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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
02.08.2014 г.  
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 1 

 телевизии 0 

 радиостанции 1 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 6 

 вестници, от които: 4 

 - национални 4 

 - регионални 0 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 2 

Общо за деня 7 
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Телевизии и радиостанции  
 
Дата: 01.08.2014  
Източник: Дарик радио  
Предаване: Денят  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 15  
Брой думи: 2137  
 
 
Резюме: Тема: Репортаж за проект по ОП Конкурентоспособност  
Добър вечер и от мен, Марта Младенова! В следващите 15 минути отново ще бъдем заедно в 
съвместната рубрика на „Дарик радио” с Министерството на икономиката и енергетиката по 
Оперативна програма "Конкурентоспособност". Обикновено всеки петък представяме успешни 
компании, направили качествен скок в развитието си благодарение на оперативната програма, 
но този път ще обърнем внимание на няколко много важни въпроси: какво се случва със 
схемата „Технологична модернизация”, има ли спрени пари по нея и какъв ще бъде ефектът от 
проблемите. 
 
Текст: Тема: Репортаж за проект по ОП Конкурентоспособност  
Водещ: Добър вечер и от мен, Марта Младенова! В следващите 15 минути отново ще бъдем 
заедно в съвместната рубрика на „Дарик радио” с Министерството на икономиката и 
енергетиката по Оперативна програма "Конкурентоспособност". Обикновено всеки петък 
представяме успешни компании, направили качествен скок в развитието си благодарение на 
оперативната програма, но този път ще обърнем внимание на няколко много важни въпроси: 
какво се случва със схемата „Технологична модернизация”, има ли спрени пари по нея и какъв 
ще бъде ефектът от проблемите. Ще се опитаме да отговорим и на въпроса защо се стигна до 
там, какви грешки и нередности са установили от Управляващия орган на оперативната 
програма и могат ли те да бъдат избегнати в следващия програмен период.  
На семинар в Правец ръководителят на програмата Ели Милушева отчете, че в момента са 
договорени над 1,2 млрд. евро по програмата, като общият й бюджет е малко под тази сума. 
Това т. нар. наддоговаряне е разрешено с Постановление на Министерския съвет. Платени към 
момента са 70% от парите по програмата, а общо сертифицирани са проекти за около 61 на 
сто.  
Ели Милушева: Програмата е изключително стабилна. Значи, всички приказки за спиране на 
средства, за наложени санкции от Европейска сметна палата или от Европейска комисия или 
каквито и да са други заплахи към днешна дата за Оперативната програма не съществуват. 
Това, което се случи с процедурата „Технологична модернизация в малки и средни 
предприятия”, е процедурата беше прекратена заради грешки в оценката. Ако не беше 
прекратена тази процедура, имаше голяма опасност да се случат страшни неща с програмата, 
като най-страшното, разбира се, беше затварянето, тъй като всички процедури по програма 
„Конкурентоспособност” се изпълняват чрез един принцип основно. Това е принципът на 
конкурентен подбор на конкурентоспособност между фирмите. Специално тази процедура 
„Технологична модернизация” е процедура чрез конкурентен подбор, т. Е. фирми кандидатстват 
при нас, на конкурентен подбор се избират най-добрите и се финансират. В случая, когато се 
наруши основното правило на конкуренция и на конкурентния подбор, това означава, че 
процедурата е объркана и е сбъркана. И нямаме никакво право, като администрация, да я 
пуснем, когато сме установили, че основните правила на конкуренция и на конкурентен подбор 
са нарушени. В случая те бяха нарушени. Комисията волно или неволно е допуснала 
съществени нарушения на принципите на конкуренция. Заради това се прекрати процедурата. 
От тук нататък загубата на средства, за което се спекулира, просто не знам от къде да тръгна, 
така че да стане ясно. Тези 97 млн., които бяха предвидени за тази процедура, те не се губят. 
Значи, това са пари, които оперативната програма смяташе плюс отгоре. Това не са 
физически пари, които съществуват в момента в банка и които чакат да бъдат разходвани, 
договорирани, сключени, за да бъдат изхарчени. Програмата към днешна дата е договорила 
105% от бюджета си - 104,3%, ако трябва да сме съвсем точни. Това означава, че ние сме 
надхвърлили 100%. Всички Оперативни програми, които изпълняват схеми, подобни на нашите, 
имат право, чрез Решение на Министерски съвет №500, да договорят 10% от бюджета си 
отгоре, т. Е. 100% - 110. Това на нас ни позволяваше да договорим още 165 млн.. ни дава това 
решение на Министерски съвет да наддоговорим отгоре, така че да влязат още пари в 
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икономиката. Ние се възползвахме от това право с ясното съзнание, когато обявявахме 
процедурата, за тези 10%. В момента, когато се прекрати процедура „Технологична 
модернизация”, просто не се възползваме от това право, което ни дава Министерски съвет. Ако 
бяхме договорили „Технологична модернизация”, бюджетът на програмата щеше да стане 
109,6%, което пак беше в рамките на допустимото. Така че средства не се губят по никакъв 
начин. Жалко беше, че можеше да влязат още пари в икономиката. Това не се случи, но 
оперативната програма не губи средства.  
Водещ: Ели Милушева призна, че са установени нередности и дори може да се говори за 
експерти, които са действали нерегламентирано. Самата Милушева е сигнализирала за 
установените нередности, но е извън нейните правомощия да наложи наказания. И все пак, ако 
има нещо положително, то е, че грешките са донесли безценен опит.  
Ели Милушева: За „Технологична модернизация”. Сега много се говори правилно ли е било 
решението, не е ли правилно. Половината фирми, които са спечелили, това са 142 фирми. Тук 
може би предистория малко да кажа за самата схема. Схемата „Технологична модернизация” е 
най-желаната по тази програма. Това е девета поред, която обявихме за малки и средни 
предприятия и е определена с най-голям интерес, от както съществува тази програма, защото 
това дава лесен достъп на фирмите и предприятията да си закупят оборудване, каквото им е 
необходимо. Допуснахме да участват повечето сектори, които са допустими по програмата, ги 
допуснахме да кандидатстват сега по последната процедура. Допуснахме, т. Е. отворихме 
много вратите за много фирми, за много сектори с надеждата... не с надеждата, ами с 
истинското желание наистина да влязат повече... парите да стигнат до по-широк кръг лица в 
икономиката. Това сега го отчитам, като грешка. Не трябваше да са толкова широко отворени 
вратите, за да няма такава силна конкуренция. Защото получихме 1 162... 168 предложения. 
Оказа се, че парите стигат за 140. Тоест, конкуренцията е 1:10, което е много силна 
конкуренция. При такава силна конкуренция няма как да не се случат такива неща, каквито се 
случиха. Тоест, от една страна е огромното напрежение и стрес, защото Комисията трябва да 
приключи работа, съгласно Постановление на Министерски съвет №121, което определя реда 
за даване на грантови схеми, срокът е три месеца. Тоест, за три месеца 38 човека трябва да 
разгледат 1 200 проекта, да ги оценят, да ги класират и съответно да се сключат договори с тях. 
Това, вярвайте ми, е къртовски труд и огромен стрес. От една страна е това. От друга страна е 
вече самата конкуренция между фирмите. Фирмите, когато кандидатстват, са абсолютно наясно 
за бюджета, за бройката, за шансовете си, какви точки трябва да получат и от там нататък вече 
знаете, че някои се опитват по нерегламентиран начин да стигнат до оценката и до Комисията. 
Предполагам, че и това се е случило на ниво оценка. Гледайки докладите и грешките, които са 
ставали. Някои, не мога да приема, че са умишлени. Други ми се иска да приема, че са 
умишлени. Така или иначе грешки има доказани. Ние, като Управляващ орган, мисля, че това 
за нас беше един добър урок от тук нататък какво не трябва да правим и сме си извели, така да 
се каже, научените уроци. И аз не искам да звучи, така, пожелателно, но от тук нататък 
наистина схемите ще бъдат много по-ясни, много по-изчистени, така че да не се допуска това, 
което се случи. За прекратяването на процедурата. Ако процедурата не се беше прекратила, 
най-малкото зло, което щеше да се случи, е 25% финансова корекция, най-малкото. Това са 25 
млн., които при всички положения лягат на държавния бюджет. Това не трябва да се случи. Не 
трябва да се случва, защото ние... една от нашите главни задачи е, разбира се, да сме в услуга 
на бизнеса, на малките и средни предприятия и да подкрепяме българската икономика, но по-
важната ни задача е да отговаряме за правилното, ефективно и ефикасно разхождане на 
средствата, да защитаваме държавния бюджет, интереса на данъкоплатеца и най-вече този на 
Европейския съюз, защото ние имаме един път отговорност към българската държава, 
правителство и граждани, втори път сме абсолютно отговорни пред Европейския съюз. И това е 
регламент, по регламент е така. Защото ние подлежим на одит и проверки от Европейската 
комисия непрекъснато точно заради това – дали правилно изразходваме техния бюджет.  
Водещ: И още. Последиците за програмата е можело да бъдат много по-тежки от настоящото 
положение.  
Ели Милушева: Най-малкото, което щеше да се случи, е 25% финансова корекция. Най-
лошото – може би не знам даже кое е най-лошото – щяха да спрат програмата и щеше да 
има... щеше да забави приемането на новата програма, която в момента е в процес на... 
изпратена е в Европейската комисия, очакваме техните коментари и живот и здраве, късна есен 
трябва да ни я одобрят. Ако се беше случило... много от фирмите, както, предполагам, знаете, 
са писали директно сигнали срещу оценката в Брюксел, в OLAF, в ... – т. Е. те бяха наясно, че 
има грешки. Това няма как да се скрие, вярвайте ми. Ние подлежим непрекъснато на одити, 
било на българските контролни органи – сертифициращ орган, одит на средствата от 
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Европейския съюз, агенцията, сметната палата. От другата страна са всички останали 
европейски органи. Ние не може да скрием грешките и когато... по-добре да си признаем в 
началото злото, че има грешка – да, сгрешили сме, не може да допуснем по такава процедура 
да се сключат договори – отколкото в последствие. Щеше да стане... наистина не знам какви 
щяха да бъдат последствията, но нямаше да са никак, особено както в момента е тенденцията 
– да се спират програми за най-малкото нещо. Защото, за мен, „Регионално развитие” го спряха 
абсолютно необосновано и не... това, което се случи, не беше за спиране на програмата. Но 
това е друга тема на разговор. Това искам да кажа всъщност – че ние бяхме задължени това да 
го направим. Това беше в интерес на програмата. Съжалявам! Аз го казах и на първата 
пресконференция. Съжалявам за всички фирми, които са кандидатствали, играли са честно, 
вложили са ресурс, надявали са се и в крайна сметка са спечелили. Съжалявам и за всички 
останали, които пък са били, надявали са се по същия начин, но в процес на оценка те са били 
ощетени. Защото има и много такива, когато разглеждаме техните жалби. Получихме 161 
жалби, възражения срещу оценките, сигнали за нередности и че са манипулирани. В същото 
време получихме сигнал, че членове от Комисията се обаждат на фирмите, което е абсолютно 
недопустимо. Много често Брюксел и Европейската комисия затварят и спират програми дори з 
съамнение само. В случая всичко това щеше да стане ясно, защото то не може да се скрие. 
ДАНС са уведомени. Значи, повечето от фирмите вече си търсят правата директно в 
контролните органи. Това са ДАНС и прокуратура. Те влизат и правят проверки. Тоест, в случая 
ние не може да скрием фактите, когато има такива – документацията е налична, грешките са 
явни. И сега виждам, че има фирми, които си търсят интереса и правата. Съжалявам, че се 
получава така! Съжалявам, че покрай всички останали горят и може би нелоши фирми! 
Съжалявам, че в оценителната комисия и покрай всички читави оценители, които са 
изключително съвестни и работливи хора, има и такива недобросъвестни! Заради тях ще си 
изпати цялата Комисия. Просто, когато се случват такива неща, покрай хубавото дърво гори и 
лошото. За съжаление, така се получава. Но аз заставам на 200% зад решението си и го 
защитавам и съм готова да го докажа. Смятам, че това е за добро за програмата, както за 
сегашната, така и за бъдещата, така и за целия Управляващ орган. От една страна, защото 
спасихме положението, от друга – защото ние си научихме много голям урок. Това повече няма 
да се повтори. Дори и тези хора, ако останат такива или ако има такива, които си мислят, че 
тези европейски пари се раздават така безконтролно и хайде, нали, ако мине номерът, мине, 
дори и тези хора вече ще внимават какво правят. Така че в крайна сметка, мисля, че това ще 
има оздравителен ефект за всички Пак казвам, затова и ще направим първата процедура по 
новата програма, следваща, пак да е „Технологична модернизация”. Ще бъдат същите 
условия, за да може да реверанс към всички фирми, които са кандидатствали, пак да 
кандидатстват и аз вярвам, че тези, които, 142, които са получили при такава силна 
конкуренция 80 – 90 точки, което е изключителен резултат, тези същите фирми ще ги получат 
пак есента, т. Е. те няма от какво да се притесняват. Ако един път са били толкова добри и са 
отговорили на условията, не би трябвало да ги притеснява конкуренцията и есента, когато 
обявим новата схема, само че тя ще е с по-прозрачни условия. В момента... нали, не искам да 
говоря. В момента правим дизайна на схемата, с научените уроци, с всичко, което ни се е 
случило през годините и вярвам, че тя ще бъде много по-добра. Убедена съм, че ще бъде по-
добра.  
Водещ: Какво може да кажем за новите възможности?  
Ели Милушева: Моята идея, пак казвам, не е официално прието, ние тепърва ще седне мс 
колегите от „Програмиране”, както и с всички отдели, разбира се, да мислим дизайна, но това, 
на прима виста което сме си говорили, е да е 4 – 500 млн., но да е с няколко срока за 
кандидатстване. Примерно да е отворена процедура за три години и да е с няколко срока. 
Тоест, първите шест месеца, да речем, да кандидатстват само микро и малки, вторите да са за 
средни и за определени сектори, т. Е. да има една разбивка на условията за допустимост, за да 
не се случва това, което се случи – микро, малки и средни накуп от всички сектори, което вече 
създаде напрежението от многото кандидати.  
Водещ: Това беше всичко за тази седмица. Следващия петък отново ще бъдем заедно в 
съвместната рубрика на „Дарик радио” с Министерството на икономиката и енергетиката. 
Дочуване!  
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Национални печатни медии  
 
Дата: 02.08.2014  
Източник: в. Банкер  
Страница: 3  
Брой думи: 757  
 
 
Резюме: И при управлението на кабинета на Пламен Орешарски държавата е продължила да е 
сред най-големите играчи на рекламния пазар. Банковите сметки на някои медии са били добре 
попълнени от сочни договори с държавните ведомства, а други са останали само с блясъка на 
европейските милиони в очите. Това показва оповестената от кабинета в оставка справка за 
договорите, сключени по Комуникационните планове на седемте оперативни програми и 
Програмата за развитие на селските райони в периода 1 юни 2013 - 30 юни 2014-а.  
 
Заглавие: Медийните порции пак се търсят  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: И при управлението на кабинета на Пламен Орешарски държавата е продължила да е 
сред най-големите играчи на рекламния пазар. Банковите сметки на някои медии са били добре 
попълнени от сочни договори с държавните ведомства, а други са останали само с блясъка на 
европейските милиони в очите. Това показва оповестената от кабинета в оставка справка за 
договорите, сключени по Комуникационните планове на седемте оперативни програми и 
Програмата за развитие на селските райони в периода 1 юни 2013 - 30 юни 2014-а.  
За тези 365 дни са били подписани 63 контракта за общо 7 693 695 млн. лева. И ако при ГЕРБ 
фаворит на държавните ведомства бе "Нова Броудкастинг Груп" АД - собственик на "Нова 
телевизия", сега тази позиция се пада на групата "България Он Ер", получила общо 1 168 781 
лева.  
Най-големият единичен договор, който е подписан с телевизията, е за близо 420 хил. лв. по 
"Конкурентоспособност" и той е за повишаване на информираността и насочване на 
вниманието на българското общество към въпросната оперативна програма. Медийната група 
се е оказала и единственият печеливш от комуникационните планове на програмата "Околна 
среда", като на телевизията й са дадени 288 хил. лв., а на радио "България Он Ер" - още 31 920 
лева. По оперативната програма "Транспорт" са сключени два договора за над 253 хил. лв., а 
по линия на селската програма са дошли още 175 хил. лева.  
Втората позиция в своеобразната класация е за "Би Ти Ви Медия груп" с общо 1 129 361 лева. 
Тя е взела пари за рекламирането на оперативните програми "Конкурентоспособност" (239 
385 лв.) и "Административен капацитет" (180 хил. лв.), но най-хубавите постъпления са от 
Програмата за развитие на селските райони. За излъчването на консултантски рубрики в ефира 
на bTV са били платени 300 хил. лв., отделно за реклама в радиата - bTV Радио, N-Joy и радио 
Z, са получени още 110 хил. лева. В бюджета на частната телевизия са влезли и близо 300 хил. 
по програмата "Техническа помощ".  
Третото място е за закъсалата напоследък финансово ТВ 7, която има сключени четири 
договора за 1.05 млн. лева. Четвъртото е за БНТ, която е била ощастливена с общо 658 908 лв. 
по комуникационните планове. Следват БНР с 512 хил. лв., "Дарик" с 493 568 лв. и чак на седмо 
място се нарежда сочената за любима на Бойко Борисов "Нова тв" само с два договора за общо 
479 982 лева. Собствениците на "Канал 3" - "Елит Медия", също не са останали на сухо и имат 
два договора за 282 хил. лева.  
Като цяло най-щедри са били в земеделското ведомство. Хората на Димитър Греков са раздали 
1.929 млн. лв. по Програмата за селските райони. Интересното е, че освен големите 
електронни медии, контракти по тази програма са сключвани и с далеч по-странни "птици" като 
например "фолклор ТВ", собственост на "фондация Николина Чакардъкова", "фен ТВ", зад 
която стоят собствениците на "Ара мюзик" Виктор Касъмов и Ненчо Касъмов, "Радио Вероника" 
или пък екологичната телевизия VTV. Да се класира в случая е успяло и радио К2 на 
неподражаемата отникъде Илияна Беновска. Медията е "удостоена" с договор за 50 хил. лв. за 
излъчване на консултантски рубрики.  
Точно 1 637 250 лв. са похарчени по комуникационния план на "Конкурентоспособност". 
Подобна щедрост от страна на Драгомир Стойнев никак не изглежда оправдана на фона на 
печалните резултати от тази оперативна програма.  
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Трети по щедрост е бил транспортният министър Данаил Папазов, който е зарадвал медиите с 
1 302 241 лв., за да рекламират оперативната програма "Транспорт". Най-голямата сума - 480 
хил. лв., е дадена на почти неизвестната плевенска фирма "Призма" ООД, собственост на 
Мирослав Димитров и Светлана Димитрова. Друго ново име е консорциумът "Диджитал Нест - 
Митра ПР", който спечели конкурса за публикуване на материали по теми, свързани с 
"Транспорт" в интернет издания срещу 324 хил. лева. В него влизат "Диджитал Нест" (на Димка 
Енчева) и "Митра - ПР" (на Мирослава Белчева). Сред сравнително непознатите имена е и 
варненската "Медийна група Черно море", която е взела малко над 96 хил. лв. за излъчване на 
видеоклипове.  
В интерес на истината е редно да отбележим, че за споменатия период темпото на раздаване 
на пари на медиите по европейските програми е паднало. Вестник "БАНКЕРЪ" вече писа, че от 
началото на 2007-а до май 2013-а са раздадени цели 71 426 722 лв., или по около 10.2 млн. лв. 
за всяка от въпросните седем години.  
Ако някой се чуди защо и дума не се споменава за печатните издания, те взимат европейските 
пари през наети от ведомствата рекламни и пиар агенции. Така от рекламните им карета може 
да се разбере, че са получили финансиране, но не и коя медия какви точно суми е прибрала.  
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Дата: 02.08.2014  
Източник: в. Капитал  
Страница: 10,12  
Брой думи: 1911  
 
 
Резюме: Да се анализира българската политика само по публичните заявки на партиите, 
особено през последната година, в много случаи е наивно. Техните действия често са 
мотивирани от задкулисните им интереси, а видимата част е само повече или по-малко 
убедително оправдание.  
При повърхностния анализ на спора за актуализацията на бюджета например изглежда, че ДПС 
демонстрира последователност, загриженост за състоянието на държавата и желание да се 
намери решение на проблемите. 
 
Заглавие: Ревизията на техния бюджет  
Подзаглавие: Най-големият привърженик на промените - ДПС, всъщност е и най-сериозната 
причина те да не се приемат  
Автор:  
Текст: Да се анализира българската политика само по публичните заявки на партиите, особено 
през последната година, в много случаи е наивно. Техните действия често са мотивирани от 
задкулисните им интереси, а видимата част е само повече или по-малко убедително 
оправдание.  
При повърхностния анализ на спора за актуализацията на бюджета например изглежда, че ДПС 
демонстрира последователност, загриженост за състоянието на държавата и желание да се 
намери решение на проблемите. Партията на Доган и Пеевски подкрепя от самото начало 
предложението на правителството, в което все пак тя участва, иска да реши проблема със 
спрените еврофондове, да предотврати фалита на фирми от строителния сектор и да запази 
финансовата стабилност на държавата. ГЕРБ и БСП пък се държат като разсърдени деца, 
които искат да спечелят точки от отдалечаването си от ДПС.  
Парадоксално обаче именно именно ДПС е основната причина актуализацията да не бъде 
приета. На формално ниво заради токсичността на движението не се събира мнозинство в 
парламента, а анализът на задкулисните интереси на Доган и Пеевски показва, че те имат пряк 
интерес от предложените промени в бюджета.  
След като ДПС свали подкрепата си за правителството, отношенията между тяхната партия и 
БСП тръгнаха стръмно към дъното. През последната година социалистите трупаха силно 
вътрешно напрежение от наложената им силово от ръководството коалиция. Вляво бяха и са 
убедени, че Доган и Пеевски са консумирали облагите на властта, а за БСП са останали само 
негативите. В стремежа си да се разграничат от Доган социалистите на практика бламираха 
правителството, избрано с техния мандат, и не подкрепиха актуализацията.  
Приблизително същата политическа логика оправдава и отказа на ГЕРБ да подкрепи проекта за 
промени в бюджета на второ четене. Партията на Бойко Борисов също няма никакъв интерес 
да се свързва с ДПС. Всяко гласуване на двете групи заедно налива вода в мелницата на 
твърденията, че те ще управляват заедно след изборите.  
Накратко, основната пречка пред актуализацията на бюджета в момента е репутацията на ДПС. 
През последните години движението овладя постепенно всички власти в държавата, превърна 
се в супер партия и започна да държи в зависимост всички останали политически партии. 
Темата е особено чувствителна преди избори, защото съмненията за злоупотреба с властите 
за лична изгода прави всеки негов потенциален политически партньор да изглежда като 
съучастник в разграбването на държавата. Освен това моделът на ДПС "пари от държавата - 
медии - политическо влияние - пари от държавата" е пирамида - политическа версия на 
рухналата КТБ. Моделът може да работи само с непрекъснат приход на свеж безотчетен 
паричен поток. КТБ вече я няма, европейските програми са блокирани, много проекти, на които 
Делян Пеевски&Со се надяваха, са замразени.  
От тази перспектива подкрепата на движението за актуализацията в бюджета всъщност е доста 
съмнителна.  
Да повдигнем завесата  
Ако принципно анализът на българската политика по публичните прояви на политиците често е 
погрешен, за ДПС този подход е еднозначно наивен. Когато например в началото на този 
мандат движението със зъби и нокти прокара законови промени в сферата на сигурността, 
целта в никакъв случай не беше реформирането на този сектор или демонтирането на 
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"полицейщината" на ГЕРБ, както се твърдеше. С избирането на Делян Пеевски се разбра, че 
всъщност целта беше да се постигне пълен контрол над службите, които разследват 
корупцията, контрабандата и другите форми на организирана престъпност. Самият 
"корпулентен" политик се оттегли от поста, но назначаването на негов наследник едва ли е 
променило баланса на интересите там в полза на данъкоплатците.  
Овладяването на държавата от задкулисните интереси на ДПС, разбира се, не се изчерпва 
само със специалните служби. В разгара на развода между Цветан Василев и Делян Пеевски 
собственикът на КТБ каза в интервю за bTV нещо, което потъна в скандалите около 
затварянето на банката и кризата след това. "Държавни[те] поръчки се разпределят основно 
през каналите на този човек [Делян Пеевски]. Под "държавни поръчки" собственикът на КТБ 
едва ли е имал предвид само парите, които се разпределят от българския бюджет, защото 
доста по-големи средства се раздават от европейските фондове.  
Още докато беше лидер, а не ментор на ДПС, Ахмед Доган публично разви философията си за 
насочване на парите от европейски проекти чрез неговите министри към неговите общини. Този 
план беше реализиран в голяма степен и особено по някои от програмите ДПС е установило 
практически пълен контрол върху процеса. Че парите по оперативните програми са много 
важни за ДПС, се разбра и от друг сюжет през последните месеци. След като движението 
оттегли подкрепата си за правителството и отношенията с БСП се обтегнаха, социалистите по 
ведомствата започнаха да блокират където могат европрограми, които са под контрола на 
Доган. Така се появиха скандалите във фонд "Земеделие" и в министерството на икономиката с 
парите по Оперативна програма "Конкурентоспособност".  
Всъщност едно от обясненията за развалянето на коалицията между ДПС и БСП беше именно 
спрените еврофондове. Тъй като това очевидно беше и политическо решение на Европейската 
комисия - знак за липсата на доверие в сегашното българско правителство, за ДПС нямаше 
никаква логика да го подкрепя. Парите биха тръгнали отново едва след като ново мнозинство 
успее да спечели обратно доверието на Брюксел.  
Сега един от аргументите за актуализацията на бюджета е именно да се плати с пари на 
българските данъкоплатци за проектите, които са блокирани със спирането на плащанията от 
Брюксел.  
Публичният аргумент е да се предпазят десетки фирми от фалит (каквато опасност наистина 
има), както и опасността България да загуби всички пари досега. Ако до края на 2015 г. 
проектите не са завършени, страната ще трябва да върне всички получени досега средства по 
тях. Но въпросът е дали зад това не се крие нещо друго. Ако съберем в едно оценката на 
Европейската комисия, че в неприемливо голяма част от случаите има съмнения за 
процедурите, по които са раздадени парите, с признанията на Цветан Василев, че Пеевски 
контролира поръчките, става ясно, че всъщност болката на ДПС за спрените еврофондове е 
много лична. Ако бюджетът се актуализира, ще могат да бъдат разплатени голяма част от 
средствата към общини и фирми, свързани и покровителствани от движението. Те от своя 
страна ще изпълнят своите "ангажименти" към партията преди изборите. Така ще има 
финансов ресурс например Делян Пеевски да бъде избран за народен представител в който 
избирателен район реши.  
По принцип блокажът с еврофондовете може да се реши по два начина. Единият е след 
изборите новото правителство да направи ревизия на всички проекти, да се види кои имат 
проблеми и те да не се финансират от европейския бюджет. Това е един вид наказание за 
всички направени от нашата администрация "грешки". Както и при кредитите към свързани лица 
в КТБ, в много от проектите може да се установи "свързаност" с ДПС и Пеевски. Това обаче 
трябва да се свърши само за няколко месеца, иначе България ще изгуби всички пари, тъй като 
започнатите проекти няма как да бъдат завършени. Разбира се, има шанс, ако кабинетът 
направи стройна структура за проверка, ЕК да се съгласи да размрази средствата и преди 
разследването да е приключило. Проблемът е, че Брюксел има негативен опит от 2009 г., 
когато ГЕРБ обеща много, а почти нищо не свърши за подобряване на системата с 
еврофондовете.  
Този вариант е по-бавен, но и по-справедлив, макар и с известни условности - част от 
липсващата сума ще бъде покрита от националния бюджет.  
Вторият начин да се отблокират фондовете е българското правителство да се съгласи на т.нар 
плоска финансова корекция - да се откажем от например 10% от стойността на всички проекти. 
Този вариант е по-бърз, но и доста по-опасен. При него оставащата част от парите се дава 
веднага, но българският бюджет се натоварва накуп с много големи плащания, а ревизия на 
проектите може и да не бъде направена. От него печелят най-много фирмите изпълнители (и 
съответно тези, които разпределят порциите към тях), замитат се следите на всички 
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нередности, а сметката се плаща накуп от българските данъкоплатци. С актуализацията на 
бюджета всъщност се цели да стане точно това. Правилният начин би бил новото правителство 
да прегледа подробно спрените проекти и при доказателства за нарушения на конкурсите да се 
търси съответната отговорност от държавните служители, които са ги провеждали.  
И отново за една банка  
Ако се имат предвид задкулисните интереси на ДПС, подобен анализ може да се направи и за 
друг аргумент около актуализацията на бюджета -да има буфер, в случай че се наложи 
изплащане на депозитите в КТБ. Дори и в най-добрия за данъкоплатците случай - че 
ситуацията с банката се разрешава по сегашното законодателство, е ясно, че държавата 
трябва да осигури допълнително пари. Проблемът е обаче отново колко и по какъв начин ще се 
дадат те. В момента правителството и ДПС предлагат една сума на око, без всъщност да се 
знае каква част от нея ще се използва. Колко средства ще са необходими ще е ясно едва след 
като БНБ е готова с доклада си за КТБ и са се изчерпали другите опции за банката (като 
например да бъде рекапитализрана от акционерите). Централната банка продължава с 
увъртането по повод КТБ. Отново с недомлъвки и много отворени квалификации за 
продължаващи лоши практики БНБ не третира въпроса със свързаността с банката на 90% от 
кредитния портфейл (според данни на прокуратурата) и към 30 юни посочва състояние, което е 
много по-добро от реалното състояние в КТБ (вижте повече на стр. 33). От гледна точка на 
актуализацията на бюджета поне има развръзка. Стана ясно, че срокът на отваряне ще бъде 
удължен поне с месец, а най-вероятно с два. След като БНБ установи размера на проблема, 
ще има достатъчно време новият парламент да гласува нужните мерки за подкрепа, 
включително и от бюджета.  
Предвиждането на голяма сума при актуализацията на бюджета сега означава, че все още се 
търси вариант да се постигнат две очевидно важни за ДПС цели - да не се минава през 
процедура по несъстоятелност, за да се спести възможността за изтичане на информация 
какво е ставало в банката и да се изплатят суми над гарантираните в момента 196 хил. лв. Това 
на етапа изглежда много малко вероятно, но привържениците на този план могат и да измислят 
нови изненади, защото те работят основното със страховете на политиците и хората.  
Основният говорител по темата бюджет и банки на ДПС абсолютно злонамерено и 
тенденциозно от парламентарната трибуна няколко пъти намекна, че може да трябват пари и за 
други банки в системата. Оказването на ликвидна подкрепа е принципно друго нещо, то не е 
разход на бюджета, както изплащане на гарантираните влогове, а само преместване на 
депозити на фискалния резерв от БНБ в проблемната банка. За това не трябва актуализация на 
бюджета.  
Поведението на ДПС обаче е недопустимо, защото то започва да става самосбъдващо се 
пророчество. Колкото повече Цонев говори за проблеми в банките, толкова по-вероятно става 
те да имат нужда от подкрепа от бюджета.  
Засега изглежда малко вероятно и актуализацията на бюджета да мине, или поне не в пълния й 
вид, поради високата политическа цена, която ГЕРБ и БСП ще платят, ако отново гласуват с 
ДПС. Това може и да е добре, ако приемем, че следващото редовно правителство ще подходи 
към решаването на тези проблеми най-вече от позицията на данъкоплатците. Което ще бъде 
възможно само ако ДПС бъде напълно изолирана от следващата власт. И не просто формално 
отстранена от видимата част на политиката, а ако систематично бъдат изчистени всички 
сраствания между държавата и корпорацията на Доган и Пеевски, която в момента паразитира 
върху нея.  
От гледна точка на обществения интерес и шансовете България отново да бъде просперираща 
държава най-важната политическа задача в момента е освобождаването на институциите от 
загробването им от ДПС. Реализацията й минава през отстраняването на движението от 
властта, изолирането му от всички съществени решения и ограничаване на достъпа му до свеж 
финансов ресурс. Първата стъпка към това минава през отказ бюджетът да се актуализира сега 
- това е не само допустимо, но и необходимо политическо действие за постигане на тази голяма 
цел.  
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Дата: 02.08.2014  
Източник: в. Труд  
Страница: 4  
Брой думи: 119  
 
 
Резюме: 5 704 469 лв. е стойността на подписаните от държавата договори с електронни медии 
и рекламни агенции за популяризиране на 7-те основни оперативни програми в периода юни 
2013-юни 2104 г. Това става ясно от отчет за похарчените пари, публикуван в сайта на 
Министерския съвет.  
 
Заглавие: Договори за 5,7 млн. лева за реклама на еврофондовете  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: 5 704 469 лв. е стойността на подписаните от държавата договори с електронни медии и 
рекламни агенции за популяризиране на 7-те основни оперативни програми в периода юни 
2013-юни 2104 г. Това става ясно от отчет за похарчените пари, публикуван в сайта на 
Министерския съвет.  
Най-скъпо е отразяването на ОП "Конкурентоспособност" договорите са за общо 1 637 250 
лв., като ТВ7 и "България он еър" са сключили договори за по около 400 000 лв.  
Оперативна програма "Човешки ресурси" се е рекламирала само в БНР и "Дарик" срещу общо 
89 000 лв., а програма "Околна среда" е заложила на "България он еър" срещу 260 хил. лв. Тази 
за развитие на селските райони е с най-много сключени договори за отразяване и реклама.  
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Дата: 02.08.2014  
Източник: в. Строител  
Страница: 12  
Брой думи: 139  
 
 
Резюме: Четири са секторите, в които ще бъдат фокусирани усилията за стимулиране на 
иновациите у нас през следващите пет години: "Информатика и информационни и 
телекомуникационни технологии", "Мехатроника и чисти технологии" (включва и съхранение на 
енергия, роботика и софтуерни разработки за целта), "Здравословен живот и биотехнологии", 
"Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии" (вкл. радио, телевизия, кино, 
музика, архитектура и дизайн, специализирано облекло и екипировка). Това предвижда 
последният вариант на Иновационната стратегия за интелигентна специализация до 2020 г.  
 
Заглавие: Близо 1 млрд. лв. за иновации до 2020 г.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Четири са секторите, в които ще бъдат фокусирани усилията за стимулиране на 
иновациите у нас през следващите пет години: "Информатика и информационни и 
телекомуникационни технологии", "Мехатроника и чисти технологии" (включва и съхранение на 
енергия, роботика и софтуерни разработки за целта), "Здравословен живот и биотехнологии", 
"Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии" (вкл. радио, телевизия, кино, 
музика, архитектура и дизайн, специализирано облекло и екипировка). Това предвижда 
последният вариант на Иновационната стратегия за интелигентна специализация до 2020 г. Тя 
служи като основа при разпределянето на европарите по Оперативна програма "Иновации и 
конкурентоспособност 2014 - 2020".  
Стратегията предвижда също да бъдат увеличени значително инвестициите за иновации. 
Според документа през следващата година трябва да се заложат 937,9 млн. лв. Въпреки 
нарастващите разходи България все още е на последно място в ЕС по иновации. Страната ни 
изостава значително и при използването на цифрови технологии.  
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Регионални печатни медии 
 
Няма намерена информация 
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Периодични печатни издания 
 
Няма намерена информация 
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Интернет издания и блогове  
 
Дата: 01.08.2014  
Източник: www.capital.bg  
Връзка: 
http://www.capital.bg/vestnikut/capital/k1/politika_i_ikonomika/2014/08/01/2354595_reviziiata_na_tehn
iia_bjudjet/  
Брой думи: 2011  
 
 
Резюме: Най-големият привърженик на промените - ДПС, всъщност е и най-сериозната 
причина те да не се приемат.  
Да се анализира българската политика само по публичните заявки на партиите, особено през 
последната година, в много случаи е наивно. Техните действия често са мотивирани от 
задкулисните им интереси, а видимата част е само повече или по-малко убедително 
оправдание.  
При повърхностния анализ на спора за актуализацията на бюджета например изглежда, че ДПС 
демонстрира последователност, загриженост за състоянието на държавата и желание да се 
намери решение на проблемите. 
 
Заглавие: Ревизията на техния бюджет  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Най-големият привърженик на промените - ДПС, всъщност е и най-сериозната причина 
те да не се приемат  
Линк досие  
ГЕРБ  
На 16.11.2006 г. инициативен комитет от 60 души приема ...  
Цялото досие  
Да се анализира българската политика само по публичните заявки на партиите, особено през 
последната година, в много случаи е наивно. Техните действия често са мотивирани от 
задкулисните им интереси, а видимата част е само повече или по-малко убедително 
оправдание.  
При повърхностния анализ на спора за актуализацията на бюджета например изглежда, че ДПС 
демонстрира последователност, загриженост за състоянието на държавата и желание да се 
намери решение на проблемите. Партията на Доган и Пеевски подкрепя от самото начало 
предложението на правителството, в което все пак тя участва, иска да реши проблема със 
спрените еврофондове, да предотврати фалита на фирми от строителния сектор и да запази 
финансовата стабилност на държавата. ГЕРБ  
Линк досие  
На 16.11.2006 г. инициативен комитет от 60 души приема ... Цялото досие  
и БСП пък се държат като разсърдени деца, които искат да спечелят точки от отдалечаването 
си от ДПС.  
Парадоксално обаче именно именно ДПС е основната причина актуализацията да не бъде 
приета. На формално ниво заради токсичността на движението не се събира мнозинство в 
парламента, а анализът на задкулисните интереси на Доган и Пеевски показва, че те имат пряк 
интерес от предложените промени в бюджета.  
След като ДПС свали подкрепата си за правителството, отношенията между тяхната партия и 
БСП тръгнаха стръмно към дъното. През последната година социалистите трупаха силно 
вътрешно напрежение от наложената им силово от ръководството коалиция. Вляво бяха и са 
убедени, че Доган и Пеевски са консумирали облагите на властта, а за БСП са останали само 
негативите. В стремежа си да се разграничат от Доган социалистите на практика бламираха 
правителството, избрано с техния мандат, и не подкрепиха актуализацията.  
Приблизително същата политическа логика оправдава и отказът на ГЕРБ  
Линк досие  
На 16.11.2006 г. инициативен комитет от 60 души приема ... Цялото досие  
да подкрепи проекта за промени в бюджета на второ четене. Партията на Бойко Борисов също 
няма никакъв интерес да се свързва с ДПС. Всяко гласуване на двете групи заедно налива вода 
в мелницата на твърденията, че те ще управляват заедно след изборите.  

http://www.capital.bg/vestnikut/capital/k1/politika_i_ikonomika/2014/08/01/2354595_reviziiata_na_tehniia_bjudjet/
http://www.capital.bg/vestnikut/capital/k1/politika_i_ikonomika/2014/08/01/2354595_reviziiata_na_tehniia_bjudjet/
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Накратко, основната пречка пред актуализацията на бюджета в момента е репутацията на ДПС. 
През последните години движението овладя постепенно всички власти в държавата, превърна 
се в суперпартия и започна да държи в зависимост всички останали политически партии. 
Темата е особено чувствителна преди избори, защото съмненията за злоупотреба с властите 
за лична изгода прави всеки негов потенциален политически партньор да изглежда като 
съучастник в разграбването на държавата. Освен това моделът на ДПС - пари от държавата - 
медии - политическо влияние - пари от държавата - е пирамида - политическа версия на 
рухналата КТБ. Моделът може да работи само с непрекъснат приход на свеж безотчетен 
паричен поток. КТБ вече я няма, европейските програми са блокирани, много проекти, на които 
Делян Пеевски&Co се надяваха, са замразени.  
От тази перспектива подкрепата на движението за актуализацията в бюджета всъщност е доста 
съмнителна.  
Да повдигнем завесата  
Ако принципно анализът на българската политика по публичните прояви на политиците често е 
погрешен, за ДПС този подход е еднозначно наивен. Когато например в началото на този 
мандат движението със зъби и нокти прокара законови промени в сферата на сигурността, 
целта в никакъв случай не беше реформирането на този сектор или демонтирането на 
"полицейщината" на ГЕРБ  
Линк досие  
На 16.11.2006 г. инициативен комитет от 60 души приема ... Цялото досие  
, както се твърдеше. С избирането на Делян Пеевски се разбра, че всъщност целта беше да се 
постигне пълен контрол над службите, които разследват корупцията, контрабандата и другите 
форми на организирана престъпност. Самият "корпулентен" политик се оттегли от поста, но 
назначаването на негов наследник едва ли е променило баланса на интересите там в полза на 
данъкоплатците.  
Овладяването на държавата от задкулисните интереси на ДПС, разбира се, не се изчерпва 
само със специалните служби. В разгара на развода между Цветан Василев и Делян Пеевски 
собственикът на КТБ каза в интервю за bTV нещо, което потъна в скандалите около 
затварянето на банката и кризата след това. "Държавни[те] поръчки се разпределят основно 
през каналите на този човек [Делян Пеевски]. Под "държавни поръчки" собственикът на КТБ 
едва ли е имал предвид само парите, които се разпределят от българския бюджет, защото 
доста по-големи средства се раздават от европейските фондове.  
Още докато беше лидер, а не ментор на ДПС, Ахмед Доган публично разви философията си за 
насочване на парите от европейски проекти чрез неговите министри към неговите общини. Този 
план беше реализиран в голяма степен и особено по някои от програмите ДПС е установило 
практически пълен контрол върху процеса. Че парите по оперативните програми са много 
важни за ДПС се разбра и от друг сюжет през последните месеци. След като движението 
оттегли подкрепата си за правителството и отношенията с БСП се обтегнаха, социалистите по 
ведомствата започнаха да блокират където могат европрограми, които са под контрола на 
Доган. Така се появиха скандалите във фонд "Земеделие" и в министерството на икономиката с 
парите по Оперативна програма "Конкурентоспособност".  
Всъщност едно от обясненията за развалянето на коалицията между ДПС и БСП беше именно 
спрените еврофондове. Тъй като това очевидно беше и политическо решение на Европейската 
комисия - знак за липсата на доверие в сегашното българско правителство, за ДПС нямаше 
никаква логика да го подкрепя. Парите биха тръгнали отново едва след като ново мнозинство 
успее да спечели обратно доверието на Брюксел.  
Сега един от аргументите за актуализацията на бюджета е именно да се плати с пари на 
българските данъкоплатци за проектите, които са блокирани със спирането на плащанията от 
Брюксел. Публичният аргумент е да се предпазят десетки фирми от фалит (каквато опасност 
наистина има), както и опасността България да загуби всички пари досега. Ако до края на 2015 
г. проектите не са завършени, страната ще трябва да върне всички получени досега средства 
по тях. Но въпросът е дали зад това не се крие нещо друго. Ако съберем в едно оценката на 
Европейската комисия, че в неприемливо голяма част от случаите има съмнения за 
процедурите, по които са раздадени парите, с признанията на Цветан Василев, че Пеевски 
контролира поръчките, става ясно, че всъщност болката на ДПС за спрените еврофондове е 
много лична. Ако бюджетът се актуализира, ще могат да бъдат разплатени голяма част от 
средствата към общини и фирми, свързани и покровителствани от движението. Те от своя 
страна ще изпълнят своите "ангажименти" към партията преди изборите. Така ще има 
финансов ресурс например Делян Пеевски да бъде избран за народен представител в който 
избирателен район реши.  
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По принцип блокажът с еврофондовете може да се реши по два начина. Единият е, след 
изборите новото правителство да направи ревизия на всички проекти, да се види кои имат 
проблеми и те да не се финансират от европейския бюджет. Това е един вид наказание за 
всички направени от нашата администрация "грешки". Както и при кредитите към свързани лица 
в КТБ, в много от проектите може да се установи "свързаност" с ДПС и Пеевски. Това обаче 
трябва да се свърши само за няколко месеца, иначе България ще изгуби всички пари, тъй като 
започнатите проекти няма как да бъдат завършени. Разбира се, има шанс, ако кабинетът 
направи стройна структура за проверка, ЕК да се съгласи да размрази средствата и преди 
разследването да е приключило. Проблемът е, че Брюксел има негативен опит от 2009 г., 
когато ГЕРБ  
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обеща много, а почти нищо не свърши за подобряване на системата с еврофондовете.  
Този вариант е по-бавен, но и по-справедлив, макар и с известни условности - част от 
липсващата сума ще бъде покрита от националния бюджет.  
Вторият начин да се отблокират фондовете е българското правителство да се съгласи на т.нар 
плоска финансова корекция - да се откажем от например 10% от стойността на всички проекти. 
Този вариант е по-бърз, но и доста по-опасен. При него оставащата част от парите се дава 
веднага, но българският бюджет се натоварва накуп с много големи плащания, а ревизия на 
проектите може и да не бъде направена. От него печелят най-много фирмите изпълнители (и 
съответно тези, които разпределят порциите към тях), замитат се следите на всички 
нередности, а сметката се плаща накуп от българските данъкоплатци. С актуализацията на 
бюджета всъщност се цели да стане точно това. Правилният начин би бил новото правителство 
да прегледа подробно спрените проекти и при доказателства за нарушения на конкурсите да се 
търси съответната отговорност от държавните служители, които са ги провеждали.  
Ако се имат предвид задкулисните интереси на ДПС, подобен анализ може да се направи и за 
друг аргумент около актуализацията на бюджета - да има буфер, в случай че се наложи 
изплащане на депозитите в КТБ. Дори и в най-добрия за данъкоплатците случай - че 
ситуацията с банката се разрешава по сегашното законодателство, е ясно, че държавата 
трябва да осигури допълнително пари. Проблемът е обаче отново колко и по какъв начин ще се 
дадат те. В момента правителството и ДПС предлагат една сума на око, без всъщност да се 
знае каква част от нея ще се използва. Колко средства ще са необходими ще е ясно едва след 
като БНБ е готова с доклада си за КТБ и са се изчерпали другите опции за банката (като 
например да бъде рекапитализрана от акционерите). Централната банка продължава с 
увъртането по повод КТБ. Отново с недомлъвки и много отворени квалификации за 
продължаващи лоши практики, БНБ не третира въпроса със свързаността с банката на 90% от 
кредитния портфейл (според данни на прокуратурата) и към 30 юни посочва състояние, което е 
много по-добро от реалното състояние в КТБ (вижте повече на стр. 33). От гледна точка на 
актуализацията на бюджета, поне има развръзка. Стана ясно, че срокът на отваряне ще бъде 
удължен поне с месец, а най-вероятно с два. След като БНБ установи размера на проблема, 
ще има достатъчно време новият парламент да гласува нужните мерки за подкрепа, 
включително и от бюджета.  
Предвиждането на голяма сума при актуализацията на бюджета сега означава, че все още се 
търси вариант да се постигнат две очевидно важни за ДПС цели - да не се минава през 
процедура по несъстоятелност, за да се спести възможността за изтичане на информация 
какво е ставало в банката и да се изплатят суми над гарантираните в момента 196 хил. лв. Това 
на етапа изглежда много малко вероятно, но привържениците на този план могат и да измислят 
нови изненади, защото те работят основнотo със страховете на политиците и хората.  
Основният говорител по темата бюджет и банки на ДПС, абсолютно злонамерено и 
тенденциозно от парламентарната трибуна няколко пъти намекна, че може да трябват пари и за 
други банки в системата. Оказването на ликвидна подкрепа е принципно друго нещо, то не е 
разход на бюджета, както изплащане на гарантираните влогове, а само преместване на 
депозити на фискалния резерв от БНБ в проблемната банка. За това не трябва актуализация на 
бюджета.  
Поведението на ДПС е обаче е недопустимо, защото то започва да става самосбъдващо се 
пророчество. Колкото повече Цонев говори за проблеми в банките, толкова по-вероятно става 
те да имат нужда от подкрепа от бюджета.  
Засега изглежда малко вероятно и актуализацията на бюджета да мине, или поне не в пълния 
си вид, поради високата политическа цена, която ГЕРБ  
Линк досие  
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и БСП ще платят, ако отново гласуват с ДПС. Това може и да е добре, ако приемем, че 
следващото редовно правителство ще подходи към решаването на тези проблеми най-вече от 
позицията на данъкоплатците. Което ще бъде възможно само, ако ДПС бъде напълно 
изолирана от следващата власт. И не просто формално отстранена от видимата част на 
политиката, а ако систематично бъдат изчистени всички сраствания между държавата и 
корпорацията на Доган и Пеевски, която в момента паразитира върху нея.  
От гледна точка на обществения интерес и шансовете България отново да бъде просперираща 
държава най-важната политическа задача в момента е освобождаването на институциите от 
загробването им от ДПС. Реализацията й минава през отстраняването на движението от 
властта, изолирането му от всички съществени решения и ограничаване на достъпа му до свеж 
финансов ресурс. Първата стъпка към това минава през отказ бюджетът да се актуализира сега 
- това е не само допустимо, но и необходимо политическо действие, за постигане на тази 
голяма цел.  
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Резюме: Куриерската компания „Спиди“ АД публикува финансовия си отчет за полугодието. 
Дружеството запазва добрите си темпове на растеж като реализира 17,4% ръст спрямо същия 
период на 2013 г. и достига приходи от 35,4 млн. лв.  
Традиционно добре се представя сегмента на корпоративните клиенти, като същевременно 
„Спиди“ АД активно инвестира в навлизане в сегмента на индивидуалните клиенти, като се 
възползва от бурното развитие на електронната търговия. 
 
Заглавие: „Спиди“: 35,4 млн. лв. приходи за 6-месечието  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Куриерската компания „Спиди“ АД публикува финансовия си отчет за полугодието. 
Дружеството запазва добрите си темпове на растеж като реализира 17,4% ръст спрямо същия 
период на 2013 г. и достига приходи от 35,4 млн. лв.  
Традиционно добре се представя сегмента на корпоративните клиенти, като същевременно 
„Спиди“ АД активно инвестира в навлизане в сегмента на индивидуалните клиенти, като се 
възползва от бурното развитие на електронната търговия. Мрежата от офиси се удвоява за 
последните 12 месеца и достига 215 обекта. Добавят се и нови услуги като „Отвори преди да 
платиш“ и интегриран куриерски модул за доставки в някои от най-разпространените 
платформи, използвани от интернет търговците. Международните пратки също регистрират 
забележителен ръст от 43,3% и вече формират 8,6% от приходите спрямо 7% година по-рано.  
Оперативната печалба (EBITDA) е в размер на 6,9 млн. лв. като се повишава с 10% на годишна 
база. Инвестиции от 9,4 млн. лв. през миналата година (главно в транспортни средства) водят 
до значително увеличение на финансовите разходи и амортизациите, в резултат на което 
нетната печалба спада със 7,4% до 4 млн. лв. За отчетния период са инвестирани 3,3 млн. лв.  
През последното тримесечие е започнала реализацията на проект на стойност 4 млн. лв. за 
технологично обновяване на процеса по организация и управление на логистични услуги. 
Проектът се предвижда да бъде завършен до края на 2015 г., като получава 50% безвъзмездно 
финансиране по ОП „Конкурентоспособност“.  
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