 302,6 
млн. евро, което е с 33,8% (със 154,3 млн. евро) по-малко от същия период на миналата година, 
според данни на БНБ. Само за месец май т.г. чуждите инвестиции са 8,6 млн. евро, при 151,8 
млн. евро за същия месец на 2013 г. Инвестираният дялов капитал за периода януари-май 
(преведени/изтеглени парични и апортни вноски в капитала на български дружества, както и 
плащания по сделки с недвижими имоти в страната) възлиза на 23,5 млн. евро. Той е по-малък с 
308,3 млн. евро от дяловия капитал, привлечен през същия период на 2013 г. (331,8 млн. евро). 
Инвестициите на чуждестранни граждани и фирми в недвижими имоти са 45,8 млн. евро, при 56,9 
млн. евро за януари-май 2013 г. Същевременно българските фирми взимат повече заеми от 
чуждестранните си компании майки. Налице е и отлив на инвестиции или т.нар. нетни 
отрицателни потоци, от които най-големи са към Франция (-46,4 млн. евро) и към Люксембург (-
45,3 млн. евро). Известен ръст има единствено при реинвестираната печалба от страна на 
чуждестранните инвеститори, която за за първите пет месеца на 2014 г. се оценява на 95,8 млн. 
евро, при 59,4 млн. евро за същия период на 2013 г.  
Независимо от тези трудности, а и от някои други, породени и от дестабилизирането на три 
български банки (кризата с една от тях - ПИБ, бе сравнително бързо преодоляна), то прогнозата 
ни за ръст от 2,1% на икономиката на България е напълно постижима. Подобен извод направи в 
специално интервю за Bloomberg Television и министърът на финансите Петър Чобанов. Според 
него бизнес климатът е достигнал средната си стойност за последните 10 години, а с това и 
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предкризисните нива от 2008 г., а потребителската увереност расте и достига нивата от 2007 г. - 
най-добрата година преди кризата. НСИ отчете дефлация от 0.4% за месец юни спрямо май 2014 
г. За първите шест месеца на година дефлацията е 1.4%, а от юни 2014 г. спрямо юни 2013 г. 
натрупаната дефлация е 1.9%. На месечна основа едва четири непоредни месеца имаха леко 
повишение на потребителските цени. Според мен причините за дефлацията са спадът на 
борсовите цени на основни суровини, както и на продължаващото свиване на потреблението. 
Според правителството дефлацията се дължи и на “известни" проблеми в приходната част на 
бюджета и министър Чобанов неколкократно изразява надежда, че евентуалното ускоряване на 
инфлацията ще подобри приходната част, което засега не се случва. На практика все още не се 
чувства осезаемо увеличение на доходите у нас, което би дало тласък и ръст на производството 
на потребителски и хранителни стоки и би повишило вътрешното ни потребление. Този извод е 
налице, независимо от увеличението с 2,7% на пенсиите от 1 юли 2014 г., както и на заплатите 
на учителите с 5-6%.  
Правителството емитира 3 млрд.лв. външен дълг в края на юни 2014 г. -най-успешната ни 
облигационна емисия от гледна точка на постигната доходност в цялата ни 25-годишна история 
след 1989 г. Според министър Чобанов сравнението на показателите показва, че емисията през 
тази година е два пъти по-добра от проведената през 2012 г., а това означава, че 
международните инвеститори са уверени, че фундаментът на държавата е изключително силен. 
На практика ние продадохме на участниците на пазара тази наша дългосрочна стабилност, 
нашата фискална дисциплина и стабилната ни банкова система. Според Чобанов “затова и 
инвеститорите приеха случващото се в банковия сектор просто като шум, който ще отмине".  
Независимо от успеха, постигнат на международните финансови пазари, за несигурната 
политическа и бизнес среда у нас допринесе и ситуацията в някои банки и най-вече в 
Корпоративна търговска банка (КТБ). В нея кабинетът “Орешарски" завари наследената от 
правителството на ГЕРБ огромна концентрация на вложени средства на държавни компании и 
отне месеци, за се изпълни наредбата да се разпределят парите на държавните дружества, 
предимно от енергетиката с по 25% в четири банки. 75% от депозитите на държавните 
предприятия, които са с принципал МИЕ, бяха извадени от КТБ и бяха разпределени в три други 
банки. Тази наредба бе гласувана от служебното правителство на М. Райков и по принцип бе 
правилна. Кабинетът “Орешарски" изпълни наредбата и благодарение на усилията му в момента 
държавните дружества функционират нормално. Това попречи да възникнат допълнителни 
проблеми в КТБ.  
С актуализацията на бюджета, която внесе в НС правителството, се очакваше настоящият 
парламент да даде мандат на служебното правителство в случай на нужда да емитира нови 
заеми, а дали парите емисия на  
СРЯДА 23 ЮЛИ 2014 държавни ценни книжа ще се изтеглят от вътрешния или външния пазар, 
трябваше да прецени бъдещото служебно правителство. От ГЕРБ обаче настояха 
актуализацията на бюджета да бъде с допълнителен дефицит от 5,720 млрд. лв, което на касова 
основа прави 7% от БВП, а дългът при всички случаи да се увеличи с още 3,4 млрд. лв. - т.е. 
ГЕРБ искаха общо увеличението да достигне 14,4 млрд.лв.!  
В крайна сметка в последната редакция на закона за промяна в бюджета, направена от депутати 
от БСП, единствено се предвижда държавата да отпусне 225 млн. лева за покриване на 
дефицита на НЗОК. Като тези пари няма да доведат до ръст на дефицита на държавния бюджет. 
Левите депутати изразиха и подкрепа в размер на 1,7 млрд. лв за оздравяването на КТБ, но те са 
за сметка на буфери в бюджета за 2014 г. От БСП категорично се обявиха против вдигане на 
бюджетния дефицит до 2,7% от БВП и на тавана на дълга с внушителните 3,4 млрд. лв. На 
практика депутатите от БСП отказаха да одобрят актуализацията на държавния бюджет, ДПС 
гласува “за", групата на ГЕРБ не присъства на заседанието. Но и актуализацията за НЗОК може 
да стане само ако парламентът събере кворум тази седмица, за да направени промените. И пак 
не се знае, защото ГЕРБ отказва да гласува бюджета на НЗДН под предлог, че парите били 
малко. В крайна сметка по въпроса за КТБ вярното решение дойде не от БНБ, както би трябвало 
да е, а от МФ. Министърът на финансите Петър Чобанов вече проведе телефонен разговор с 
главния изпълнителен директор на Държавния резервен фонд на Оман, който притежава 30% от 
капитала на КТБ, като опроверга спекулациите, че акционерите не са поканени да участват в 
намиране на работещо решение за банката.  
Ще се даде възможност на акционерите да осигурят необходимия ресурс (капитал и ликвидност), 
а държавните институции ще се намесят само ако акционерите не успеят. Това е обвързано и с 
процедурата на специален надзор, който БНБ наложи за срок от три месеца. Така КТБ може да 
бъде спасена, без да се ангажира публичен ресурс. В заключение следва да се посочи, че 
кабинетът “Орешарски"" оставя България в относително добро финансово здраве, независимо от 
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приказките на Бойко Борисов, че държавата била пред фалит и доведена до дъното. Това 
категорично не е вярно. В края на 2013 г. бяха отчетени рекордни приходи от данъци и такси и 
неслучайно три последователни тримесечия икономическият растеж е над 1%. За първото 
тримесечие на 2014 г. бяха създадени 40 000 нови работни места - нещо, което не се е случвало 
от 2009 г. Работодателските организации отчетоха, че българската икономика се е “отлепила" от 
дъното. Износът започна “да се обръща" към тези пазари, които бяхме изгубили по време на 
прехода, като Северна Африка, в т.ч. Алжир, Азия, като Китай, Виетнам и др. Постигнато бе и 
редуциране на дълга на НЕК, който трябваше да бъде 344 млн. лв., а понастоящем е намален на 
142 млн. лв. Агенция ФИТЧ в началото на месец юли потвърди инвестиционния кредитен рейтинг 
на България. Така че успехи има, въпросът е как ще се управлява страната оттук нататък.  
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Дата: 23.07.2014  
Източник: в. Стандарт  
Страница: 9  
Брой думи: 131  
 
 
Резюме: Прокуратурата проверява две схеми по ОП "Конкурентоспособност" за допуснати 
нарушения. Първата е по схемата за иновации, по която 223 фирми получиха финансиране за 
188 млн. лв., научи Mediapool от източници в прокуратурата. Втората проверка е по последната 
отворена процедура за технологична модернизация на малките и средни предприятия за близо 
100 млн. лв., която беше анулирана заради нарушения при оценяване на проектите. Тези 100 
млн. лв. няма да бъдат договорени, е окончателното решение на управляващия орган по 
програма "Конкурентоспособност", съобщи Ели Милушева, ръководител на програмата. Според 
нея тези пари не се губят, защото бюджетът по "Конкурентоспособност" е договорен на 105%, 
като целта е да се минимализира риска от загуба на средства заради прекратени или 
неизпълнени проекти. Според зам.-министъра на икономиката Юнал Тасим обаче тези близо 100 
млн. лв. са загубени, пише Mediapool.  
 
Заглавие: Прокуратурата проверява “Конкурентоспособност"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Прокуратурата проверява две схеми по ОП "Конкурентоспособност" за допуснати 
нарушения. Първата е по схемата за иновации, по която 223 фирми получиха финансиране за 
188 млн. лв., научи Mediapool от източници в прокуратурата. Втората проверка е по последната 
отворена процедура за технологична модернизация на малките и средни предприятия за близо 
100 млн. лв., която беше анулирана заради нарушения при оценяване на проектите. Тези 100 
млн. лв. няма да бъдат договорени, е окончателното решение на управляващия орган по 
програма "Конкурентоспособност", съобщи Ели Милушева, ръководител на програмата. 
Според нея тези пари не се губят, защото бюджетът по "Конкурентоспособност" е договорен на 
105%, като целта е да се минимализира риска от загуба на средства заради прекратени или 
неизпълнени проекти. Според зам.-министъра на икономиката Юнал Тасим обаче тези близо 100 
млн. лв. са загубени, пише Mediapool.  
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Дата: 23.07.2014  
Източник: в. Телеграф  
Страница: 13  
Брой думи: 1284  
 
 
Резюме: - Г-н Цанков, миналата седмица Агенцията за метрологичен и технически надзор обяви 
в своя сайт резултатите от тематичната проверка на предварително опаковани млечни продукти, 
направена през второто тримесечие на тази година. Колко мляко има в кофичките кисело мляко и 
в кутиите с прясно?  
 
Заглавие: Стефан Цанков, председател на Държавната агенция за метрологичен и 
техническа надзор: Всяка седмица има взрив на газова бутилка  
Подзаглавие:  
Автор: Таня КИРКОВА  
Текст: - Г-н Цанков, миналата седмица Агенцията за метрологичен и технически надзор обяви в 
своя сайт резултатите от тематичната проверка на предварително опаковани млечни продукти, 
направена през второто тримесечие на тази година. Колко мляко има в кофичките кисело мляко и 
в кутиите с прясно?  
- Нашата задача е да проверяваме дали това, което е обявено върху етикетите като количество, 
отговаря на действителното тегло на продукта. Правим постоянно такива тематични проверки на 
различни продукти. През второто тримесечие на тази година във фокуса ни бяха млечните 
продукти. Проверихме почти всички значими местни производители, целия пакетажен процес на 
местата, където се извършва, както и готовата продукция. Партидите, в които открихме 
несъответствие, не са хванати в търговската мрежа, а бяха открити в складове на 
производители. За нас е много важно да извършим този надзор още преди пускането на 
продуктите на пазара. Дейността ни е превантивна.  
- Какво открихте?  
- От 157 серийни партиди - 11 бяха с отклонение, като от тях 8 бяха с прясно мляко и 3 с кисело. 
При млечните продукти - сирене, кашкавал, във вакуумирани опаковки, които не са серийно 
производство, от 40 продукта 21 бяха с отклонения. Общо 12 291 продукта бяха с несъответствие 
в теглото.  
- Каква е разликата в грамажа на продуктите?  
- За конкретен потребител отклоненията не са големи. Според нормативната база те могат да 
бъдат до 15 милилитра на литър или1,5 процента за по-големи номинални количества. Открихме 
по-големи отклонения. При различните производители те бяха 2-3 пъти над нормата. 20-30 
милилитра не е голямо количество, но когато говорим за десетки, стотици хиляди литри, вече 
става въпрос за сериозно ощетяване на потребителите.  
- Проверявате ли качеството и състава на млякото?  
- Не. Това не е наша работа. Задължение е на Агенцията за безопасност на храните. Това, което 
правим в нашата агенция по отношение на метрологичния надзор, е проверка на количествените 
параметри на всички продукти, които се продават - горива, хранителни стоки и т.н. Контролираме 
също всички средства за измерване да бъдат в съответствие със закона за измерванията. 
Единственото, което проверяваме като качество, са качествата на течните горива.  
- Енергетиката винаги е гореща тема. Вярно ли е, че умните електромери могат да се 
манипулират, както твърдят гражданските организации?  
- Ние можем да кажем дали електромерите мерят вярно или не. Но каква е причината за това, 
може да се произнесе българският институт по метрология. Те могат да кажат точната причина 
за отклоненията. Каква е причината аз не мога да кажа, но определено има такива отклонения.  
- Колко процента от електромерите не са проверени в изискания срок?  
- Едно от трите електроразпределителни дружества е напълно изрядно с проверките.  
- Кое е то?  
- Нямам право да кажа. С другите две имаме проблем.  
- Колко са непроверените електромери, на които е изпуснат срокът за проверка?  
-Около 10% са непроверени те електромери в двете ЕРП-та.  
- ВиК фирмите сериозно преследват битовите потребител и да си пра вят проверка на 
индивидуалните водомери, каквато е задължителна при над 10-годишен срок на експлоатация. 
Самите водни компании обаче извършват ли редовно метрологична проверка на общите 
водомери в сградите етажна собственост?  
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- При битовите водомери ангажимент на собственика на жилището е да го провери. Наистина 
след изтичане на проверовъчния период ВиК дружествата започват да начисляват вода на база, 
на член от семейството. Призовавам гражданите да не чакат последния момент. Те имат интерес 
да им бъдат проверени водомерите и да знаят, че плащат това, което ползват.  
А що се отнася до сградните водомери, които са ангажимент на ВиК операторите, там наистина 
проблемът е сериозен. Но имаме подобрение през последните месеци.  
До 10% са отклоненията в показанията на водомерите. А уредите, които подлежат на проверка, 
защото такава не е правена, са 20%. Но ВиК дружествата осъзнаха, че повече не могат да 
отлагат проверката на общите водомери. Пък и ние постоянно ги глобяваме. Те предпочетоха, 
вместо да плащат постоянно глоби, да си ги проверят.  
- Как правите проверките?  
- Първо имаме планирани проверки на база на оценка на риска, които правим на всички 
проблемни средства за измервания. Винаги , когато имаме сигнали от граждани и фирми, 100 
процента от жалбите се проверяват. - А "Топлофикация София" и другите топлофикации в 
страната закъсняват ли със сроковете за проверките на топломерите в абонатните станции?  
- Не. Топломерите са редовно проверени. Там няма сериозни проблеми. Има някои отклонения, 
които са в рамките на приемливото и след като ги установим, те веднага ги коригират.  
- През май правихте тематична проверка на бензиностанции колко бензин ни наливат в колата и 
какво е качеството на горивото. Направихте предписания, съставихте актове на нарушителите. 
Поправиха ли се? Колко време, след като ги санкционирате, проверявате отново дали са 
отстранили нарушенията?  
- Нямаме практика на последващи проверки, тъй като при санкциите, които налагаме, това ще 
бъде по-скоро репресия. Ако ги проверим в рамките на 1-2 месеца два пъти и се окаже, че има 
отклонение, те просто трябва да затворят. Ако наложим 80 000 лева глоба два или три пъти, те 
просто престават да съществуват. Затова повторни проверки правим там, където има сериозен 
проблем.  
- Достатъчни ли са лабораториите, с които разполагате за изследване на проби от горивата?  
- Нямаме тежки проблеми с материалната база. Защото благодарение на ОП 
"Конкурентоспособност" ние реализираме проекти и имаме почти всичко необходимо. Другата 
седмица ще приемем 33 нови автомобила, окомплектовани за подвижни лаборатории. До края на 
годината ще получим уникално оборудване, което ще бъде единствено по рода си в България. 
Оборудваме две нови стационарни лаборатории в Плевен и Бургас. Заедно с мобилните 
лаборатории, които имаме там, ще правим по-бързи проверки навсякъде. Сега всички проверки 
арбитражно трябва да идват в София.  
Ново за България е, че допълнително купуваме лаборатория за проверка на пропан-бутана. 
Досега такава не е правена.  
Тъй като имаме много жалби, купуваме специални уреди за над 700 000 лева, с които ще се 
проверява качеството на пропан-бутана.  
- Много автомобилисти се оплакват от газта. Един друг се предупреждават в коя бензиностанция 
да не зареждат.  
- За съжаление съществува този проблем, но в момента както няма нормативна база, така няма 
и физическа възможност за такива проверки. С техническите възможности сме по-напред. Но за 
съжаление и на нас ни се отразява политическата ситуация. Законодателните промени, които 
сме предложили, са почти блокирани и ще трябва да изчакаме по-добри времена, за да бъдат 
приети. Добре е да бъде поне обсъдено това, което сме предложили.  
- Опасни ли са въжените линии в България? В какво състояние са?  
Въжените линии имат периодичност на проверките. Тези, на които е дошло време да се 
проверят, се проверяват. Излишни проверки не се извършват, защото да се провери една 
въжена линия е нещо доста сложно, ангажират се много хора. Така че гледаме много да не 
натоварваме бизнеса с излишни проверки, когато те не се налагат. Лифтовете в страната като 
цяло са в много добро състояние. Повечето са нови. Това са едни от съоръженията, с които 
нямаме почти никакви проблеми, за разлика от другите потенциално опасни съоръжения.  
- Но имате проблеми с газовите бутилки. Защо толкова често има взривове?  
- При употребата на газови бутилки има тежки проблеми, които предизвикваме ние, хората. Не 
осъзнаваме, че не трябва да пълним бутилки, които не са пригодени за автомобилни газови 
колонки на бензиностанциите, защото не може да се прецени колко газ се налива вътре. Вчера 
имахме среща с петролната и газова асоциация. Обърнахме им внимание да не допускат и 
строго да наказват всички техни служители, които пълнят газови бутилки .за употреба в бита на 
газстанция. Защото всяка седмица има по един взрив. Почти винаги причината е, че газовите 
бутилки са препълнени.  
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- Какви проверки предстоят през лятото?  
- През лятото специално внимание ще обърнем и вече работим по въпроса с контрола на 
пробега на таксиметровите автомобили. Там има тежки проблеми. Специално ще ги проверим с 
ДАИ дали 1 километър е действително 1 километър, защото доста често се оказва, че 1 км е 8-10 
километра.  
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Дата: 23.07.2014  
Източник: в. Капитал Daily  
Страница: 14  
Брой думи: 621  
 
 
Резюме: Споразумението за мецанин фонда по евроинициатива JEREMIE влезе в парламента. 
Ратификацията му от народните представители е последната техническа пречка пред това 
фондът да започне да инвестира в българската икономика. С капитала си от 60 млн. евро той ще 
инвестира в малки и средни предприятия от България.  
 
Заглавие: Споразумението за мецанин фонда по JEREMIE влезе в парламента  
Подзаглавие: Одобряването му ще удължи мандата на Европейския инвестиционен фонд в 
европейската инициатива  
Автор: Татяна ПУНЧЕВА-ВАСИЛЕВА  
Текст: Споразумението за мецанин фонда по евроинициатива JEREMIE влезе в парламента. 
Ратификацията му от народните представители е последната техническа пречка пред това 
фондът да започне да инвестира в българската икономика. С капитала си от 60 млн. евро той ще 
инвестира в малки и средни предприятия от България.  
Техническите детайли  
Споразумението е между правителството, икономическото министерство и Европейския 
инвестиционен (ЕИФ). То предвижда да се удължи мандатът на ЕИФ като представител на 
"Джереми България" конкретно в мецанин фонда от името на България. Така частните 
инвеститори в него като Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и 
Черноморската банка за търговия и развитие (ЧБТР) ще имат ЕИФ вместо българската държава 
за партньор във фонда до края на живота му.  
Настоящото споразумение всъщност изменя отчасти първоначалното, ратифицираано от 
парламента през 2010 г. То предвижда ЕИФ да управлява парите по JEREMIE, внесени като 
капитал в "Джереми България" до 31 декември 2015 г. След това управлението на "Джереми 
България" се прехвърля на икономическото министерство или на представител, посочен от 
министерството. Това обаче означава, че от 1 януари 2016 г. държавата ще може да се бърка в 
инвестицонните решения по всички капиталови инструменти, структурирани по JEREMIE наред с 
частните инвеститори в тях. Освен това от 1 януари 2016 г. държавата вече директно, а не чрез 
професионална институция като ЕИФ, ще управлява всеки лев, върнал се от вложението на 
"Джереми България" в кредитни и капиталови инструменти, т.нар. рециклиран капитал. По този 
начин държавата ще може да реинвестира върналите се европейски пари отново, като условието 
е пак да ги управлява по същия начин - с капиталови и дългови инструменти.  
В случая с мецанин фонда обаче частните инвеститори предоставят половината от капитала му, 
т.е. 30 млн. евро, като 15 млн. евро дава ЕБВР, а 10 млн. евро дава ЧБТР. Съответно логично е 
те да предпочитат и след 2015 г. да работят с професионална институция в инвестиционния 
мениджмънт вместо с държавен чиновник, назначен на поста от политическа фигура. Внесеното 
за ратифициране мандатно споразумение все пак предвижда представител на държавата със 
статут на наблюдател, който да присъства на консултативния съвет на мецанин фонда, да 
изразява мнение, но да е без право на глас.  
Кой ще управлява фонда  
Самият мецанин фонд ще се управлява от специално избраните за целта професионални 
мениджъри от австрийската инвестиционно дружество Growth Capital Partners AG (GCP) и 
българската Rosslyn Capital Partners (RCP). Те създадоха за целта съвместно дружество Bulgaria 
Mezzanine Capital. GCP е създадено от основателите на австрийската инвестиционна компания 
Mezzanine Management Central Europe, която е и сред най-големите и опитни в мецанин нишата в 
Централна и Източна Европа. RCP пък е българска инвестиционна компания, създадена и 
управлявана от опитни инвестиционни мениджъри и предприемачи като Иво Евгениев, Спас 
Шопов и др.  
Мениджърите бяха избрани да управляват мецанин фонда през есента на 2011 г. Половината от 
ресурса му беше осигурен от парите по евроинициатива JEREMIE, а останалата част трябваше 
да дойде от избраните фонд мениджъри. Заради трудната икономическа среда набирането на 
частен капитал се забави. След като беше намерен, последва допълнително забавяне от страна 
на последните правителства, които трябваше финално да одобрят споразуменията между 
държавата, фонд мениджърите и частните инвеститори.  
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В крайна сметка мандатното споразумение е финалната техническа стъпка, която е нужна, за да 
заработи фондът. С капитала си от 60 млн. евро той ще инвестира в малки и средни предприятия 
от България с приходи от 5 до 50 млн. евро и оперативна печалба от 2 до 4-5 млн. евро. 
Вложението на проект ще варира грубо между 2 и 5 млн. евро, като самото финансиране ще е 
хибридно между дълг и капитал. На практика мецанин финансирането е нещо средно между 
капитал и банков заем - по-евтино е от капитала и по-гъвкаво от банков заем, защото условията 
по него могат да се структурират според кредитополучателя (лихвата да се плаща на падеж и 
др.).  
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Дата: 23.07.2014  
Източник: в. Преса  
Страница: 12  
Брой думи: 93  
 
 
Резюме: Прокуратурата проверява две схеми по Оперативна програма "Конкурентоспособност". 
Едната е за иновации, като проверката е образувана по сигнал на гражданин, другата е за 
технологична модернизация. Сигналите са подадени от страна на бизнеса и на Министерството 
на икономиката и енергетиката, съобщи Mediapool.  
 
Заглавие: Прокуратурата проверява програма "Конкурентоспособност"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Прокуратурата проверява две схеми по Оперативна програма "Конкурентоспособност". 
Едната е за иновации, като проверката е образувана по сигнал на гражданин, другата е за 
технологична модернизация. Сигналите са подадени от страна на бизнеса и на Министерството 
на икономиката и енергетиката, съобщи Mediapool.  
Преди месец министерството обяви, че 146 фирми с одобрени проекти за машини и оборудване 
няма да получат нито лев, тъй като има съмнения за корупция, каза шефът на програмата Ели 
Милушева.  
Предварителният контрол открил нарушения в 50% от проверените договори. 64 от фирмите 
обаче обжалват решението за спирането на парите в съда.  
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Регионални печатни медии  
 
Няма намерена информация. 
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Периодични печатни издания  
 
Дата: 23.07.2014  
Източник: сп. Enterprise  
Страница: 40,41  
Брой думи: 1094  
 
 
Резюме: "ИТА Инженеринг", една от водещите фирми в областта на инженеринга и системната 
интеграция, част от ИТА Груп България, внедри SAP ERP за управление на дейността, 
оптимизиране на бизнес процесите и управление на разходите си. Новината съобщиха от 
фирмата-внедрител Atos, която бе избрана за консултант по проекта, финансиран по ОП 
Конкурентоспособност. Според публичната документация свързана с осигуряването на помощ от 
еврофондовете, прогнозната стойност на проекта е 400 000 лв. без ДДС и включва между 5 и 10 
лиценза за системата. Самото решение трябва да интегрира модули за контрол на финансовите 
потоци, контрол върху складовите наличности, поддържане данните на човешки ресурси и 
следене за тяхната наличност по проекти на фирмата, модул за материали и суровини- покупки, 
поръчки, използвани материали, възможност за лесно въвеждане на данни и удобен 
потребителски интерфейс, както и възможност за лесно интегриране с други софтуерни решения. 
Сред целите на внедряването са постигане на финансова отчетност, която да улесни 
извършването на справки, проверки и анализ, както и възможности за преминаване към изцяло 
електронни транзакции, анализ на количествата и видовете поръчки и тяхното оптимизиране, 
обвързването на данните от дейността с предварително зададените измерими цели и на 
стратегиите с конкретни измерими показатели. Компанията клиент очаква да постигне и 
възможностите за планиране и проследимост на всички обучения и квалификации на 
служителите, повече гъвкавост при промяна на законовата среда или бизнес изискванията и 
,инимизиране на риска, свързан с поддържането на разнородна IT среда, чрез използването на 
множество различни софтуерни решения.  
 
Заглавие: Интересни нови проекти в началото на годинатa  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: "ИТА Инженеринг", една от водещите фирми в областта на инженеринга и системната 
интеграция, част от ИТА Груп България, внедри SAP ERP за управление на дейността, 
оптимизиране на бизнес процесите и управление на разходите си. Новината съобщиха от 
фирмата-внедрител Atos, която бе избрана за консултант по проекта, финансиран по ОП 
Конкурентоспособност. Според публичната документация свързана с осигуряването на помощ 
от еврофондовете, прогнозната стойност на проекта е 400 000 лв. без ДДС и включва между 5 и 
10 лиценза за системата. Самото решение трябва да интегрира модули за контрол на 
финансовите потоци, контрол върху складовите наличности, поддържане данните на човешки 
ресурси и следене за тяхната наличност по проекти на фирмата, модул за материали и 
суровини- покупки, поръчки, използвани материали, възможност за лесно въвеждане на данни и 
удобен потребителски интерфейс, както и възможност за лесно интегриране с други софтуерни 
решения. Сред целите на внедряването са постигане на финансова отчетност, която да улесни 
извършването на справки, проверки и анализ, както и възможности за преминаване към изцяло 
електронни транзакции, анализ на количествата и видовете поръчки и тяхното оптимизиране, 
обвързването на данните от дейността с предварително зададените измерими цели и на 
стратегиите с конкретни измерими показатели. Компанията клиент очаква да постигне и 
възможностите за планиране и проследимост на всички обучения и квалификации на 
служителите, повече гъвкавост при промяна на законовата среда или бизнес изискванията и 
,инимизиране на риска, свързан с поддържането на разнородна IT среда, чрез използването на 
множество различни софтуерни решения.  
"Новият софтуер позволява планирането и контрола на ресурсите при изпълнение на системно-
интеграционни проекти, както и оценка на рентабилността на портфолиото от проекти. Тя 
гарантира по-висока увереност на мениджмънта на компанията чрез предоставяне на точна и 
навременна информация", обясни Павлета Тодорова от Atos.  
Аквахим АД също ще се присъедини към семейството на SAP, като проектът там тепърва 
започва. Компанията, която се занимава с доставка на оборудване, инструменти, консумативи, 
реактиви и лекарства за медицински лаборатории, стартира проект за внедряване на SAP ERP 
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Baseline и SAP CRM RDS. Работата по внедряване на решението започна през март, а 
изпълнител и консултант е VBS. Проектът има за цел смяна на използваните в продължение на 
7-8 години ERP и CRM решения. Инвестицията е свързана с растежа на Аквахим АД, предстоящи 
нови проекти, както и с динамичната икономическа среда, в която компанията се адаптира 
адекватно.  
Информационната система SAP ще осигури на Аквахим всеобхватност и съхранение на 
информацията, необходима за вземане на управленски решения, оптимизация и автоматизация 
на бизнес процесите, ефективно управление и цялостен контрол на процесите по снабдяване, 
продажби, сервизна дейност, инвентаризация и управление на складови наличности, 
счетоводство и контролинг. В проекта е включена и системата SAP CRM RDS - управление на 
връзките с клиенти, която ще бъде реализирана в партньорство с Новарто ЕООД.  
Предвижда се проектът да приключи в рамките на 6 месеца.  
Балкан Сървисис внедри ERP с фокус върху оперативната дейност на СИБАНК АД, което има за 
цел да осигури навременна и детайла информация за всички активности и процеси, нетипични за 
традиционната банкова система. Проектът обхваща бек офиса на банката и всички операции, 
извършвани от централното счетоводство: управление на дълготрайни активи, материални 
запаси, взаимоотношения с доставчици, ДДС, разпределение на разходи и др.  
Решението включва интеграция с редица вътрешни системи, включително основната банкова 
система, pay roll системата и др. Atlantis ERP Financials подобрява процесите по създаване на 
счетоводна информация, включително нейното анализиране и представяне във вид, удобен за 
вземане на управленски решения. Предоставя се възможност за бързо търсене на документи и 
справки по много зададени критерии във всички модули, като всички документи и справки от 
програмата могат да се съхранят и настройват за печат съобразно специфичните предпочитания 
на екипа на банката. Вече напълно електронно ще се извършва процесът по одобрението и 
подписването на платежни документи, който съответства на зелената идея банката.  
Софтуерната система е внедрена за изключително кратък срок, посочват от внедрителя.  
"Независимо от това, че на практика процесът по осчетоводяване на разходите по бюджетни 
звена и бизнес сегменти се усложнява, ползите от предоставянето на навременна и детайлна 
информация, необходима за контрол и вземане на решения, далеч превишават разходите по 
имплементирането", смята Андриана Андреева, финансов директор в СИБАНК. Според 
мениджъра, новата система улеснява и оптимизира работата на служителите в счетоводния 
отдел и води до подобряване на процесите и ефективността на дирекция "Финанси" и на банката 
като цяло. "Генерирането на информация става за секунди в най-различни разрези, което 
разширява информационната база на мениджмънта и подобрява процесите по взимане на 
решения."  
Българската софтуерна фирма ERP.BG пък завърши внедряването на своята система за 
управление на бизнеса EnterpriseOne в българската компания за производство и търговия на 
рибни изделия и морски деликатеси "Алекс - Александър Христов Спасов ЕТ", която разполага с 
едно от най-големите и модерни специализирани предприятия в бранша у нас. Компанията 
дистрибутира продуктите си с марката "Алекс Фиш" в цялата страна, както и в Гърция. Тя 
развива и собствена национална мрежа от търговски обекти. Бързото разрастване на Алекс Фиш 
през последните години е довело до увеличаване на броя на клиентите и обема на поръчките, 
което налага инвестиция в софтуерно решение с цел подобряване организацията на работа и 
повишаване на нейната ефективност. Компанията разполага с голям асортимент продукти с 
различни срокове на годност, което изисквало ERP системата да може да се справя с основни 
проблеми като проследяване годността на партидите, възможност за оптимизиране на 
доставките и премахване на залежаващите стоки, точно планиране на материалите, необходими 
за производството, проследяване на вземанията, както и възможност за автоматизация на 
онлайн продажбите, което да замени досегашното ръчно въвеждане.  
След преглед на различни решения, дружеството се спира на изданието EnterpriseOne Small 
Business на ERP. BG, предназначено за малки и средни фирми. В Алекс Фиш са внедрени 
модулите "Клиенти", "Логистика", "Производство", "Финанси" и "Обединени комуникации". На 
избора са повлияли всеобхватността и гъвкавостта на ERP системата, нейната интеграция с 
комуникациите на клиента, както и факта, че не са необходими допълнителни инвестиции за 
закупуване на ИТ оборудване и поддръжка на специализиран ИТ персонал.  
В резултат на реализацията на проекта са оптимизирани процесите по планиране на складовите 
наличности и снабдяването, както и контролът на това звено. Управлението на склада на 
компанията вече се извършва на базата на клиентските поръчки, което позволява следене на 
потребностите директно от поръчките за продажби. Вграденият модул "Обединени комуникации" 
е с интегрирана телефонна централа, която е свързана с EnterpriseOne и при позвъняване на 
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клиент дава възможност на търговците за бърз достъп до "Журнал на клиента". Така още докато 
тече разговорът, те могат да видят всичките му досегашни поръчки,издадените му фактури и 
получените плащания, текущите задължения и просрочените вземания. Когато пък звънят на 
клиент - служителите могат лесно и бързо да видят най-често купуваните от него продукти, 
заедно с всички договорени цени и отстъпки. Онлайн магазинът на компанията също е 
интегриран с ERP системата.  
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Интернет издания и блогове  
 
Дата: 22.07.2014  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=17086406  
Брой думи: 900  
 
 
Резюме: София /КРОСС/ Прокуратурата проверява две схеми по оперативна програма 
“Конкурентоспособност“ за допуснати нарушения. Едната е за иновации, като проверката е 
образувана по сигнал на гражданин, другата е за технологична модернизация, като сигналите са 
подадени от страна на бизнеса и на Министерството на икономиката и енергетиката, научи 
Mediapool от източници в прокуратурата.  
 
Заглавие: Прокуратурата проверява програма “Конкурентоспособност“  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: София /КРОСС/ Прокуратурата проверява две схеми по оперативна програма 
“Конкурентоспособност“ за допуснати нарушения. Едната е за иновации, като проверката е 
образувана по сигнал на гражданин, другата е за технологична модернизация, като сигналите са 
подадени от страна на бизнеса и на Министерството на икономиката и енергетиката, научи 
Mediapool от източници в прокуратурата.  
Близо 100-те млн. лв., които останаха от последното отваряне на схемата по технологична 
модернизация за малките и средни предприятия, няма да бъдат договорени е окончателното 
решение на управляващия орган по програма “Конкурентоспособност“, съобщи Ели Милушева, 
ръководител на програмата, която е от квотата на БСП.  
Според нея тези пари не се губят, защото това са “виртуални“ средства, които ги няма в 
програмата. Бюджетът по “Конкурентоспособност“ е договорен на близо 105%. Съгласно 
правителствено решение всяка една програма можеше да се наддоговори до 10% от бюджета, 
като целта беше да се минимализира риска от загуба на средства, в резултат на прекратени или 
неизпълнени проекти по различни причини. Това трябваше да се случи до 1 юли 2014 г., защото 
от тази дата влизат в сила новите регламенти на Еврокомисията.  
Според зам.-министъра на икономиката Юнал Тасим, който отговаря за програма 
“Конкурентоспособност“ и е от ДПС, близо 100-те млн. лв. са загубени пари. “Това е най-
лошото, което можеше да се случи на бизнеса. Загубихме тези 100 млн. лв.“, каза Тасим пред 
Mediapool. Той допълни, че от два месеца настоявал за уволнението на Ели Милушева пред 
министъра на икономиката Драгомир Стойнев, но той отказвал. Стойнев не беше открит за 
коментар.  
Прокурорските проверки  
Първата проверка на прокуратурата е по схемата за иновации, по която 223 фирми получиха 
финансиране за 188 млн. лв. Тя е образувана по сигнал на сеизмоложката Румяна Главчева. 
“Прочетох материала в Mediapool. Възмутих се от извършените безобразия и реших да сезирам 
няколко институции. Единствено главният прокурор Сотир Цацаров разпореди проверка“, каза 
Главчева пред Mediapool. Проверката все още не е приключила и не е ясно дали ще прерасне в 
разследване и повдигане на обвинения.  
До момента по схемата 44 компании са получили авансови плащания за близо 25 млн. лв., 
според информационната система за еврофондовете ИСУН. По неофициални данни 
прокуратурата е разпоредила спиране на изплащането на средствата, докато не приключи 
проверката.Втората проверка на прокуратурата е по последната отворена процедура по 
технологична модернизация за 100 млн. лв., като в крайна сметка тя беше анулирана заради 
допуснати съществени нарушения при оценяването на проектите. Това стана след като една от 
фирмите “Бест Партнерс“ сигнализира за нередности Европейската комисия.От българска страна 
има подадени сигнали в прокуратурата както от страна на ръководителя на управляващия орган 
на програмата Ели Милушева за допуснатите нарушения, така и на на служители от 
оценителната комисия срещу Милушева. Отделно има подадени сигнали към прокуратурата и от 
фирми, които са недоволни от решението на Милушева да анулира цялата схема. До момента 
няма повдигнато обвинение към никого.  
Все още няма наказани за безобразията по технологична модернизация  

http://novini.dir.bg/news.php?id=17086406
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Въпреки че от скандала с отменената схема по технологична модернизация минаха повече от 
два месеца, до момента няма наказан нито един служител за загубените на практика 100 млн. 
лв., които можеше да влязат в българската икономика.На пресконференцията в края на юни 
Милушева обеща, че виновните ще понесат отговорността си за провала на схемата. По 
неофициална информация Милушева е внесла доклад с предложения за наказание на 11 
служители, които са били в оценителната комисия по провалената схема за технологична 
модернизация. Милушева не е предложила никого за уволнение, но не е ясно какви точно са 
исканите от нея дисциплинарни наказания. Ръководителят на управляващия орган отказа 
коментар по тази тема пред Mediapool преди министъра на икономиката да е взел решение по 
доклада й.Предложенията й за наказания обаче са най-вероятният мотив служители на 
програмата да искат от прокуратурата тя да бъде разследвана.  
Одитът на Европейска сметна палата  
Взимането на решението за отмяната на процедурата за 100 млн. лв. по технологична 
модернизация е единственото правилно с оглед на приключването на програмния период и риска 
от спиране на средствата по цялата програма “Конкурентоспособност“. Това е единодушното 
мнение на някои фирми, които разбират от еврофиннасиране, както и на експерти по оперативни 
програми.В момента все още не е приключил одитът на Европейската сметна палата (ЕСП) за 
периода 2009 - 2012 г. по “Конкурентоспособност“. При него одиторите установиха четири 
допуснати нарушения, срещу които страната ни е възразила.Нарушенията са по схемите за 
иновации, технологична модернизация и укрепване на международните позиции на българската 
икономика. Едното нарушение е за купуване на оборудване от фирма, което не е било 
използвано, констатирал одиторът на Брюксел при проверката на място. Мотивът му да реши, че 
машината не се ползвала, бил коментар на служител, който казал “тази машина тука си стои, но 
ние не я ползваме“, разказват източници от програмата пред Mediapool. Компанията обаче 
представила безспорни доказателства, че оборудването е в употреба и служи за 
производство.Другото установено от ЕСП нарушение е за свързаност между фирмите. Става 
въпрос за фирми, в чието управление са баща и син, като и двамата имат акции, а двете фирми 
получават безвъзмездна помощ по схемата за иновации.Според европейските одитори, 
служителите на Агенцията за инвестиции не са имали право да получават хонорари за 
изпълнявания от ведомството европроект. Според българската страна обаче те имат право 
трудът им да бъде възнаграден, защото е извършван в извънработно време и няма дублиране на 
дейности.Последното установено нарушение е свързано с допълнителния бонус от 10% 
безвъзмездна европейска помощ за голямо предприятие за постигането на т.нар. “стимулиращ 
ефект“. Според европравилата големите фирми нямат право на такава помощ, според 
българските власти обаче имат при условие, че фирмата постигне увеличаване на пазарните си 
позиции и производството.  
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Дата: 22.07.2014  
Източник: www.frognews.bg  
Връзка: http://www.frognews.bg/news_73462/Prokuraturata_proveriava_OP_Konkurentosposobnost/  
Брой думи: 231  
 
 
Резюме: Прокуратурата проверява две схеми по оперативна програма "Конкурентоспособност" 
за допуснати нарушения, като едната била за иновации. Проверката е образувана по сигнал на 
гражданин. Другата била за технологична модернизация, а сигналите били подадени от страна 
на бизнеса и на Министерството на икономиката и енергетиката.  
 
Заглавие: Прокуратурата проверява ОП "Конкурентоспособност"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Прокуратурата проверява две схеми по оперативна програма "Конкурентоспособност" 
за допуснати нарушения, като едната била за иновации. Проверката е образувана по сигнал на 
гражданин. Другата била за технологична модернизация, а сигналите били подадени от страна 
на бизнеса и на Министерството на икономиката и енергетиката.  
Близо 100-те млн. лв., които останаха от последното отваряне на схемата по технологична 
модернизация за малките и средни предприятия, няма да бъдат договорени е окончателното 
решение на управляващия орган по програма "Конкурентоспособност", съобщи Ели 
Милушева, ръководител на програмата, която е от квотата на БСП, информира Медияпул.  
Според нея тези пари не се губят, защото това са "виртуални" средства, които ги няма в 
програмата. Бюджетът по "Конкурентоспособност" е договорен на близо 105%. Съгласно 
правителствено решение всяка една програма можеше да се наддоговори до 10% от бюджета, 
като целта беше да се минимализира риска от загуба на средства, в резултат на прекратени или 
неизпълнени проекти по различни причини. Това трябваше да се случи до 1 юли 2014 г., защото 
от тази дата влизат в сила новите регламенти на Еврокомисията.  
Според зам.-министъра на икономиката Юнал Тасим, който отговаря за програма 
"Конкурентоспособност" и е от ДПС, близо 100-те млн. лв. са загубени пари. "Това е най-
лошото, което можеше да се случи на бизнеса. Загубихме тези 100 млн. лв.", каза Тасим пред 
Mediapool. Той допълни, че от два месеца настоявал за уволнението на Ели Милушева пред 
министъра на икономиката Драгомир Стойнев, но той отказвал.  
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Дата: 22.07.2014  
Източник: www.capital.bg  
Връзка: 
http://www.capital.bg/biznes/finansi/2014/07/22/2348386_sporazumenieto_za_mecanin_fonda_po_jere
mie_vleze_v/  
Брой думи: 620  
 
 
Резюме: Споразумението за мецанин фонда по евроинициатива JEREMIE влезе в парламента. 
Ратификацията му от народните представители е последната техническа пречка пред това 
фондът да започне да инвестира в българската икономика. С капитала си от 60 млн. евро той ще 
инвестира в малки и средни предприятия от България.  
 
Заглавие: Споразумението за мецанин фонда по JEREMIE влезе в парламента  
Подзаглавие: Одобряването му ще удължи мандата на Европейския инвестиционен фонд в 
европейската инициатива  
Автор: Татяна Пунчева-Василева  
Текст: Споразумението за мецанин фонда по евроинициатива JEREMIE влезе в парламента. 
Ратификацията му от народните представители е последната техническа пречка пред това 
фондът да започне да инвестира в българската икономика. С капитала си от 60 млн. евро той ще 
инвестира в малки и средни предприятия от България.  
Техническите детайли  
Споразумението е между правителството, икономическото министерство и Европейския 
инвестиционен (ЕИФ). То предвижда да се удължи мандатът на ЕИФ като представител на 
"Джереми България" конкретно в мецанин фонда от името на България. Така частните 
инвеститори в него като Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и 
Черноморската банка за търговия и развитие (ЧБТР) ще имат ЕИФ вместо българската държава 
за партньор във фонда до края на живота му.  
Настоящото споразумение всъщност изменя отчасти първоначалното, ратифицираано от 
парламента през 2010 г. То предвижда ЕИФ да управлява парите по JEREMIE, внесени като 
капитал в "Джереми България" до 31 декември 2015 г. След това управлението на "Джереми 
България" се прехвърля на икономическото министерство или на представител, посочен от 
министерството. Това обаче означава, че от 1 януари 2016 г. държавата ще може да се бърка в 
инвестицонните решения по всички капиталови инструменти, структурирани по JEREMIE наред с 
частните инвеститори в тях. Освен това от 1 януари 2016 г. държавата вече директно, а не чрез 
професионална институция като ЕИФ, ще управлява всеки лев, върнал се от вложението на 
"Джереми България" в кредитни и капиталови инструменти, т.нар. рециклиран капитал. По този 
начин държавата ще може да реинвестира върналите се европейски пари отново, като условието 
е пак да ги управлява по същия начин - с капиталови и дългови инструменти.  
В случая с мецанин фонда обаче частните инвеститори предоставят половината от капитала му, 
т.е. 30 млн. евро, като 15 млн. евро дава ЕБВР, а 10 млн. евро дава ЧБТР. Съответно логично е 
те да предпочитат и след 2015 г. да работят с професионална институция в инвестиционния 
мениджмънт вместо с държавен чиновник, назначен на поста от политическа фигура. Внесеното 
за ратифициране мандатно споразумение все пак предвижда представител на държавата със 
статут на наблюдател, който да присъства на консултативния съвет на мецанин фонда, да 
изразява мнение, но да е без право на глас.  
Кой ще управлява фонда  
Самият мецанин фонд ще се управлява от специално избраните за целта професионални 
мениджъри от австрийската инвестиционно дружество Growth Capital Partners AG (GCP) и 
българската Rosslyn Capital Partners (RCP). Те създадоха за целта съвместно дружество Bulgaria 
Mezzanine Capital. GCP е създадено от основателите на австрийската инвестиционна компания 
Mezzanine Management Central Europe, която е и сред най-големите и опитни в мецанин нишата в 
Централна и Източна Европа. RCP пък е българска инвестиционна компания, създадена и 
управлявана от опитни инвестиционни мениджъри и предприемачи като Иво Евгениев, Спас 
Шопов и др.  
Мениджърите бяха избрани да управляват мецанин фонда през есента на 2011 г. Половината от 
ресурса му беше осигурен от парите по евроинициатива JEREMIE, а останалата част трябваше 
да дойде от избраните фонд мениджъри. Заради трудната икономическа среда набирането на 
частен капитал се забави. След като беше намерен, последва допълнително забавяне от страна 

http://www.capital.bg/biznes/finansi/2014/07/22/2348386_sporazumenieto_za_mecanin_fonda_po_jeremie_vleze_v/
http://www.capital.bg/biznes/finansi/2014/07/22/2348386_sporazumenieto_za_mecanin_fonda_po_jeremie_vleze_v/
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на последните правителства, които трябваше финално да одобрят споразуменията между 
държавата, фонд мениджърите и частните инвеститори.  
В крайна сметка мандатното споразумение е финалната техническа стъпка, която е нужна, за да 
заработи фондът. С капитала си от 60 млн. евро той ще инвестира в малки и средни предприятия 
от България с приходи от 5 до 50 млн. евро и оперативна печалба от 2 до 4-5 млн. евро. 
Вложението на проект ще варира грубо между 2 и 5 млн. евро, като самото финансиране ще е 
хибридно между дълг и капитал. На практика мецанин финансирането е нещо средно между 
капитал и банков заем - по-евтино е от капитала и по-гъвкаво от банков заем, защото условията 
по него могат да се структурират според кредитополучателя (лихвата да се плаща на падеж и 
др.).  
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Резюме: Кабинетът "Орешарски" оставя държавните финанси относително стабилни, важно е и 
занапред те да се управляват разумно  
 
Заглавие: Лъжа е, че България е пред фалит  
Подзаглавие:  
Автор: Йосиф Аврамов  
Текст: Кабинетът "Орешарски" оставя държавните финанси относително стабилни, важно е и 
занапред те да се управляват разумно  
В края на месец май 2013 г., когато НС избра кабинета "Орешарски", у нас имаше увеличаваща 
се безработица, отрицателен икономически растеж от -2%, инвестиционният ни климат бе 
негативен и чуждестранните инвестиции бяха с отрицателен тренд спрямо 2012 г., а и 
вътрешните инвестиции също не се увеличаваха. Неслучайно през последните няколко години се 
увеличаваха депозитите в банковия сектор, тъй като предприемачите и населението усещаха 
несигурност и не инвестираха.  
Ситуацията в икономиката на България понастоящем е малко по-различна. Независимо от 
икономическия растеж от над 1,2%, регистриран през първите месеци на 2014 г., политическата 
криза започна да се отразява на активността на бизнеса. Има известна несигурност в средите на 
бизнеса, който в последните два-три месеца или отлага свои по-крупни инвестиции за по-добри 
времена, т.е. за следващите години, или ги редуцира до най-неотложни инвестиции предимно в 
ново оборудване. Реиндустриализацията, за която все само се говори, не се случила, а за нея в 
бюджета на ЕС е отделена колосалната сума от над 300 млрд. евро. Следващите правителства 
могат да й дадат тласък само ако отделят повече средства за иновации, улеснят достъпа до по-
евтино и достъпно финансиране за МСП и отделят ресурс за повишаване на квалификацията на 
човешкия ни капитал. За 142 фирми, кандидатствали по мярка "Технологична модернизация на 
МСП", като "студен душ" дойде решението на управляващия орган на ОП 
"Конкурентоспособност" да прекрати на 23.06.2014 г. последната процедура по тази мярка и 
най-вероятно над 151 769 740 лв. ще бъдат безвъзвратно загубени за българския бизнес! Това 
стана заради заради съмнения за манипулиране при не повече от 10 проекта и вместо те да се 
отстранят и да бъдат предадени на прокуратурата бенефициентите по тях и оценителите, се 
стигна до канцелиране на този конкурс.  
Политическите сътресения влияят на инвестиционния климат у нас, който не е особено добър и 
не са твърде радостни данните за инвестициите през първото полугодие на 2014 г. Има 
намаление на преките чужди инвестиции в страната и те за периода януари-май 2014 г. са 302,6 
млн. евро, което е с 33,8% (със 154,3 млн. евро) по-малко от същия период на миналата година, 
според данни на БНБ. Само за месец май т.г. чуждите инвестиции са 8,6 млн. евро, при 151,8 
млн. евро за същия месец на 2013 г. Инвестираният дялов капитал за периода януари-май 
(преведени/изтеглени парични и апортни вноски в капитала на български дружества, както и 
плащания по сделки с недвижими имоти в страната) възлиза на 23,5 млн. евро. Той е по-малък с 
308,3 млн. евро от дяловия капитал, привлечен през същия период на 2013 г. (331,8 млн. евро). 
Инвестициите на чуждестранни граждани и фирми в недвижими имоти са 45,8 млн. евро, при 56,9 
млн. евро за януари-май 2013 г. Същевременно българските фирми взимат повече заеми от 
чуждестранните си компании майки. Налице е и отлив на инвестиции или т.нар. нетни 
отрицателни потоци, от които най-големи са към Франция (-46,4 млн. евро) и към Люксембург (-
45,3 млн. евро). Известен ръст има единствено при реинвестираната печалба от страна на 
чуждестранните инвеститори, която за за първите пет месеца на 2014 г. се оценява на 95,8 млн. 
евро, при 59,4 млн. евро за същия период на 2013 г.  
Независимо от тези трудности, а и от някои други, породени и от дестабилизирането на три 
български банки (кризата с една от тях - ПИБ, бе сравнително бързо преодоляна), то прогнозата 
ни за ръст от 2,1% на икономиката на България е напълно постижима. Подобен извод направи в 
специално интервю за Bloomberg Television и министърът на финансите Петър Чобанов. Според 
него бизнес климатът е достигнал средната си стойност за последните 10 години, а с това и 
предкризисните нива от 2008 г., а потребителската увереност расте и достига нивата от 2007 г. - 
най-добрата година преди кризата. НСИ отчете дефлация от 0.4% за месец юни спрямо май 2014 
г. За първите шест месеца на година дефлацията е 1.4%, а от юни 2014 г. спрямо юни 2013 г. 

http://www.duma.bg/node/82025
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натрупаната дефлация е 1.9%. На месечна основа едва четири непоредни месеца имаха леко 
повишение на потребителските цени. Според мен причините за дефлацията са спадът на 
борсовите цени на основни суровини, както и на продължаващото свиване на потреблението. 
Според правителството дефлацията се дължи и на "известни" проблеми в приходната част на 
бюджета и министър Чобанов неколкократно изразява надежда, че евентуалното ускоряване на 
инфлацията ще подобри приходната част, което засега не се случва. На практика все още не се 
чувства осезаемо увеличение на доходите у нас, което би дало тласък и ръст на производството 
на потребителски и хранителни стоки и би повишило вътрешното ни потребление. Този извод е 
налице, независимо от увеличението с 2,7% на пенсиите от 1 юли 2014 г., както и на заплатите 
на учителите с 5-6%.  
Правителството емитира 3 млрд.лв. външен дълг в края на юни 2014 г. - най-успешната ни 
облигационна емисия от гледна точка на постигната доходност в цялата ни 25-годишна история 
след 1989 г. Според министър Чобанов сравнението на показателите показва, че емисията през 
тази година е два пъти по-добра от проведената през 2012 г., а това означава, че 
международните инвеститори са уверени, че фундаментът на държавата е изключително силен. 
На практика ние продадохме на участниците на пазара тази наша дългосрочна стабилност, 
нашата фискална дисциплина и стабилната ни банкова система. Според Чобанов "затова и 
инвеститорите приеха случващото се в банковия сектор просто като шум, който ще отмине".  
Независимо от успеха, постигнат на международните финансови пазари, за несигурната 
политическа и бизнес среда у нас допринесе и ситуацията в някои банки и най-вече в 
Корпоративна търговска банка (КТБ). В нея кабинетът "Орешарски" завари наследената от 
правителството на ГЕРБ огромна концентрация на вложени средства на държавни компании и 
отне месеци, за се изпълни наредбата да се разпределят парите на държавните дружества, 
предимно от енергетиката с по 25% в четири банки. 75% от депозитите на държавните 
предприятия, които са с принципал МИЕ, бяха извадени от КТБ и бяха разпределени в три други 
банки. Тази наредба бе гласувана от служебното правителство на М. Райков и по принцип бе 
правилна. Кабинетът "Орешарски" изпълни наредбата и благодарение на усилията му в момента 
държавните дружества функционират нормално. Това попречи да възникнат допълнителни 
проблеми в КТБ.  
С актуализацията на бюджета, която внесе в НС правителството, се очакваше настоящият 
парламент да даде мандат на служебното правителство в случай на нужда да емитира нови 
заеми, а дали парите емисия на държавни ценни книжа ще се изтеглят от вътрешния или 
външния пазар, трябваше да прецени бъдещото служебно правителство. От ГЕРБ обаче 
настояха актуализацията на бюджета да бъде с допълнителен дефицит от 5,720 млрд. лв, което 
на касова основа прави 7% от БВП, а дългът при всички случаи да се увеличи с още 3,4 млрд. лв. 
- т.е. ГЕРБ искаха общо увеличението да достигне 14,4 млрд.лв.!  
В крайна сметка в последната редакция на закона за промяна в бюджета, направена от депутати 
от БСП, единствено се предвижда държавата да отпусне 225 млн. лева за покриване на 
дефицита на НЗОК. Като тези пари няма да доведат до ръст на дефицита на държавния бюджет. 
Левите депутати изразиха и подкрепа в размер на 1,7 млрд. лв за оздравяването на КТБ, но те са 
за сметка на буфери в бюджета за 2014 г. От БСП категорично се обявиха против вдигане на 
бюджетния дефицит до 2,7% от БВП и на тавана на дълга с внушителните 3,4 млрд. лв. На 
практика депутатите от БСП отказаха да одобрят актуализацията на държавния бюджет, ДПС 
гласува "за", групата на ГЕРБ не присъства на заседанието. Но и актуализацията за НЗОК може 
да стане само ако парламентът събере кворум тази седмица, за да направени промените. И пак 
не се знае, защото ГЕРБ отказва да гласува бюджета на НЗДН под предлог, че парите били 
малко.  
В крайна сметка по въпроса за КТБ вярното решение дойде не от БНБ, както би трябвало да е, а 
от МФ. Министърът на финансите Петър Чобанов вече проведе телефонен разговор с главния 
изпълнителен директор на Държавния резервен фонд на Оман, който притежава 30% от 
капитала на КТБ, като опроверга спекулациите, че акционерите не са поканени да участват в 
намиране на работещо решение за банката. Ще се даде възможност на акционерите да осигурят 
необходимия ресурс (капитал и ликвидност), а държавните институции ще се намесят само ако 
акционерите не успеят. Това е обвързано и с процедурата на специален надзор, който БНБ 
наложи за срок от три месеца. Така КТБ може да бъде спасена, без да се ангажира публичен 
ресурс.  
В заключение следва да се посочи, че кабинетът "Орешарски"" оставя България в относително 
добро финансово здраве, независимо от приказките на Бойко Борисов, че държавата била пред 
фалит и доведена до дъното. Това категорично не е вярно. В края на 2013 г. бяха отчетени 
рекордни приходи от данъци и такси и неслучайно три последователни тримесечия 
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икономическият растеж е над 1%. За първото тримесечие на 2014 г. бяха създадени 40 000 нови 
работни места - нещо, което не се е случвало от 2009 г. Работодателските организации отчетоха, 
че българската икономика се е "отлепила" от дъното. Износът започна "да се обръща" към тези 
пазари, които бяхме изгубили по време на прехода, като Северна Африка, в т.ч. Алжир, Азия, 
като Китай, Виетнам и др. Постигнато бе и редуциране на дълга на НЕК, който трябваше да бъде 
344 млн. лв., а понастоящем е намален на 142 млн. лв. Агенция ФИТЧ в началото на месец юли 
потвърди инвестиционния кредитен рейтинг на България. Така че успехи има, въпросът е как ще 
се управлява страната оттук нататък.  
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Резюме: Прокуратурата проверява две схеми по оперативна програма "Конкурентоспособност" 
за допуснати нарушения. Едната е за иновации, като проверката е образувана по сигнал на 
гражданин, другата е за технологична модернизация, като сигналите са подадени от страна на 
бизнеса и на Министерството на икономиката и енергетиката, научи Mediapool от източници в 
прокуратурата.  
 
Заглавие: ПРОКУРАТУРАТА ПРОВЕРЯВА ПРОГРАМА "КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Прокуратурата проверява две схеми по оперативна програма "Конкурентоспособност" 
за допуснати нарушения. Едната е за иновации, като проверката е образувана по сигнал на 
гражданин, другата е за технологична модернизация, като сигналите са подадени от страна на 
бизнеса и на Министерството на икономиката и енергетиката, научи Mediapool от източници в 
прокуратурата.  
Близо 100-те млн. лв., които останаха от последното отваряне на схемата по технологична 
модернизация за малките и средни предприятия, няма да бъдат договорени е окончателното 
решение на управляващия орган по програма "Конкурентоспособност", съобщи Ели 
Милушева, ръководител на програмата, която е от квотата на БСП.  
Според нея тези пари не се губят, защото това са "виртуални" средства, които ги няма в 
програмата. Бюджетът по "Конкурентоспособност" е договорен на близо 105%. Съгласно 
правителствено решение всяка една програма можеше да се наддоговори до 10% от бюджета, 
като целта беше да се минимализира риска от загуба на средства, в резултат на прекратени или 
неизпълнени проекти по различни причини. Това трябваше да се случи до 1 юли 2014 г., защото 
от тази дата влизат в сила новите регламенти на Еврокомисията.  
Според зам.-министъра на икономиката Юнал Тасим, който отговаря за програма 
"Конкурентоспособност" и е от ДПС, близо 100-те млн. лв. са загубени пари. "Това е най-
лошото, което можеше да се случи на бизнеса. Загубихме тези 100 млн. лв.", каза Тасим пред 
Mediapool. Той допълни, че от два месеца настоявал за уволнението на Ели Милушева пред 
министъра на икономиката Драгомир Стойнев, но той отказвал. Стойнев не беше открит за 
коментар.  
Прокурорските проверки  
Първата проверка на прокуратурата е по схемата за иновации, по която 223 фирми получиха 
финансиране за 188 млн. лв. Тя е образувана по сигнал на сеизмоложката Румяна Главчева. 
"Прочетох материала в Mediapool. Възмутих се от извършените безобразия и реших да сезирам 
няколко институции. Единствено главният прокурор Сотир Цацаров разпореди проверка", каза 
Главчева пред Mediapool. Проверката все още не е приключила и не е ясно дали ще прерасне в 
разследване и повдигане на обвинения.  
До момента по схемата 44 компании са получили авансови плащания за близо 25 млн. лв., 
според информационната система за еврофондовете ИСУН. По неофициални данни 
прокуратурата е разпоредила спиране на изплащането на средствата, докато не приключи 
проверката.  
Втората проверка на прокуратурата е по последната отворена процедура по технологична 
модернизация за 100 млн. лв., като в крайна сметка тя беше анулирана заради допуснати 
съществени нарушения при оценяването на проектите. Това стана след като една от фирмите 
"Бест Партнерс" сигнализира за нередности Европейската комисия.  
От българска страна има подадени сигнали в прокуратурата както от страна на ръководителя на 
управляващия орган на програмата Ели Милушева за допуснатите нарушения, така и на на 
служители от оценителната комисия срещу Милушева. Отделно има подадени сигнали към 
прокуратурата и от фирми, които са недоволни от решението на Милушева да анулира цялата 
схема. До момента няма повдигнато обвинение към никого.  
Все още няма наказани за безобразията по технологична модернизация  
Въпреки че от скандала с отменената схема по технологична модернизация минаха повече от 
два месеца, до момента няма наказан нито един служител за загубените на практика 100 млн. 
лв., които можеше да влязат в българската икономика.  

http://www.agencia-sliven.com/index.php?id=146212
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На пресконференцията в края на юни Милушева обеща, че виновните ще понесат отговорността 
си за провала на схемата.  
По неофициална информация Милушева е внесла доклад с предложения за наказание на 11 
служители, които са били в оценителната комисия по провалената схема за технологична 
модернизация. Милушева не е предложила никого за уволнение, но не е ясно какви точно са 
исканите от нея дисциплинарни наказания. Ръководителят на управляващия орган отказа 
коментар по тази тема пред Mediapool преди министъра на икономиката да е взел решение по 
доклада й.  
Предложенията й за наказания обаче са най-вероятният мотив служители на програмата да 
искат от прокуратурата тя да бъде разследвана.  
Одитът на Европейска сметна палата  
Взимането на решението за отмяната на процедурата за 100 млн. лв. по технологична 
модернизация е единственото правилно с оглед на приключването на програмния период и риска 
от спиране на средствата по цялата програма "Конкурентоспособност". Това е единодушното 
мнение на някои фирми, които разбират от еврофиннасиране, както и на експерти по оперативни 
програми.  
В момента все още не е приключил одитът на Европейската сметна палата (ЕСП) за периода 
2009 – 2012 г. по "Конкурентоспособност". При него одиторите установиха четири допуснати 
нарушения, срещу които страната ни е възразила.  
Нарушенията са по схемите за иновации, технологична модернизация и укрепване на 
международните позиции на българската икономика. Едното нарушение е за купуване на 
оборудване от фирма, което не е било използвано, констатирал одиторът на Брюксел при 
проверката на място. Мотивът му да реши, че машината не се ползвала, бил коментар на 
служител, който казал "тази машина тука си стои, но ние не я ползваме", разказват източници от 
програмата пред Mediapool. Компанията обаче представила безспорни доказателства, че 
оборудването е в употреба и служи за производство.  
Другото установено от ЕСП нарушение е за свързаност между фирмите. Става въпрос за фирми, 
в чието управление са баща и син, като и двамата имат акции, а двете фирми получават 
безвъзмездна помощ по схемата за иновации.  
Според европейските одитори, служителите на Агенцията за инвестиции не са имали право да 
получават хонорари за изпълнявания от ведомството европроект. Според българската страна 
обаче те имат право трудът им да бъде възнаграден, защото е извършван в извънработно време 
и няма дублиране на дейности.  
Последното установено нарушение е свързано с допълнителния бонус от 10% безвъзмездна 
европейска помощ за голямо предприятие за постигането на т.нар. "стимулиращ ефект". Според 
европравилата големите фирми нямат право на такава помощ, според българските власти обаче 
имат при условие, че фирмата постигне увеличаване на пазарните си позиции и производството.  
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Резюме: София /КРОСС/ Прокуратурата проверява две схеми по оперативна програма 
"Конкурентоспособност" за допуснати нарушения. Едната е за иновации, като проверката е 
образувана по сигнал на гражданин, другата е за технологична модернизация, като сигналите са 
подадени от страна на бизнеса и на Министерството на икономиката и енергетиката, научи 
Mediapool от източници в прокуратурата.  
 
Заглавие: Прокуратурата проверява програма "Конкурентоспособност"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: София /КРОСС/ Прокуратурата проверява две схеми по оперативна програма 
"Конкурентоспособност" за допуснати нарушения. Едната е за иновации, като проверката е 
образувана по сигнал на гражданин, другата е за технологична модернизация, като сигналите са 
подадени от страна на бизнеса и на Министерството на икономиката и енергетиката, научи 
Mediapool от източници в прокуратурата.  
Близо 100-те млн. лв., които останаха от последното отваряне на схемата по технологична 
модернизация за малките и средни предприятия, няма да бъдат договорени е окончателното 
решение на управляващия орган по програма "Конкурентоспособност", съобщи Ели 
Милушева, ръководител на програмата, която е от квотата на БСП.  
Според нея тези пари не се губят, защото това са "виртуални" средства, които ги няма в 
програмата. Бюджетът по "Конкурентоспособност" е договорен на близо 105%. Съгласно 
правителствено решение всяка една програма можеше да се наддоговори до 10% от бюджета, 
като целта беше да се минимализира риска от загуба на средства, в резултат на прекратени или 
неизпълнени проекти по различни причини. Това трябваше да се случи до 1 юли 2014 г., защото 
от тази дата влизат в сила новите регламенти на Еврокомисията.  
Според зам.-министъра на икономиката Юнал Тасим, който отговаря за програма 
"Конкурентоспособност" и е от ДПС, близо 100-те млн. лв. са загубени пари. "Това е най-
лошото, което можеше да се случи на бизнеса. Загубихме тези 100 млн. лв.", каза Тасим пред 
Mediapool. Той допълни, че от два месеца настоявал за уволнението на Ели Милушева пред 
министъра на икономиката Драгомир Стойнев, но той отказвал. Стойнев не беше открит за 
коментар.  
Прокурорските проверки  
Първата проверка на прокуратурата е по схемата за иновации, по която 223 фирми получиха 
финансиране за 188 млн. лв. Тя е образувана по сигнал на сеизмоложката Румяна Главчева. 
"Прочетох материала в Mediapool. Възмутих се от извършените безобразия и реших да сезирам 
няколко институции. Единствено главният прокурор Сотир Цацаров разпореди проверка", каза 
Главчева пред Mediapool. Проверката все още не е приключила и не е ясно дали ще прерасне в 
разследване и повдигане на обвинения.  
До момента по схемата 44 компании са получили авансови плащания за близо 25 млн. лв., 
според информационната система за еврофондовете ИСУН. По неофициални данни 
прокуратурата е разпоредила спиране на изплащането на средствата, докато не приключи 
проверката.  
Втората проверка на прокуратурата е по последната отворена процедура по технологична 
модернизация за 100 млн. лв., като в крайна сметка тя беше анулирана заради допуснати 
съществени нарушения при оценяването на проектите. Това стана след като една от фирмите 
"Бест Партнерс" сигнализира за нередности Европейската комисия.  
От българска страна има подадени сигнали в прокуратурата както от страна на ръководителя на 
управляващия орган на програмата Ели Милушева за допуснатите нарушения, така и на на 
служители от оценителната комисия срещу Милушева. Отделно има подадени сигнали към 
прокуратурата и от фирми, които са недоволни от решението на Милушева да анулира цялата 
схема. До момента няма повдигнато обвинение към никого.  
Все още няма наказани за безобразията по технологична модернизация  
Въпреки че от скандала с отменената схема по технологична модернизация минаха повече от 
два месеца, до момента няма наказан нито един служител за загубените на практика 100 млн. 
лв., които можеше да влязат в българската икономика.  

http://www.cross.bg/modernizatziya-milysheva-tehnologichna-1421959.html
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На пресконференцията в края на юни Милушева обеща, че виновните ще понесат отговорността 
си за провала на схемата.  
По неофициална информация Милушева е внесла доклад с предложения за наказание на 11 
служители, които са били в оценителната комисия по провалената схема за технологична 
модернизация. Милушева не е предложила никого за уволнение, но не е ясно какви точно са 
исканите от нея дисциплинарни наказания. Ръководителят на управляващия орган отказа 
коментар по тази тема пред Mediapool преди министъра на икономиката да е взел решение по 
доклада й.  
Предложенията й за наказания обаче са най-вероятният мотив служители на програмата да 
искат от прокуратурата тя да бъде разследвана.  
Одитът на Европейска сметна палата  
Взимането на решението за отмяната на процедурата за 100 млн. лв. по технологична 
модернизация е единственото правилно с оглед на приключването на програмния период и риска 
от спиране на средствата по цялата програма "Конкурентоспособност". Това е единодушното 
мнение на някои фирми, които разбират от еврофиннасиране, както и на експерти по оперативни 
програми.  
В момента все още не е приключил одитът на Европейската сметна палата (ЕСП) за периода 
2009 - 2012 г. по "Конкурентоспособност". При него одиторите установиха четири допуснати 
нарушения, срещу които страната ни е възразила.  
Нарушенията са по схемите за иновации, технологична модернизация и укрепване на 
международните позиции на българската икономика. Едното нарушение е за купуване на 
оборудване от фирма, което не е било използвано, констатирал одиторът на Брюксел при 
проверката на място. Мотивът му да реши, че машината не се ползвала, бил коментар на 
служител, който казал "тази машина тука си стои, но ние не я ползваме", разказват източници от 
програмата пред Mediapool. Компанията обаче представила безспорни доказателства, че 
оборудването е в употреба и служи за производство.  
Другото установено от ЕСП нарушение е за свързаност между фирмите. Става въпрос за фирми, 
в чието управление са баща и син, като и двамата имат акции, а двете фирми получават 
безвъзмездна помощ по схемата за иновации.  
Според европейските одитори, служителите на Агенцията за инвестиции не са имали право да 
получават хонорари за изпълнявания от ведомството европроект. Според българската страна 
обаче те имат право трудът им да бъде възнаграден, защото е извършван в извънработно време 
и няма дублиране на дейности.  
Последното установено нарушение е свързано с допълнителния бонус от 10% безвъзмездна 
европейска помощ за голямо предприятие за постигането на т.нар. "стимулиращ ефект". Според 
европравилата големите фирми нямат право на такава помощ, според българските власти обаче 
имат при условие, че фирмата постигне увеличаване на пазарните си позиции и производството.  


