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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
7.8.2014 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: 34 

 вестници, от които: 6 

 - национални 6 

 - регионални 0 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 28 

Общо за деня 35 
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Телевизии и радиостанции  
 
Дата: 06.08.2014  
Източник: БТВ  
Предаване: Новини  
Място на материала: 19.00 часа  
Продължителност в мин.: 3  
Брой думи: 490  
 
 
Резюме: 10.Новина  
Тема с продължение. Вчера ви разказахме за съмненията за злоупотреби с проекти за с 
милиони за иновации по европрограма. Защо иновативната стойка за чадър е приоритет, 
вместо здравето и има ли политически и фамилни връзки в надпреварата, следва втората част 
на разследването на Росен Цветков.  
 
Текст: 10.Новина  
Тема с продължение. Вчера ви разказахме за съмненията за злоупотреби с проекти за с 
милиони за иновации по европрограма. Защо иновативната стойка за чадър е приоритет, 
вместо здравето и има ли политически и фамилни връзки в надпреварата, следва втората част 
на разследването на Росен Цветков.  
Пловдив явно е островът на иновациите в България - поне според броя на спечелените в 
района проекти в конкурса по ОП „Конкурентноспособност". Една от компаниите е получила 
близо 2, млн. лв. за „Иновативна система за дистанционно отчитане и управление на 
потреблението на водни ресурси". Екипът ни е посрещнат със затваряне на врати и спускане на 
щори.  
Служител: То вънка е записано на табелата какъв е проектът, на каква тема е и всичко 
останало.  
Репортер: Какво точно се прави?  
Служител: Ами, специалистите могат да ви дадат по-точен отговор.  
До среща с шефката на фирмата Анелия Митева не се стига - отсъствала. Тя всъщност е 
съпруга на Красимир Кузмов - бивш лидер на ДПС в Пловдив, който е бил и кмет на квартал 
„Източен". Кузмов не е пропуснал да напише дори във Фейсбук, че е бивш изпълнителен 
директор на въпросната фирма. Връзката с него и по телефона се оказа невъзможна.  
В друго семейство баща и син печелят два проекта по програмата, с две различни общи 
фирми - за иновативна хотелска брава и електрическа ключалка - взимат около 600 хил. лв. 
Какво е заложено в проектите, не разбрахме от собствениците на фирмата.  
Собственик: Ако ви кажа, че съм напълно в час с проектите, ще ви излъжа.  
Това е село Богдан - мястото, където би трябвало да се внедрява иновативна стойка за 
слънчобран. Какво точно представлява там, няма да можем да ви покажем, защото както 
виждате вратите на това предприятие остават абсолютно затворено за екипа на бТВ.  
Неочакваното ни посещение предизвика суматоха, телефонни обаждания и в крайна сметка - 
въпроси без отговор.  
Репортер: Ако е тук управителят, да го видим. Зает е, така ли? Ама е тук?  
Служител: Тук е.  
И още иновации - 144 000 лева отиват за „внедряване на гъвкава система за производство на 
фолклорни костюми”.  
Репортер: Какво иновативно внедрихте?  
Мария Викиева: Ако досега носиите се бродираха всяка поотделно, сега вече, как да го обясня, 
тя е огромна папка и не знам как да го кажа с две изречения.  
По същата програма проект за лаборатория за трансплантация на стволови клетки не получава 
финансиране. Идеята е подкрепена от Александровска болница. Там от години се опитват да 
изградят клиника с подобна дейност. Имат и подходящо място.  
15 млн. лв. - толкова би струвало на държавата да превърне тази рушаща се сграда в модерна 
клиника за трансплантации на стволови клетки. Проектът обаче не се осъществява и парите не 
се отпускат, вече седма година.  
Проф. д-р Елисавета Наумова: Не само стои празна, но се и руши. Очаква да бъде реновирана. 
Защото това е единственият начин българите да не търсят средства да заминават в чужбина.  
От здравното министерство запазиха мълчание. Така бъдещето на тези цветни рисунки за 
пореден път остава в мъгла. 
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Национални печатни медии  
 
Дата: 07.08.2014  
Източник: в. 24 часа  
Страница: 9  
Брой думи: 165  
 
 
Резюме: 18-19 мерки в енергетиката ще предприеме новият министър на икономиката Васил 
Щонов. Това обяви той при предаването на управлението в министерството на икономиката. 
Всяка сама по себе си нямало да оздрави сектора, но комплексно можели да го изведат от 
кризата.  
Преди това искал да се запознае със състоянието на сектора и с големите проекти - "Южен 
поток" и VII блок на АЕЦ "Козлодуй".  
Енергиен борд ще прави Щонов. И обясни, че го вижда като съвет, в който да участват ДКЕВР, 
външни експерти и такива на ЕК, на Световната банка и на ЕБВР.  
 
Заглавие: 18-19 мерки в енергетиката обмисля Щонов  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: 18-19 мерки в енергетиката ще предприеме новият министър на икономиката Васил 
Щонов. Това обяви той при предаването на управлението в министерството на икономиката. 
Всяка сама по себе си нямало да оздрави сектора, но комплексно можели да го изведат от 
кризата.  
Преди това искал да се запознае със състоянието на сектора и с големите проекти - "Южен 
поток" и VII блок на АЕЦ "Козлодуй".  
Енергиен борд ще прави Щонов. И обясни, че го вижда като съвет, в който да участват ДКЕВР, 
външни експерти и такива на ЕК, на Световната банка и на ЕБВР.  
Акцент в икономиката ще му бъдат малкият и средният бизнес.  
Разбирам, че има проблем в програма "Конкурентоспособност", искам да ги отстраня, каза 
още той.  
Отиващият си министър Драгомир Стойнев му връчи енергийната стратегия, която така и не 
достигна до публично обсъждане, и папка с кореспонденцията си с еврокомисаря по 
енергетиката Гюнтер Йотингер. Стойнев даде съвет - внимавайте с външните консултанти в 
енергетиката. Те и при мен идваха, искаха да закрия БЕХ, каза той.  
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Дата: 07.08.2014  
Източник: в. Стандарт  
Страница: 9  
Брой думи: 308  
 
 
Резюме: Експерти от Европейската комисия, Европейската банка за възстановяване и развитие 
и Световната банка ще сложат под лупа енергетиката ни. Те ще са част от бъдещия енергиен 
борд, който ще сформира служебното правителство на Георги Близнашки. Идеята е бордът да 
представлява енергиен съвет, в който да се включат всички участници на енергийния пазар. 
Това обясни новият министър на икономиката и енергетиката Васил Щонов.  
 
Заглавие: Енергетиката ни под лупата на чужди експерти  
Подзаглавие: Стойнев: Бъдете внимателни с външните консултанти  
Автор:  
Текст: Експерти от Европейската комисия, Европейската банка за възстановяване и развитие и 
Световната банка ще сложат под лупа енергетиката ни. Те ще са част от бъдещия енергиен 
борд, който ще сформира служебното правителство на Георги Близнашки. Идеята е бордът да 
представлява енергиен съвет, в който да се включат всички участници на енергийния пазар. 
Това обясни новият министър на икономиката и енергетиката Васил Щонов.  
Целта на борда е да предизвика широк публичен дебат, а всички решения да се вземат при 
пълна прозрачност.  
Първата стъпка на екипа на министър Щонов ще бъде да се запознае с реалното състояние на 
икономиката и енергетиката и с големите енергийни проекти, като газопровода "Южен поток" и 
изграждането на 7-ми блок на АЕЦ "Козлодуй", обясни той. Вторият акцент ще бъде развитието 
на малкия и средния бизнес, като особено внимание ще се обърне на изясняването на 
причините за спирането на ОП "Конкурентоспособност", обясни Щонов.  
Първото нещо, което пое при встъпването си в длъжност министър Щонов, беше Енергийната 
стратегия на България, която получи от бившия вече министър Драгомир Стойнев. Имах 
огромното желание представители на всички политически сили да обсъдят стратегията преди 
тя да влезе в парламента, но след евроизборите настъпи политическа криза, обясни 
ексминистър Стойнев.  
Не казвам, че стратегията е в перфектен вид, но моето желание е да има приемственост, 
посочи той. Моят съвет е да внимавате с външните консултанти, защото когато встъпих в 
длъжност, идваха и при мен, препоръча на своя наследник Драгомир Стойнев. Имаше идеи 
БЕХ да се разформирова, което означа, че трябва да приватизираме всички дружества, а това 
не бива да става, заяви Стойнев. Според него работата по големите енергийни проекти трябва 
да продължи. Министър Щонов получи от УС на Българския енергиен и минен форум 
предложение със 17 спешни мерки, които да бъдат изпълнени в областта на енергетиката, като 
съставяне на пътна карта за изпълнение на 3-ия либерализационен пакет, външен одит на БЕХ 
и др.  
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Дата: 07.08.2014  
Източник: в. Телеграф  
Страница: 4  
Брой думи: 191  
 
 
Резюме: Създаването на енергиен борд ще е един от трите приоритета в работата на новия 
шеф на сектора Васил Щонов. Това обяви самият служебен министър на икономиката и 
енергетиката при встъпването си в длъжност вчера. Той бе въведен във ведомството от 
предшественика си Драгомир Стойнев, който посочи 5 основни проблема в енергетиката и му 
пожела успех. "Не са ли 50?", вметна пък Щонов и посочи, че първо ще се запознае с реалното 
състояние на икономиката и енергетиката, както и с големите енергийни проекти като 
газопровода "Южен поток" и изграждането на 7-и блок на АЕЦ "Козлодуй". Вторият акцент е 
създаването на енергиен борд - съвет, в който ще се поканят всички участници на националния 
енергиен пазар, експерти от ЕК, ЕБВР, Световната банка, което ще помогне за широк публичен 
дебат за сектора, обясни министър Щонов и допълни, че всички решения ще се вземат при 
пълна прозрачност. Третият акцент в работата му като министър ще бъде поставен върху 
развитието на малкия и средния бизнес. Щонов заяви, че ще се изяснят причините за 
спирането на процедурата по ОП "Конкурентоспособност", като подчерта: "Парите от Европа са 
много важни за нас, те допринасят за устойчивото развитие на страната".  
 
Заглавие: Щонов ще прави енергиен борд  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Създаването на енергиен борд ще е един от трите приоритета в работата на новия шеф 
на сектора Васил Щонов. Това обяви самият служебен министър на икономиката и 
енергетиката при встъпването си в длъжност вчера. Той бе въведен във ведомството от 
предшественика си Драгомир Стойнев, който посочи 5 основни проблема в енергетиката и му 
пожела успех. "Не са ли 50?", вметна пък Щонов и посочи, че първо ще се запознае с реалното 
състояние на икономиката и енергетиката, както и с големите енергийни проекти като 
газопровода "Южен поток" и изграждането на 7-и блок на АЕЦ "Козлодуй". Вторият акцент е 
създаването на енергиен борд - съвет, в който ще се поканят всички участници на националния 
енергиен пазар, експерти от ЕК, ЕБВР, Световната банка, което ще помогне за широк публичен 
дебат за сектора, обясни министър Щонов и допълни, че всички решения ще се вземат при 
пълна прозрачност. Третият акцент в работата му като министър ще бъде поставен върху 
развитието на малкия и средния бизнес. Щонов заяви, че ще се изяснят причините за 
спирането на процедурата по ОП "Конкурентоспособност", като подчерта: "Парите от Европа 
са много важни за нас, те допринасят за устойчивото развитие на страната".  
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Дата: 07.08.2014  
Източник: в. Труд  
Страница: 4  
Брой думи: 243  
 
 
Резюме: Служебното правителство планира да създаде борд, който да наблюдава 
енергетиката. Това обяви министърът на икономиката и енергетиката Васил Щонов. В борда ще 
участват експерти в сектора, представители на Европейската банка за възстановяване и 
развитие, на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) и на 
министерството. "Целта е да има по-голяма прозрачност в енергетиката, както и да се 
набележат 18-19 мерки за оздравяването й", каза Щонов.  
 
Заглавие: Новият министър на икономиката Васил Щонов: Въвеждаме енергиен борд  
Подзаглавие: Експертите ще наблюдават сектора  
Автор: Цветелина КАТАНСКА  
Текст: Служебното правителство планира да създаде борд, който да наблюдава енергетиката. 
Това обяви министърът на икономиката и енергетиката Васил Щонов. В борда ще участват 
експерти в сектора, представители на Европейската банка за възстановяване и развитие, на 
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) и на министерството. "Целта е 
да има по-голяма прозрачност в енергетиката, както и да се набележат 18-19 мерки за 
оздравяването й", каза Щонов.  
"Заедно с Красен Станчев и Илиян Василев разработихме идеята за енергиен борд, но не 
смятам, че служебното правителство може да се справи с нея. Напротив, може да се стигне до 
гаф с евроинституциите", коментира Иван Хиновски, председател на Българския енергиен 
форум. Той добави, че за да има истински борд, е нужно да бъде променен Законът за 
енергетиката, което не може да стане без парламент.  
"Реално сме в енергиен борд от 2007 г., когато влязохме в ЕС. Проблемът е, че няма доверие в 
институциите, които трябва да прилагат евродирективите", коментира енергийният експерт 
Атанас Тасев.  
За първи път идеята за енергиен борд беше лансирана през май. Тя обаче бе отхвърлена от 
бившия енергиен министър Драгомир Стойнев с мотив, че не трябва чужди консултанти да се 
бъркат в сектора. Вчера Стойнев посъветва Щонов да не пуска в борда консултанти от ВЕИ 
сектора и представители на частните енергийни монополи.  
Освен енергийния борд Щонов посочи като свои задачи програма "Конкурентоспособност" и 
решаването на казусите със 7-и блок на АЕЦ "Козлодуй" и "Южен поток". Той получи като 
подарък от Стойнев новата енергийна стратегия.  
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Дата: 07.08.2014  
Източник: в. Капитал Daily  
Страница: 4  
Брой думи: 381  
 
 
Резюме: Създаването на енергиен борд, в който да участват всички страни на пазара и външни 
експерти, ще бъде сред първите приоритети на новия министър на икономиката и енергетиката 
в служебния кабинет Васил Щонов. Това стана ясно при приемането на поста от 
предшественика му Драгомир Стойнев. Другият основен фокус ще бъде върху оперативна 
програма "Конкурентоспособност", където целта е да се отстранят нередностите и да се 
разблокират парите в спрените в момента проекти, както и да се задвижи програмата за новия 
период.  
 
Заглавие: Енергийният борд и еврофондовете ще са първите задачи в икономиката  
Подзаглавие: В борда ще участват всички страни на пазара и външни експерти, обеща новият 
министър  
Автор: Иглика ФИЛИПОВА  
Текст: Създаването на енергиен борд, в който да участват всички страни на пазара и външни 
експерти, ще бъде сред първите приоритети на новия министър на икономиката и енергетиката 
в служебния кабинет Васил Щонов. Това стана ясно при приемането на поста от 
предшественика му Драгомир Стойнев. Другият основен фокус ще бъде върху оперативна 
програма "Конкурентоспособност", където целта е да се отстранят нередностите и да се 
разблокират парите в спрените в момента проекти, както и да се задвижи програмата за новия 
период.  
Прозрачност в енергетиката  
В енергийния борд ще бъдат поканени представители на всички участници на пазара, на 
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, както и външни експерти на 
Европейската комисия, Европейската банка за възстановяване и развитие и Световната банка, 
каза Щонов. Малко по-рано Стойнев го посъветва да внимава с външните консултанти и 
посочи, че се надява в борда да няма консултанти от ВЕИ сектора или от частните енергийни 
монополи, но не изключи държавните монополи.  
Според Щонов обаче участието на всички страни и външни експерти ще позволи да се направи 
публичен дебат и да се осигури прозрачност. "Вярвам, че когато се вземат решения, особено в 
сектор енергетика, които са дългосрочни и големи инвестиции, те не може да се вземат в 
условията на непрозрачност. Хората трябва да знаят какви са основните параметри на тези 
решения", посочи служебният министър. Според него ключово е да се постигне съгласие между 
страните за прилагането по негова оценка на 18-19 мерки, които може да помогнат да се излезе 
от кризата в енергетиката.  
Парите от Европа  
Развитието на малките и средните предприятия и в частност оперативна програма 
"Конкурентоспособност" също ще са високо в дневния ред на новия министър. Щонов се 
ангажира да работи за отстраняването на нередностите, които доведоха до спирането на част 
от средства, така че програмата да може да бъде довършена. В края на юни със санкцията на 
Стойнев ръководителят на програмата Ели Милушева спря процедура за почти 100 млн. лв. 
заради съмнения за нередности след многобройни жалби от фирми и консултанти. Бившият 
министър обяви, че е сезирал прокуратурата и ДАНС и в момента се води разследване.  
Планът за следващия програмен период също ще е сред задачите на Щонов, който се надява 
служебното правителство да успее да постигне споразумение с ЕК. Според него е необходимо 
да се създаде система за управление на еврофондовете, която да гарантира редовните 
плащания.  
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Дата: 07.08.2014  
Източник: в. Капитал Daily  
Страница: 13  
Брой думи: 839  
 
 
Резюме: Подадени проектни предложения - 152, одобрени - 52. Общ размер на субсидията - 
почти 10 милиона лева. Това са резултатите от приключилата седма сесия на Националния 
иновационен фонд.  
Одобрените  
Проектите, които ще получат финансиране, са в различни сектори: машиностроене, 
електроника и електротехника, фармация, хранително-вкусова промишленост, ИКТ в сферата 
на предприятията, творчески индустрии и др., уточниха от Изпълнителната агенция за 
насърчаване на малките и средните предприятия, която администрира дейността на фонда.  
 
Заглавие: Националният иновационен фонд одобри 52 предложения  
Подзаглавие: Общият размер на субсидията е почти 10 милиона лева  
Автор: Мара ГЕОРГИЕВА  
Текст: Подадени проектни предложения - 152, одобрени - 52. Общ размер на субсидията - 
почти 10 милиона лева. Това са резултатите от приключилата седма сесия на Националния 
иновационен фонд.  
Одобрените  
Проектите, които ще получат финансиране, са в различни сектори: машиностроене, 
електроника и електротехника, фармация, хранително-вкусова промишленост, ИКТ в сферата 
на предприятията, творчески индустрии и др., уточниха от Изпълнителната агенция за 
насърчаване на малките и средните предприятия, която администрира дейността на фонда. 
Половината от одобрените фирми са от София, останалите са от други 19 населени места в 
страната - областни центрове, както и по-малки градове като Каблешково, Поморие, 
Димитровград, Пещера, Самоков, Златица, Пирдоп, Мездра.  
Сред класираните са 46 научноизследователски развойни проекта, насочени към 
технологичното развитие на нови продукти, процеси и услуги или върху същественото им 
усъвършенстване. Шест предложения са за "техническа осъществимост", т.е. свързани с 
изследване на възможността за бъдеща реализация на даден научно-приложен продукт. Една 
четвърт от одобрените участници са кандидатствали в сътрудничество с научна организация, а 
79% от одобрените са с координатор малко или средно предприятие, което им носи 
допълнителна субсидия в рамките на 10% от стойността на проекта.  
На вторичния пазар на роботи  
"Реинженеринг на индустриални универсални роботи" е проектът, за който софийската фирма 
"Спесима" ще получи малко над 485 хил. лева от Националния иновационен фонд. Компанията 
е създадена преди 25 години от служители на БАН като българо-германско дружество за 
разработване и внедряване на специализирани системи за автоматизация на индустриалното 
производство. В нея работят около 30 висококвалифицирани специалисти, между които и 
четирима доктори по различни инженерни специалности.  
Одобреният по седмата сесия на фонда проект ще бъде осъществен в партньорство с фирма 
"Електроинвент" ООД и с консултанти от ТУ - София, БАН и АМК ООД - Габрово, уточни д-р 
инж. Венцислав Славков, управител на "Спесима". По думите му в света всяка година се 
внедряват около 160 - 170 хил. универсални индустриални роботи. Половината от тях се 
използват в автомобилната индустрия. "Автомобилостроенето е изключително претенциозно 
производство и след като роботът "навърти" предвидените часове за работа, той се подменя с 
нов. Само в Германия например всяка година над 8000 употребявани робота излизат на 
"вторичния пазар". В 95% от случаите механичната конструкция на тези роботи е перфектна, но 
има проблем с хардуера и софтуера им. Нашият проект цели да създаде нов българки хардуер 
и софтуер за тези роботи, за да направи възможно приложението им в други области - 
например в металургията, складовото стопанство, химическата индустрия и др. След това ще 
можем да поемем и сервизното им обслужване. Цената на реновирания робот ще бъде 4 пъти 
по-ниска от цената на аналогичен нов", обясни инж. Славков.  
Това е четвърти проект на "Спесима", одобрен от Националния иновационен фонд. На първата 
сесия на фонда през 2005 г. компанията получи финансиране за проектиране и разработка на 
специализиран дозиращ робот за леярската промишленост. "След това продадохме около 700 
робота в 30 държави, сред които Германия, Китай, САЩ", отчита Венцислав Славков. На петата 
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сесия на фонда "Спесима" спечели субсидия за разработване на комплект роботи за 
обслужване на хоризонтални машини за леене под високо налягане на алуминиеви сплави. И 
този проект е комерсиализиран и през 2012-2013 г. компанията е продала 200 робота основно в 
Турция, Полша, Китай, САЩ. Сега "Спесима" довършва проект, одоборен от шестата конкурсна 
сесия на фонда, за създаване на лабораторен модел, предназначен за автоматизиране на CNC 
металообработващи машини.  
Разликите  
"Има огромна разлика в процедурите за финансиране по Националния иновационен фонд и по 
оперативна програма "Конкурентоспособност". При проектите, одобрени от фонда, 
независими експерти следят за крайния резултат и искат да видят готовото изделие. По 
"Конкурентоспособност" идват счетоводители, които се интересуват само от папки и 
фактури", обобщава опита си инж. Славков, който е и председател на управителния съвет на 
клъстер "Мехатроника и автоматизация".  
С обявяването на поредната, седма, конкурсна сесия през февруари тази година Агенцията за 
насърчаване на малките и средните предприятия намали броя на документите, изисквани от 
кандидатите. Съществено нововъведение е и възможността за авансово ползване на до 50% от 
договорените субсидии, което осигурява на фирмите оперативни средства по време на 
реализацията. Сред промените е и превръщането на оценяващия комитет в постоянно 
действащ орган, който ще наблюдава изпълнението на проектите през целия срок от датата на 
подписването на договорите. Промяната осигурява допълнителна техническа експертиза за 
фирмите и по-ефективен мониторинг за държавата.  
***  
79% от одобрените проекти са с координатор малко или средно предприятие.  
***  
ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ ОТ СЕДМАТА СЕСИЯ  
ТАБЛИЦА  
"ПРОЛЕТ" ЕООД  
"АМЕТ" ООД  
"ПАРАЛЕЛ" ЕООД  
"ДРИЙМИКС" ООД  
"ТЕХНОЛОЕИЧЕН ЦЕНТЪР  
НОМАТ" АД  
"ДИДЖИЕМ"ЕООД  
"ДЕНДРИТ" ООД  
"МЕЕАХИМ"АД "АЛЕКС 1997" ЕООД  
"СПЕСИМА"ООД  
"ЦЕНТРОМЕГАД "ЕНЕРЕЕО"ЕООД "ТЕЛЕЛИНК"ЕАД "ТЕТРАКОМ ИНТЕРАКТИВНИ РЕШЕНИЯ" 
ООД "КЛАУЕЙ" ООД "БАЛКАНТЕЛ" ООД  
"ЕЛАВЕЯ ИНЖЕНЕРИНЕ"  
ООД  
"КЕИТ" ООД  
"РЕТЕЛ" ЕАД  
"ТЕХКЕРАМИКМ" ООД  
"МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ ТРАКИЯ"  
"КОМИКОН"ООД  
"ФУУДТРАНСФЕР ЦЕНТЪР"  
ООД  
"БИОТРИИ"ООД  
"САМЕЛ-90"АД  
"ХИМИЧЕСКИ ПРОДУКТИ"  
ООД  
"АИКЮВОЛУШОН БЪЛЕАРИЯ"ЕООД  
"БИОВЕТ"АД  
"САМЕЛ-90"АД "БОДИ БЮТИ" ЕООД "АР СИ ДИЗАЙН" ЕООД  
"ХИМИЧЕСКИ ПРОДУКТИ"  
ООД  
"БОРИМ А" АД  
"БИОВЕГАД "ЛАБОРБИО" ООД "ИЗИЗДИ"ООД  
"ЕЛКОМ МД"ООД  
"ВЕТОТ" ЕООД "МИНА" ЕООД "БУЛАРХ" ЕООД  
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ВСЕСТРАННА КООПЕРАЦИЯ "КОНВЕРТ"  
"ИНСТИТУТ ПО ЗАВАРЯВАНЕ" АД "ВЪЛКОВ ТЕХНОСВЕТ"  
ЕООД  
"ЕКОМОДХАУСООД  
"ФЕНИКС МЕТАЛ" ЕООД  
"ФОИ КОНСУЛТ" ООД  
"ФАШЪН БЕ" ЕООД  
"УНИСИСТ ИНЖЕНЕРИНЕ"  
ООД  
"ПОНТЕХ БЕ" ЕООД "АР СИ ДИЗАЙН" ЕООД  
"ЧИСТОТА ИСКЪР" ЕООД  
"ВИВА СОФТ" ЕООД  
Източник: Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия  
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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: 06.08.2014  
Източник: www.dnes.bg  
Връзка: http://www.dnes.bg/politika/2014/08/06/shtonov-shte-osvetli-golemite-energiini-
proekti.234795  
Брой думи: 500 
 
Резюме: Новият министър на икономиката и енергетиката Васил Щонов ще предостави 
пълната информация за случващото се в двата сектора и за големите енергийни проекти, като 
"Южен поток" и седмия блок на АЕЦ "Козлодуй". Първо обаче екипът на Щонов ще се запознае 
със ситуацията в секторите енергетика и икономика, стана ясно по време на символичното 
предаване на властта във ведомството.  
 
Заглавие: Щонов ще осветли големите енергийни проекти  
Подзаглавие: Стойнев даде пет насоки за работа на наследника си  
Автор: Деляна Петкова  
Текст: Новият министър на икономиката и енергетиката Васил Щонов ще предостави пълната 
информация за случващото се в двата сектора и за големите енергийни проекти, като "Южен 
поток" и седмия блок на АЕЦ "Козлодуй". Първо обаче екипът на Щонов ще се запознае със 
ситуацията в секторите енергетика и икономика, стана ясно по време на символичното 
предаване на властта във ведомството.  
Щонов подкрепя идеята за енергиен борд и посочи, че в него ще влязат представители на 
всички участници на пазара, както и експерти от международни институции, сред които 
Европейската комисия и Световната банка. „Трябват комплексни решения и всяка от страните 
да направи компромис, за да излезем от кризата", посочи още той във връзка със ситуацията в 
енергетиката.  
Друг приоритет, посочен от новия министър, са малките и средните предприятия и 
осигуряването на средства за тях по европейските програми. „Средствата от Европа не трябва 
да бъдат бавени, защото са много важни за развитието на икономиката“, поясни Щонов и 
обеща системи, които да помогнат усвояването на средствата от ЕС.  
Пет насоки за работата на своя наследник даде отиващият си енергиен министър Драгомир 
Стойнев. Един от наследените проблеми е производството на енергия от възобновяеми 
източници, коментира Стойнев и посочи, че и самата Европейска комисия вече променя 
стратегията и помощта си за ВЕИ-производители.  
Припомняме, че българският конституционен съд отмени таксата върху приходите на ВЕИ-
производителите. „Дано миньорите не пострадат от това решение“, коментира вече бившият 
министър.  
Работата по големите енергийни проекти също ще трябва да бъде продължена от Щонов. „Те 
не са нито руски, нито американски, а са български и трябва да погледнем на тях през призмата 
на националния интерес", посочи Стойнев. По думите му работата по тези проекти може да 
продължи със съдействието на Европейската комисия. „Това са нови технологии, работни 
места. Силно се надявам, че съвместно с ЕК работата по тези проекти ще продължи”, каза още 
Драгомир Стойнев.  
Същевременно той препоръча на своя наследник да работи внимателно с външни консултанти, 
визирайки идеята за създаването на Енергиен борд. „Моят съвет е да внимавате с външните 
консултанти, защото, когато стъпих в длъжност, идваха и при мен. Имаше идеи Българският 
енергиен холдинг (БЕХ) да се разформирова, а това означа, че трябва да приватизираме 
всички дружества. Моето лично мнение е, че не трябва да бъде така“, каза Стойнев.  
Бившият вече министър отправи и препоръки за стабилизиране на държавните дружества. 
Стойнев даде за пример Националната електрическа компания, при която процесът на 
оздравяване е започнал. Към края на 2013 година планираните загуби както за НЕК, така и за 
други дружества са били многократно намалени, уточни още Стойнев.  
По думите му служебният министър трябва да обърне внимание и на усвояването на 
европейските средства. "Аз съм първият министър, който спира мярка по оперативна програма, 
защото имаше нерегламентирани действия", отчете Стойнев и допълни, че по случая текат 
следствени действия. Със спирането на мярката обаче е била спасена цялата програма 
"Конкурентоспособност", отбеляза отиващият си министър.  

http://www.dnes.bg/politika/2014/08/06/shtonov-shte-osvetli-golemite-energiini-proekti.234795
http://www.dnes.bg/politika/2014/08/06/shtonov-shte-osvetli-golemite-energiini-proekti.234795
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Стойнев връчи и проекта за нова енергийна стратегия, изготвена от Министерството на 
икономиката и енергетиката. Документът беше готов, но заради политическата нестабилност не 
можа да бъде обсъден и приет от Народното събрание.  
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Дата: 06.08.2014  
Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/./news/2014/08/06/1951783/dragomir-stoynev-az-sam-parviyat-
ministar-koyto-sprya-myarka-po-operativna-programa.html  
Брой думи: 157  
 
 
Резюме: София. Аз съм първият министър, който спря мярка по оперативна програма – по ОП 
„Конкурентноспособност”. Спрях я, защото бях информиран, че има нерегламентирани 
дейности, сезирал съм и прокуратурата, и ДАНС, информирал съм и ЕК, която подкрепя моите 
действия. Това заяви Драгомир Стойнев при предаването на поста „министър на икономиката и 
енергетиката” на Васил Щонов, предаде репортер на Агенция „Фокус”. „Считам, че това беше 
правилна мярка в защита на цялата оперативна програма. Води се разследване какво се е 
случвало, а когато излязат и резултатите, силно се надявам тези, че ще предприемете 
необходимите действия и тези, които са се подвели по нерегламентирани практики, ще бъдат 
наказани”, допълни Стойнев.  
 
Заглавие: Драгомир Стойнев: Аз съм първият министър, който спря мярка по оперативна 
програма  
Подзаглавие:  
Автор: Цветелина ЦЕКОВСКА  
Текст: София. Аз съм първият министър, който спря мярка по оперативна програма – по ОП 
„Конкурентноспособност”. Спрях я, защото бях информиран, че има нерегламентирани 
дейности, сезирал съм и прокуратурата, и ДАНС, информирал съм и ЕК, която подкрепя моите 
действия. Това заяви Драгомир Стойнев при предаването на поста „министър на икономиката и 
енергетиката” на Васил Щонов, предаде репортер на Агенция „Фокус”. „Считам, че това беше 
правилна мярка в защита на цялата оперативна програма. Води се разследване какво се е 
случвало, а когато излязат и резултатите, силно се надявам тези, че ще предприемете 
необходимите действия и тези, които са се подвели по нерегламентирани практики, ще бъдат 
наказани”, допълни Стойнев.  
По отношение на икономическите макроиндикатори, Стойнев заяви, че до май месец всички 
макроиндикатори са се повишавали, а когато са стъпили в длъжност, са имали отрицателен 
икономически растеж. „За съжаление, дойде политическата криза и българските граждани 
трябва да разберат, че когато има политическа криза, тя се отразява на всички”, каза още 
Драгомир Стойнев.  
 

http://www.focus-news.net/news/2014/08/06/1951783/dragomir-stoynev-az-sam-parviyat-ministar-koyto-sprya-myarka-po-operativna-programa.html
http://www.focus-news.net/news/2014/08/06/1951783/dragomir-stoynev-az-sam-parviyat-ministar-koyto-sprya-myarka-po-operativna-programa.html
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Дата: 06.08.2014  
Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/./news/2014/08/06/1951841/sluzhebniyat-ministar-vasil-shtonov-
ocherta-prioritetite-v-svoeto-upravlenie.html  
Брой думи: 236  
 
 
Резюме: София. „Въпреки, че мандатът на служебното правителство е кратък, ние можем да 
поставим основите за стабилизиране на страната“. Това каза служебният министър на 
икономиката и енергетиката Васил Щонов при встъпването си в длъжност, съобщиха о 
тпресцентъра на ведомството. Той очерта три основни акцента в предстоящата си работа. 
Първо ще се запознае с реалното състояние на икономиката и енергетиката, както и с големите 
енергийни проекти като газопровода „Южен поток“ и изграждането на 7-ми блок на АЕЦ 
„Козлодуй“. „Идеята за създаването на енергиен борд е той да представлява енергиен съвет, в 
който да се включат всички участници на енергийния пазар“, обясни Щонов. По думите му, в 
енергийния борд ще бъдат включени и експерти от Европейската комисия, Европейската банка 
за възстановяване и развитие и Световната банка, което ще спомогне за широк публичен 
дебат. Васил Щонов подчерта, че всички решения ще се взимат в условията на пълна 
прозрачност.  
 
Заглавие: Служебният министър Васил Щонов очерта приоритетите в своето управление  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: „Въпреки, че мандатът на служебното правителство е кратък, ние можем да поставим 
основите за стабилизиране на страната“. Това каза служебният министър на икономиката и 
енергетиката Васил Щонов при встъпването си в длъжност, съобщиха о тпресцентъра на 
ведомството. Той очерта три основни акцента в предстоящата си работа. Първо ще се запознае 
с реалното състояние на икономиката и енергетиката, както и с големите енергийни проекти 
като газопровода „Южен поток“ и изграждането на 7-ми блок на АЕЦ „Козлодуй“. „Идеята за 
създаването на енергиен борд е той да представлява енергиен съвет, в който да се включат 
всички участници на енергийния пазар“, обясни Щонов. По думите му, в енергийния борд ще 
бъдат включени и експерти от Европейската комисия, Европейската банка за възстановяване и 
развитие и Световната банка, което ще спомогне за широк публичен дебат. Васил Щонов 
подчерта, че всички решения ще се взимат в условията на пълна прозрачност.  
Той обърна внимание още, че акцент ще бъде поставен и върху развитието на малкия и 
средния бизнес в България. Според него причините за спирането на процедура по Оперативна 
програма „Конкурентоспособност“ трябва да се изяснят. Той подчерта, че ще направи всичко 
възможно да се отразят нередностите и да се създадат условия за довършване усвояването на 
средствата по тази и следващата програма. „Парите от Европа са много важни за нас, те 
допринасят за устойчивото развитие на страната“, допълни Щонов. При предаването на поста 
първото нещо, което получи министър Щонов, бе Енергийната стратегия на Република 
България.  
 

http://www.focus-news.net/news/2014/08/06/1951841/sluzhebniyat-ministar-vasil-shtonov-ocherta-prioritetite-v-svoeto-upravlenie.html
http://www.focus-news.net/news/2014/08/06/1951841/sluzhebniyat-ministar-vasil-shtonov-ocherta-prioritetite-v-svoeto-upravlenie.html


 

 

21 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 8

/7
/2

0
1
4

 

Дата: 06.08.2014  
Източник: www.investor.bg  
Връзка: http://investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/shtonov-osvetliava-golemite-energiini-proekti-
,177604/  
Брой думи: 500 
 
 
Резюме: Новият министър на икономиката и енергетиката Васил Щонов ще предостави 
пълната информация за случващото се в двата сектора и за големите енергийни проекти, като 
"Южен поток" и седмия блок на АЕЦ "Козлодуй". Първо обаче екипът на Щонов ще се запознае 
със ситуацията в секторите енергетика и икономика, стана ясно по време на символичното 
предаване на властта във ведомството.  
 
Заглавие: Щонов осветлява големите енергийни проекти  
Подзаглавие: В енергийния борд ще влязат представители на пазарните участници и експерти 
от международните институции, заяви новият икономически министър  
Автор: Деляна Петкова  
Текст: Новият министър на икономиката и енергетиката Васил Щонов ще предостави пълната 
информация за случващото се в двата сектора и за големите енергийни проекти, като "Южен 
поток" и седмия блок на АЕЦ "Козлодуй". Първо обаче екипът на Щонов ще се запознае със 
ситуацията в секторите енергетика и икономика, стана ясно по време на символичното 
предаване на властта във ведомството.  
Щонов подкрепя идеята за енергиен борд и посочи, че в него ще влязат представители на 
всички участници на пазара, както и експерти от международни институции, сред които 
Европейската комисия и Световната банка. „Трябват комплексни решения и всяка от страните 
да направи компромис, за да излезем от кризата", посочи още той във връзка със ситуацията в 
енергетиката.  
Друг приоритет, посочен от новия министър, са малките и средните предприятия и 
осигуряването на средства за тях по европейските програми. „Средствата от Европа не трябва 
да бъдат бавени, защото са много важни за развитието на икономиката“, поясни Щонов и 
обеща системи, които да помогнат усвояването на средствата от ЕС.  
Пет насоки за работата на своя наследник даде отиващият си енергиен министър Драгомир 
Стойнев. Един от наследените проблеми е производството на енергия от възобновяеми 
източници, коментира Стойнев и посочи, че и самата Европейска комисия вече променя 
стратегията и помощта си за ВЕИ-производители.  
Припомняме, че българският конституционен съд отмени таксата върху приходите на ВЕИ-
производителите. „Дано миньорите не пострадат от това решение“, коментира вече бившият 
министър.  
Работата по големите енергийни проекти също ще трябва да бъде продължена от Щонов. „Те 
не са нито руски, нито американски, а са български и трябва да погледнем на тях през призмата 
на националния интерес", посочи Стойнев. По думите му работата по тези проекти може да 
продължи със съдействието на Европейската комисия. „Това са нови технологии, работни 
места. Силно се надявам, че съвместно с ЕК работата по тези проекти ще продължи”, каза още 
Драгомир Стойнев.  
Същевременно той препоръча на своя наследник да работи внимателно с външни консултанти, 
визирайки идеята за създаването на Енергиен борд. „Моят съвет е да внимавате с външните 
консултанти, защото, когато стъпих в длъжност, идваха и при мен. Имаше идеи Българският 
енергиен холдинг (БЕХ) да се разформирова, а това означа, че трябва да приватизираме 
всички дружества. Моето лично мнение е, че не трябва да бъде така“, каза Стойнев.  
Бившият вече министър отправи и препоръки за стабилизиране на държавните дружества. 
Стойнев даде за пример Националната електрическа компания, при която процесът на 
оздравяване е започнал. Към края на 2013 година планираните загуби както за НЕК, така и за 
други дружества са били многократно намалени, уточни още Стойнев.  
По думите му служебният министър трябва да обърне внимание и на усвояването на 
европейските средства. "Аз съм първият министър, който спира мярка по оперативна програма, 
защото имаше нерегламентирани действия", отчете Стойнев и допълни, че по случая текат 
следствени действия. Със спирането на мярката обаче е била спасена цялата програма 
"Конкурентоспособност", отбеляза отиващият си министър.  

http://investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/shtonov-osvetliava-golemite-energiini-proekti-,177604/
http://investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/shtonov-osvetliava-golemite-energiini-proekti-,177604/
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Стойнев връчи и проекта за нова енергийна стратегия, изготвена от Министерството на 
икономиката и енергетиката. Документът беше готов, но заради политическата нестабилност не 
можа да бъде обсъден и приет от Народното събрание.  
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Дата: 06.08.2014  
Източник: www.investor.bg  
Връзка: http://investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/shtonov-osvetliava-golemite-energiini-proekti-
,177604/#comment-newest  
Брой думи: 500 
 
 
Резюме: Новият министър на икономиката и енергетиката Васил Щонов ще предостави 
пълната информация за случващото се в двата сектора и за големите енергийни проекти, като 
"Южен поток" и седмия блок на АЕЦ "Козлодуй". Първо обаче екипът на Щонов ще се запознае 
със ситуацията в секторите енергетика и икономика, стана ясно по време на символичното 
предаване на властта във ведомството.  
 
Заглавие: Щонов осветлява големите енергийни проекти  
Подзаглавие: В енергийния борд ще влязат представители на пазарните участници и експерти 
от международните институции, заяви новият икономически министър  
Автор: Деляна Петкова  
Текст: Новият министър на икономиката и енергетиката Васил Щонов ще предостави пълната 
информация за случващото се в двата сектора и за големите енергийни проекти, като "Южен 
поток" и седмия блок на АЕЦ "Козлодуй". Първо обаче екипът на Щонов ще се запознае със 
ситуацията в секторите енергетика и икономика, стана ясно по време на символичното 
предаване на властта във ведомството.  
Щонов подкрепя идеята за енергиен борд и посочи, че в него ще влязат представители на 
всички участници на пазара, както и експерти от международни институции, сред които 
Европейската комисия и Световната банка. „Трябват комплексни решения и всяка от страните 
да направи компромис, за да излезем от кризата", посочи още той във връзка със ситуацията в 
енергетиката.  
Друг приоритет, посочен от новия министър, са малките и средните предприятия и 
осигуряването на средства за тях по европейските програми. „Средствата от Европа не трябва 
да бъдат бавени, защото са много важни за развитието на икономиката“, поясни Щонов и 
обеща системи, които да помогнат усвояването на средствата от ЕС.  
Пет насоки за работата на своя наследник даде отиващият си енергиен министър Драгомир 
Стойнев. Един от наследените проблеми е производството на енергия от възобновяеми 
източници, коментира Стойнев и посочи, че и самата Европейска комисия вече променя 
стратегията и помощта си за ВЕИ-производители.  
Припомняме, че българският конституционен съд отмени таксата върху приходите на ВЕИ-
производителите. „Дано миньорите не пострадат от това решение“, коментира вече бившият 
министър.  
Работата по големите енергийни проекти също ще трябва да бъде продължена от Щонов. „Те 
не са нито руски, нито американски, а са български и трябва да погледнем на тях през призмата 
на националния интерес", посочи Стойнев. По думите му работата по тези проекти може да 
продължи със съдействието на Европейската комисия. „Това са нови технологии, работни 
места. Силно се надявам, че съвместно с ЕК работата по тези проекти ще продължи”, каза още 
Драгомир Стойнев.  
Същевременно той препоръча на своя наследник да работи внимателно с външни консултанти, 
визирайки идеята за създаването на Енергиен борд. „Моят съвет е да внимавате с външните 
консултанти, защото, когато стъпих в длъжност, идваха и при мен. Имаше идеи Българският 
енергиен холдинг (БЕХ) да се разформирова, а това означа, че трябва да приватизираме 
всички дружества. Моето лично мнение е, че не трябва да бъде така“, каза Стойнев.  
Бившият вече министър отправи и препоръки за стабилизиране на държавните дружества. 
Стойнев даде за пример Националната електрическа компания, при която процесът на 
оздравяване е започнал. Към края на 2013 година планираните загуби както за НЕК, така и за 
други дружества са били многократно намалени, уточни още Стойнев.  
По думите му служебният министър трябва да обърне внимание и на усвояването на 
европейските средства. "Аз съм първият министър, който спира мярка по оперативна програма, 
защото имаше нерегламентирани действия", отчете Стойнев и допълни, че по случая текат 
следствени действия. Със спирането на мярката обаче е била спасена цялата програма 
"Конкурентоспособност", отбеляза отиващият си министър.  

http://investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/shtonov-osvetliava-golemite-energiini-proekti-,177604/#comment-newest
http://investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/shtonov-osvetliava-golemite-energiini-proekti-,177604/#comment-newest
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Стойнев връчи и проекта за нова енергийна стратегия, изготвена от Министерството на 
икономиката и енергетиката. Документът беше готов, но заради политическата нестабилност не 
можа да бъде обсъден и приет от Народното събрание.  
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Дата: 06.08.2014  
Източник: www.mediapool.bg  
Връзка: http://mediapool.bg/stoinev-predupredi-shtonov-vnimavaite-s-vanshnite-konsultanti-
news223418.html  
Брой думи: 833  
 
 
Резюме: Създаването на енергиен борд, в който да участват всички страни на пазара и външни 
експерти, ще бъде сред първите приоритети на новия министър на икономиката и енергетиката 
в служебния кабинет Васил Щонов. Другият основен фокус ще бъде върху оперативна 
програма "Конкурентоспособност", където целта е да се отстранят нередностите и да се 
разблокират парите в спрените в момента проекти, както и да се задвижи програмата за новия 
период. Това каза Щонов в сряда, след като пое управлението на МИЕ от предшественика си 
Драгомир Стойнев.  
 
Заглавие: Стойнев предупреди Щонов: Внимавайте с външните консултанти  
Подзаглавие: Служебният министър на МИЕ обеща пълна информация за големите проекти  
Автор:  
Текст: Създаването на енергиен борд, в който да участват всички страни на пазара и външни 
експерти, ще бъде сред първите приоритети на новия министър на икономиката и енергетиката 
в служебния кабинет Васил Щонов. Другият основен фокус ще бъде върху оперативна 
програма "Конкурентоспособност", където целта е да се отстранят нередностите и да се 
разблокират парите в спрените в момента проекти, както и да се задвижи програмата за новия 
период. Това каза Щонов в сряда, след като пое управлението на МИЕ от предшественика си 
Драгомир Стойнев.  
Отиващият си министър отправи редица препоръки за приемственост към Васил Щонов, от 
който се очаква преди всичко да извади на бял свят истината за многомилиардни сделки, 
споразумения и поръчки, извършени при пълна непрозрачност от досегашните енергийни 
шефове.  
Стойнев: Внимавайте с външните консултанти  
В енергийния борд ще бъдат поканени представители на всички участници на пазара, на 
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, както и външни експерти на 
Европейската комисия, Европейската банка за възстановяване и развитие и Световната банка, 
каза Щонов.  
Стойнев го посъветва да внимава с външните консултанти и посочи, че се надява в борда да 
няма консултанти от ВЕИ - сектора или от частните енергийни монополи, но не изключи 
държавните монополи.  
"Моят съвет е да внимавате с външните консултанти, защото, когато стъпих в длъжност, идваха 
и при мен. Имаше идеи Българският енергиен холдинг (БЕХ) да се разформирова, а това 
означа, че трябва да приватизираме всички дружества. Моето лично мнение е, че не трябва да 
бъде така“, препоръча отиващият си министър.  
Щонов защити идеята на президента Росен Плевнелиев за енергиен борд, като каза, че 
участието на всички страни и външни експерти ще позволи да се направи публичен дебат и да 
се осигури прозрачност. "Вярвам, че когато се вземат решения, особено в сектор "Енергетика", 
които са дългосрочни и големи инвестиции, те не може да се вземат в условията на 
непрозрачност. Хората трябва да знаят какви са основните параметри на тези решения", посочи 
служебният министър.  
Според него ключово е да се постигне съгласие между страните за прилагането, по негова 
оценка, на 18-19 мерки, които може да помогнат да се излезе от кризата в енергетиката.  
"Трябват комплексни решения и всяка от страните да направи компромис, каза Щонов.  
След като екипът му се запознае с наследството в икономиката и енергетиката, Щонов ще 
предостави пълната информация за случващото се в двата сектора и за големите енергийни 
проекти, като "Южен поток" и VII блок на АЕЦ "Козлодуй".  
Новият министър все още не е представил заместниците си, като ключова роля се очаква да 
има този, който ще отговаря за енергетиката. Очакват се и промени по върховете на 
държавните компании като БЕХ и НЕК.  
Друг приоритет, посочен от служебния министър, са малките и средните предприятия и 
осигуряването на средства за тях по европейските програми. "Средствата от Европа не трябва 
да бъдат бавени, защото са много важни за развитието на икономиката“, поясни Щонов и 
обеща системи, които да помогнат усвояването на средствата от ЕС.  

http://mediapool.bg/stoinev-predupredi-shtonov-vnimavaite-s-vanshnite-konsultanti-news223418.html
http://mediapool.bg/stoinev-predupredi-shtonov-vnimavaite-s-vanshnite-konsultanti-news223418.html
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Извадихме "Южен поток" от "точката на замръзване"  
Пет насоки за работата на своя наследник даде отиващият си енергиен министър Драгомир 
Стойнев. Един от наследените проблеми е производството на енергия от възобновяеми 
източници, заяви той и посочи, че и самата Европейска комисия вече променя стратегията и 
помощта си за ВЕИ- производители.  
Една от мерките на кабинета "Орешарски" – за 20% такса върху приходите от слънчеви и 
вятърни електроцентрали, бе отменена от Конституционния съд.  
"Дано миньорите не пострадат от това решение“, коментира по този повод Стойнев.  
Той смята, че работата по големите енергийни проекти трябва да продължи: "Те не са нито 
руски, нито американски, а са български и трябва да погледнем на тях през призмата на 
националния интерес".  
"Това са нови технологии, работни места. Силно се надявам, че съвместно с ЕК работата по 
тези проекти ще продължи”, каза още Драгомир Стойнев.  
Той отправи и препоръки за стабилизиране на държавните дружества. По думите му в 
Националната електрическа компания процесът на оздравяване е започнал. Към края на 2013 
г. планираните загуби както за НЕК, така и за други дружества са били многократно намалени.  
Служебният министър трябва да обърне внимание и на усвояването на европейските средства, 
каза Стойнев. "Аз съм първият министър, който спира мярка по оперативна програма, защото 
имаше нерегламентирани действия", отчете той. И допълни, че по случая текат следствени 
действия. Със спирането на мярката обаче е била спасена цялата програма 
"Конкурентоспособност", отбеляза Стойнев.  
В края на юни с негова санкция ръководителят на програмата Ели Милушева спря процедура 
за почти 100 млн. лв. заради съмнения за нередности след многобройни жалби от фирми и 
консултанти.  
Стойнев връчи на служебния министър проекта за нова енергийна стратегия, изготвена от 
Министерството на икономиката и енергетиката. Документът беше готов, но заради 
политическата нестабилност не можа да бъде обсъден и приет от Народното събрание, 
коментира Драгомир Стойнев.  
Той и отиващата си власт решиха да пренапишат изготвената при предходното правителство 
на ГЕРБ енергийна стратегия. Съветите на Стойнев за приемственост изглеждат странни като 
се има предвид и фактът, че той и екипът му напълно игнорираха докладите с препоръки за 
реформи в енергийния сектор, изготвени от ЕК и Световната банка по време на предишното 
служебно правителство (март-май 2013 г.).  
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Дата: 06.08.2014  
Източник: www.news.ibox.bg  
Връзка: http://news.ibox.bg/news/id_1554968304  
Брой думи: 566  
 
 
Резюме: Три ще бъдат основните цели на служебният министър на икономиката и 
енергетиката Васил Щонов, стана ясно при предаването на постовете в МИЕ.  
 
Заглавие: Внимавайте с външните консултанти, предупреди Стойнев наследника си  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Три ще бъдат основните цели на служебният министър на икономиката и енергетиката 
Васил Щонов, стана ясно при предаването на постовете в МИЕ.  
Първата е да се запознае с реалното състояние на икономиката и големите енергийни проекти 
7 блок на АЕЦ "Козлодуй" и "Южен поток".  
Втората цел е създаването на Енергиен борд, като идеята е в него да се включат всички 
участници на пазара, заедно с енергийния регулатор, външни експерти и консултанти от ЕК, 
Световната банка и Европейската банка за възстановяване и развитие. В този борд по 
прозрачен начин ще се взимат решенията „за много пари" в сектора.  
Третата цел е развитието на средните и малки предприятия, на които ще се обърне особено 
внимание.  
Сдавайки поста си, Драгомир Стойнев връчи на наследника си Енергийната стратегия на 
България, пожелавйаки му успех. „Давам я на Вас, г-н министър, да добавите вашите 
препоръки към нея. Моето желание е да има приемственост", каза Стойнев.  
Той обаче предупреди Щонов да внимава с външните консултанти в енергетиката. Стойнев 
сподели своя опит в сферата, подчертавайки, че и при него са идвали външни консултанти с 
невероятните идеи да се ликвидира БЕХ и държавното участие в енергетиката. Негова цел през 
цялото време била да подобри мениджмънта на държавните енергийни дружества и да ги 
направи печеливши.  
По повод идеята на Щонов за създаване на Енергиен борд, предшественикът му изрази 
надежда в него да няма служители на ВЕИ сектора или от частните монополи в страната.  
Стойнев отбеляза, че през последната една година страната ни е изпълнила почти 80% от 
препоръките на Европейската комисия в областта на енергетиката. Сред тях са създаването на 
енергийната борса, която ще заработи до края на годината, разделянето на ЕСО и НЕК, което 
не било свършено и България плащаше глоби на Европейската комисия и други.  
Стойнев подчерта, че големите енергийни проекти не са нито руски, нито американски, а са на 
първо място български. "Винаги съм повтарял, че енергетиката е част от националната 
сигурност на страната. Тези проекти ще ни донесат на България доходи, създаване на работни 
места, усвояване на нови технологии", категоричен е Стойнев, имайки предвид двата големи 
проекта 7 блок на АЕЦ "Козлодуй" и газопровода "Южен поток".  
Министър Щонов подчерта още, че държи причините за спирането на процедура по 
оперативна програма „Конкурентоспособност" трябва да се изяснят. Той заяви, че ще 
направи всичко възможно да се отразят нередностите и да се създадат условия за довършване 
усвояването на средствата по тази и следващата програма. „Парите от Европа са много важни 
за нас, те допринасят за устойчивото развитие на страната", допълни Щонов.  
„Аз съм първият министър, който прекрати процедура по европейска програма. Вярвам, че ще 
се вземат най-правилните решения в полза на бизнеса", похвали се Стойнев във връзка със 
спирането на процедура за технологична модернизация по ОП „Конкурентоспособност".  
Като своеобразен отчет за наследството в енергийния сектор отиващият си Драгомир Стойнев 
отбеляза решението на Конституционния съд за отпадане на таксата върху производителите на 
възобновяема енергия, което неминуемо ще се отрази на потребителите и на миньорите у нас. 
Той подчерта, че според енергийния баланс през първите седем месеца на настоящата година 
е отчетен ръст от 14.5% в производството на електроенергия.  
Ръстът на потреблението на електроенергия е с 2.5%, а износът се на ток се е увеличил със 
137%. За първите шест месеца печалбата на АЕЦ „Козлодуй " е 46 млн. лв. повече в сравнение 
със същият период за миналата година.  
Драгомир Стойнев подчерта, че въпреки проблемите на държавните дружества, загубите им 
през 2013 г. са намалели в пъти.  
 

http://news.ibox.bg/news/id_1554968304
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Дата: 06.08.2014  
Източник: www.profit.bg  
Връзка: Щонов ще работи за енергиен борд и 18-19 мерки в енергетиката Искам да се запозная 
с реалната ситуация в икономиката и енергетика и едва след като имам пълната информация 
ще направя коментар. Това заяви служебният министър на икономиката и енергетиката Васил 
Щонов, предаде БГНЕС. Щонов, който идва от частния бизнес, призова журналистите да гледат 
картината на икономиката в цялост, а не да използват отделни парченца от тази картина при 
осветляването на ситуацията. Той посочи, че ще фокусира работата си върху три цели: 1. Ще 
се запозная с реалното състояние на икономиката и големите енергийни проекти – 7 блок на 
АЕЦ "Козлодуй", който ще се изгражда по американска технология на водещата компания в 
отрасъла "Уестингхаус", и газопровода "Южен поток" - проект с участието на "Газпром" и 
големите европейски компании ЕНИ, "Електрисите дьо Франс" и "Винтерсхал" и който има за 
цел да диверсифицира доставките на руски газ за Европа. 2. Енергиен борд. Щонов се спря 
малко по-конкретно на тази идеята, предложена в началото на май от представители на НПО 
/Красен Станчев и Георги Ганев/ и ВЕИ-сектора, която бе обявена като една от основните 
задачи пред служебното правителство от президента Росен Плевнелиев. Идеята е да се 
поканят всички участници на пазара, ДКЕВР и външни експерти от ЕК, Световната банка и 
Европейската банка за възстановяване и развитие на една маса. Трябва да има публичен 
дебат и да се вземат прозрачни решения в отрасъла, каза Щонов и добави, че решенията за 
много пари трябва да се вземат прозрачно. Служебният министър посочи, че в енергетиката 
трябва да се предприемат 18-19 мерки, но не по единично, а да се приложат комплексно. Само 
така ще има желания ефект в енергийния отрасъл, твърди той. 3. Развитие на средните и 
малките предприятия. Васил Щонов смята, да обърне особено внимание на тях. Всеки говори 
за големите енергийни проекти, но именно средните и малките предприятия са гръбнакът на 
икономиката, каза той и обеща да се запознае и с усвояването на евросредствата по ОП 
"Конкурентоспособност". Етикети: васил щонов, аец козлодуй http://profit.bg/news/SHTonov-shte-
raboti-za-energien-bord-i-18-19-merki-v-energetikata/nid-126761.html  
Брой думи: 310  
 
 
Резюме: Искам да се запозная с реалната ситуация в икономиката и енергетика и едва след 
като имам пълната информация ще направя коментар. Това заяви служебният министър на 
икономиката и енергетиката Васил Щонов, предаде БГНЕС.  
 
Заглавие: Щонов ще работи за енергиен борд и 18-19 мерки в енергетиката  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Искам да се запозная с реалната ситуация в икономиката и енергетика и едва след като 
имам пълната информация ще направя коментар. Това заяви служебният министър на 
икономиката и енергетиката Васил Щонов, предаде БГНЕС.  
Щонов, който идва от частния бизнес, призова журналистите да гледат картината на 
икономиката в цялост, а не да използват отделни парченца от тази картина при осветляването 
на ситуацията.  
Той посочи, че ще фокусира работата си върху три цели:  
1. Ще се запозная с реалното състояние на икономиката и големите енергийни проекти – 7 блок 
на АЕЦ "Козлодуй", който ще се изгражда по американска технология на водещата компания в 
отрасъла "Уестингхаус", и газопровода "Южен поток" - проект с участието на "Газпром" и 
големите европейски компании ЕНИ, "Електрисите дьо Франс" и "Винтерсхал" и който има за 
цел да диверсифицира доставките на руски газ за Европа.  
2. Енергиен борд. Щонов се спря малко по-конкретно на тази идеята, предложена в началото на 
май от представители на НПО /Красен Станчев и Георги Ганев/ и ВЕИ-сектора, която бе 
обявена като една от основните задачи пред служебното правителство от президента Росен 
Плевнелиев.  
Идеята е да се поканят всички участници на пазара, ДКЕВР и външни експерти от ЕК, 
Световната банка и Европейската банка за възстановяване и развитие на една маса. Трябва да 
има публичен дебат и да се вземат прозрачни решения в отрасъла, каза Щонов и добави, че 
решенията за много пари трябва да се вземат прозрачно.  
Служебният министър посочи, че в енергетиката трябва да се предприемат 18-19 мерки, но не 
по единично, а да се приложат комплексно. Само така ще има желания ефект в енергийния 
отрасъл, твърди той.  
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3. Развитие на средните и малките предприятия. Васил Щонов смята, да обърне особено 
внимание на тях. Всеки говори за големите енергийни проекти, но именно средните и малките 
предприятия са гръбнакът на икономиката, каза той и обеща да се запознае и с усвояването на 
евросредствата по ОП "Конкурентоспособност".  
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Дата: 06.08.2014  
Източник: www.standartnews.com  
Връзка: http://www.standartnews.com/biznes-
energetika/shtonov_s_plan_za_srednite_i_malkite_predpriyatiya-249085.html  
Брой думи: 331  
 
 
Резюме: София. Служебният министър на икономиката и енергетиката Васил Щонов смята да 
обърне особено внимание на малките и средни предприятия. Всеки говори за големите 
енергийни проекти, но именно средните и малките предприятия са гръбнакът на икономиката, 
каза той и обеща да се запознае и с усвояването на евросредствата по ОП 
"Конкурентоспособност".  
 
Заглавие: Щонов с план за средните и малките предприятия  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: София. Служебният министър на икономиката и енергетиката Васил Щонов смята да 
обърне особено внимание на малките и средни предприятия. Всеки говори за големите 
енергийни проекти, но именно средните и малките предприятия са гръбнакът на икономиката, 
каза той и обеща да се запознае и с усвояването на евросредствата по ОП 
"Конкурентоспособност".  
На церемонията на приемането на поста от предшественика му Драгомир Стойнев подчерта, че 
първо иска да се запознае с реалната ситуация в икономиката и енергетика.  
Щонов, който идва от частния бизнес, призова журналистите да гледат картината на 
икономиката в цялост, а не да използват отделни парченца от тази картина при осветляването 
на ситуацията.  
Той посочи, че ще фокусира работата си върху три цели. Първо ще се запознае с реалното 
състояние на икономиката и големите енергийни проекти – 7 блок на АЕЦ "Козлодуй", който ще 
се изгражда по американска технология на водещата компания в отрасъла "Уестингхаус", и 
газопровода "Южен поток" - проект с участието на "Газпром" и големите европейски компании 
ЕНИ, "Електрисите дьо Франс" и "Винтерсхал" и който има за цел да диверсифицира 
доставките на руски газ за Европа.  
След това той смята да се занимае с енергиен борд. Щонов се спря малко по-конкретно на 
идеята, предложена в началото на май от представители на НПО /Красен Станчев и Георги 
Ганев/ и ВЕИ-сектора, която бе обявена като една от основните задачи пред служебното 
правителство от президента Росен Плевнелиев.  
Идеята е да се поканят всички участници на пазара, ДКЕВР и външни експерти от ЕК, 
Световната банка и Европейската банка за възстановяване и развитие на една маса. Трябва да 
има публичен дебат и да се вземат прозрачни решения в отрасъла, каза Щонов и добави, че 
решенията за много пари трябва да се вземат прозрачно.  
Той посочи, че в енергетиката трябва да се предприемат 18-19 мерки, но не по единично, а да 
се приложат комплексно. Само така ще има желания ефект в енергийния отрасъл, твърди той.  
Като трета своя опорна точка, Щонов посочи развитието на средните и малките предприятия. 
Той смята, да обърне особено внимание на тях.  
 

http://www.standartnews.com/biznes-energetika/shtonov_s_plan_za_srednite_i_malkite_predpriyatiya-249085.html
http://www.standartnews.com/biznes-energetika/shtonov_s_plan_za_srednite_i_malkite_predpriyatiya-249085.html
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Дата: 06.08.2014  
Източник: www.capital.bg  
Връзка: 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2014/08/06/2357143_energiiniiat_bord_i_evrofond
ovete_shte_sa_purvite/  
Брой думи: 418 
 
 
Резюме: В борда ще участват всички страни на пазара и външни експерти, обеща новият 
икономически министър Васил Щонов  
 
Заглавие: Енергийният борд и еврофондовете ще са първите задачи в икономиката  
Подзаглавие:  
Автор: Иглика Филипова  
Текст: В борда ще участват всички страни на пазара и външни експерти, обеща новият 
икономически министър Васил Щонов  
Създаването на енергиен борд, в който да участват всички страни на пазара и външни 
експерти, ще бъде сред първите приоритети на новия министър на икономиката и енергетиката 
в служебния кабинет Васил Щонов. Това стана ясно при приемането на поста от 
предшественика му Драгомир Стойнев. Другият основен фокус ще бъде върху оперативна 
програма "Конкурентоспособност", където целта е да се отстранят нередностите и да се 
разблокират парите в спрените в момента проекти, както и да се задвижи програмата за новия 
период.  
Прозрачност в енергетиката  
В енергийния борд ще бъдат поканени представители на всички участници на пазара, на 
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, както и външни експерти на 
Европейската комисия, Европейската банка за възстановяване и развитие и Световната банка, 
каза Щонов. Малко по-рано Стойнев го посъветва да внимава с външните консултанти и 
посочи, че се надява в борда да няма консултанти от ВЕИ сектора или от частните енергийни 
монополи, но не изключи държавните монополи.  
Според Щонов обаче участието на всички страни и външни експерти ще позволи да се направи 
публичен дебат и да се осигури прозрачност. "Вярвам, че когато се вземат решения, особено в 
сектор енергетика, които са дългосрочни и големи инвестиции, те не може да се вземат в 
условията на непрозрачност. Хората трябва да знаят какви са основните параметри на тези 
решения", посочи служебният министър. Според него ключово е да се постигне съгласие между 
страните за прилагането, по негова оценка, на 18-19 мерки, които може да помогнат да се 
излезе от кризата в енергетиката.  
Парите от Европа  
Развитието на малките и средните предприятия и в частност оперативна програма 
"Конкурентоспособност" също ще са високо в дневния ред на новия министър. Щонов се 
ангажира да работи за отстраняването на нередностите, които доведоха до спирането на част 
от средства, така че програмата да може да бъде довършена. В края на юни със санкцията на 
Стойнев ръководителят на програмата Ели Милушева спря процедура за почти 100 млн. лв. 
заради съмнения за нередности след многобройни жалби от фирми и консултанти. Бившият 
министър обяви, че е сезирал прокуратурата и ДАНС и в момента се води разследване.  
Планът за следващия програмен период също ще е сред задачите на Щонов, който се надява 
служебното правителство да успее да постигне споразумение с ЕК. Според него е необходимо 
да се създаде система за управление на еврофондовете, която да гарантира редовните 
плащания. Това може да стане както с текущите системи, така и с нови средства за 
финансиране като финансов инженеринг, каза министърът.  
 

http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2014/08/06/2357143_energiiniiat_bord_i_evrofondovete_shte_sa_purvite/
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2014/08/06/2357143_energiiniiat_bord_i_evrofondovete_shte_sa_purvite/
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Дата: 06.08.2014  
Източник: www.24chasa.bg  
Връзка: Министър Щонов: Ще обърнем внимание върху развитието на малкия и средния 
бизнес „Въпреки, че мандатът на служебното правителство е кратък, ние можем да поставим 
основите за стабилизиране на страната“. Това каза служебният министър на икономиката и 
енергетиката Васил Щонов при встъпването си в длъжност, съобщиха от пресцентъра на 
ведомството. Той очерта три основни акцента в предстоящата си работа. Първо ще се запознае 
с реалното състояние на икономиката и енергетиката, както и с големите енергийни проекти 
като газопровода „Южен поток“ и изграждането на 7-ми блок на АЕЦ „Козлодуй“. „Идеята за 
създаването на енергиен борд е той да представлява енергиен съвет, в който да се включат 
всички участници на енергийния пазар“, обясни Щонов. По думите му, в енергийния борд ще 
бъдат включени и експерти от Европейската комисия, Европейската банка за възстановяване и 
развитие и Световната банка, което ще спомогне за широк публичен дебат. Васил Щонов 
подчерта, че всички решения ще се взимат в условията на пълна прозрачност. Той обърна 
внимание още, че акцент ще бъде поставен и върху развитието на малкия и средния бизнес в 
България. Според него причините за спирането на процедура по Оперативна програма 
„Конкурентоспособност“ трябва да се изяснят. Щонов подчерта, че ще направи всичко 
възможно да се отразят нередностите и да се създадат условия за довършване усвояването на 
средствата по тази и следващата програма. „Парите от Европа са много важни за нас, те 
допринасят за устойчивото развитие на страната“, допълни Щонов. При предаването на поста 
първото нещо, което получи министър Щонов, бе Енергийната стратегия на Република 
България. 24 часа онлайн http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=4232633  
Брой думи: 236  
 
 
Резюме: „Въпреки, че мандатът на служебното правителство е кратък, ние можем да поставим 
основите за стабилизиране на страната“. Това каза служебният министър на икономиката и 
енергетиката Васил Щонов при встъпването си в длъжност, съобщиха от пресцентъра на 
ведомството.  
 
Заглавие: Министър Щонов: Ще обърнем внимание върху развитието на малкия и 
средния бизнес  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: „Въпреки, че мандатът на служебното правителство е кратък, ние можем да поставим 
основите за стабилизиране на страната“. Това каза служебният министър на икономиката и 
енергетиката Васил Щонов при встъпването си в длъжност, съобщиха от пресцентъра на 
ведомството.  
Той очерта три основни акцента в предстоящата си работа. Първо ще се запознае с реалното 
състояние на икономиката и енергетиката, както и с големите енергийни проекти като 
газопровода „Южен поток“ и изграждането на 7-ми блок на АЕЦ „Козлодуй“.  
„Идеята за създаването на енергиен борд е той да представлява енергиен съвет, в който да се 
включат всички участници на енергийния пазар“, обясни Щонов.  
По думите му, в енергийния борд ще бъдат включени и експерти от Европейската комисия, 
Европейската банка за възстановяване и развитие и Световната банка, което ще спомогне за 
широк публичен дебат. Васил Щонов подчерта, че всички решения ще се взимат в условията на 
пълна прозрачност.  
Той обърна внимание още, че акцент ще бъде поставен и върху развитието на малкия и 
средния бизнес в България. Според него причините за спирането на процедура по Оперативна 
програма „Конкурентоспособност“ трябва да се изяснят.  
Щонов подчерта, че ще направи всичко възможно да се отразят нередностите и да се създадат 
условия за довършване усвояването на средствата по тази и следващата програма.  
„Парите от Европа са много важни за нас, те допринасят за устойчивото развитие на страната“, 
допълни Щонов. При предаването на поста първото нещо, което получи министър Щонов, бе 
Енергийната стратегия на Република България.  
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Дата: 06.08.2014  
Източник: www.trud.bg  
Връзка: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=4232639  
Брой думи: 236  
 
 
Резюме: „Въпреки, че мандатът на служебното правителство е кратък, ние можем да поставим 
основите за стабилизиране на страната“. Това каза служебният министър на икономиката и 
енергетиката Васил Щонов при встъпването си в длъжност, съобщиха от пресцентъра на 
ведомството.  
 
Заглавие: Министър Щонов: Енергийният борд ще е съвет, в който ще участват всички на 
енергийния пазар  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: „Въпреки, че мандатът на служебното правителство е кратък, ние можем да поставим 
основите за стабилизиране на страната“. Това каза служебният министър на икономиката и 
енергетиката Васил Щонов при встъпването си в длъжност, съобщиха от пресцентъра на 
ведомството.  
Той очерта три основни акцента в предстоящата си работа. Първо ще се запознае с реалното 
състояние на икономиката и енергетиката, както и с големите енергийни проекти като 
газопровода „Южен поток“ и изграждането на 7-ми блок на АЕЦ „Козлодуй“.  
„Идеята за създаването на енергиен борд е той да представлява енергиен съвет, в който да се 
включат всички участници на енергийния пазар“, обясни Щонов.  
По думите му, в енергийния борд ще бъдат включени и експерти от Европейската комисия, 
Европейската банка за възстановяване и развитие и Световната банка, което ще спомогне за 
широк публичен дебат. Васил Щонов подчерта, че всички решения ще се взимат в условията на 
пълна прозрачност.  
Той обърна внимание още, че акцент ще бъде поставен и върху развитието на малкия и 
средния бизнес в България. Според него причините за спирането на процедура по Оперативна 
програма „Конкурентоспособност“ трябва да се изяснят.  
Щонов подчерта, че ще направи всичко възможно да се отразят нередностите и да се създадат 
условия за довършване усвояването на средствата по тази и следващата програма.  
„Парите от Европа са много важни за нас, те допринасят за устойчивото развитие на страната“, 
допълни Щонов. При предаването на поста първото нещо, което получи министър Щонов, бе 
Енергийната стратегия на Република България.  
 

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=4232639
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Дата: 06.08.2014  
Източник: www.19min.bg  
Връзка: http://www.19min.bg/news/8/55382.html  
Брой думи: 331  
 
 
Резюме: За периода януари - юни 2014 г. България е посетена от 2 634 887 чуждестранни 
граждани – без транзитно преминалите. Това е увеличение с 5.7 процента спрямо същия 
период на 2013 г., посочва се в отчета на Министерството на икономиката и енергетиката в 
сектор туризъм, цитиран от БТА.  
 
Заглавие: 2,5 млн. туристи посетили България до юли  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: За периода януари - юни 2014 г. България е посетена от 2 634 887 чуждестранни 
граждани – без транзитно преминалите. Това е увеличение с 5.7 процента спрямо същия 
период на 2013 г., посочва се в отчета на Министерството на икономиката и енергетиката в 
сектор туризъм, цитиран от БТА.  
Приходите на България от международен туризъм за периода януари-юни 2014 възлизат на 
1.296 млрд. лв., което е с 5.3 на сто повече в сравнение със същия период на 2013 г.  
По данни на Световната организация по туризма туристическата индустрия в България 
генерира 13,6 на сто от БВП на страната ни. В отчета на МИЕ се посочва, че именно туризмът 
се развива с най-бърз темп, като изпреварва средноевропейските нива.  
Приета е Стратегия за устойчиво развитие на туризма в България до 2030 г., която има за цел 
да допринесе за трайната конкурентоспособност на българския туризъм, отбелязват от 
министерството. Усилията са насочени към позициониране на България като устойчива 
туристическа дестинация за средната класа туристи.  
Цел е и привличане на по-висок клас туристи, интересуващи се от културно-исторически 
артефакти, посочват от МИЕ. По ОП "Конкурентоспособност" в периода 1 юни 2013 г. - 31 юли 
2014 г. са сключени 780 нови договори с бенефициенти на стойност 602 млн. лв. , изплатени са 
близо 523 млн. лв., което представлява над 57 процента от общите плащания.  
За 2013 г. бяха спасени 100 млн. лв. - констатиран риск от загуба на средства, посочват от МИЕ. 
ОП "Конкурентоспособност" е предпазена от спиране на средствата и/или финансови 
корекции, като е прекратена последната процедура за Технологична модернизация и не са 
сключени договори, посочват от МИЕ и добавят, че благодарение на доброто управление и 
контрол на системите навреме са констатирани слабостите и са взети нужните мерки за тяхното 
предотвратяване.  
Новата оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" е приета от Министерския 
съвет на 21 май 2014 г. и е изпратена за окончателно одобрение от службите на ЕК. Избегнат е 
риск 2014 г. да бъде нулева.  
Подготвени са новите процедури, които да се обявят през 2014 г., отбелязват от МИЕ.  
 

http://www.19min.bg/news/8/55382.html
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Дата: 06.08.2014  
Източник: www.bnews.bg  
Връзка: http://www.bnews.bg/article-113128  
Брой думи: 451  
 
 
Резюме: Васил Щонов от предшественика си Драгомир Стойнев при смяната на властта.  
 
Заглавие: Стойнев си тръгна и завеща проблемите с ВЕИ-тата  
Подзаглавие: Енергийната стратегия на България получи новият ресорен министър  
Автор:  
Текст: Васил Щонов от предшественика си Драгомир Стойнев при смяната на властта.  
Стойнев не пропусна да отбележи, че страната ни е изпълнила за последната 1 г. почти 80% от 
препоръките на Европейската комисия в областта на енергетиката. Сред тях са създаването на 
енергийна борса, която ще заработи до края на годината, разделянето на ЕСО и НЕК и др.  
Бившият вече министър на икономиката открои пет основни проблема, с които ще се сблъска 
новият служебен министър.  
Първият проблем е ВЕИ секторът. Министърът откабинета "Орешарски" изрази съжаление, че 
Конституционният съд е отменил таксата върху тях, като смята, че това ще има негативен 
ефект върху крайните потребители. Той припомни, че за последната година производството на 
електричество се увеличило с 14,5%, консумацията на ток - с 2,5%, а износът – със 137%.  
Освен това през първата половина на годината АЕЦ "Козлодуй" вече работи на печалба, която 
е 46 млн. лв., а за същия период на миналата година централата е отчела загуба с 6 млн. лв. В 
същото време пък сериозно се е подобрила работата на въгледобивните мини в комплекса 
"Марица Изток", които са били на ръба на фалита.  
Вторият съществен проблем са ключовите действия за стабилизиране работата на държавните 
дружества.  
Като пример за това Стойнев посочи спасяването на ВМЗ-Сопот, който в момента работи на 
печалба и дава работа на 2400 души.  
Трето предизвикателство са големите енергийни проекти.  
По думите му, те не са нито руски, нито американски, а са на първо място български. “Винаги 
съм повтарял, че енергетиката е част от националната сигурност на страната”, категоричен 
беше той, като визира двата големи проекта за VII блок на АЕЦ "Козлодуй" и газопровода 
"Южен поток".  
Четвъртата препоръка на Стойнев към приемника му бе да внимава с външните консултанти в 
енергетиката. Петото предизвикателство е изразходването на евросредствата.  
Служебният министър Васил Щонов от своя страна заяви, че иска първо да се запознае с 
реалната ситуация в икономиката и енергетиката. Той посочи, че ще фокусира работата си 
върху три цели.  
Първо, ще се запознае с реалното състояние на икономиката и големите енергийни проекти – 
VII блок на АЕЦ "Козлодуй" и газопровода "Южен поток".  
Втората му цел ще бъде енергийния борд.  
Идеята е да се поканят всички участници на пазара, ДКЕВР и външни експерти от ЕК, 
Световната банка и Европейската банка за възстановяване и развитие на една маса.  
Служебният министър посочи, че в енергетиката трябва да се предприемат 18-19 мерки, но не 
по единично, а да се приложат комплексно. Само така, според него, може да се очаква 
благоприятен ефект в енергийния отрасъл.  
Третата цел на служебния министър е развитието на средните и малките предприятия.  
Той искада обърне особено внимание на тях, тъй като средните и малките предприятия са 
гръбнакът на икономиката и обеща да се запознае и с усвояването на евросредствата по ОП 
"Конкурентоспособност".  

 

http://www.bnews.bg/article-113128
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Дата: 06.08.2014  
Източник: www.manager.bg  
Връзка: 
http://manager.bg/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%BC%D0%B8%D0
%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-
%D1%89%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D1%89%D0%B5-
%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-
%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD-
%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4  
Брой думи: 733 
 
Резюме: Искам да се запозная с реалната ситуация в икономиката и енергетика и едва след 
като имам пълната информация ще направя коментар. Това заяви служебният министър на 
икономиката и енергетиката Васил Щонов, предаде БГНЕС. Щонов, който идва от частния 
бизнес, призова журналистите да гледат картината на икономиката в цялост, а не да използват 
отделни парченца от тази картина при осветляването на ситуацията.  
 
Заглавие: Министър Щонов ще гради енергиен борд  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Искам да се запозная с реалната ситуация в икономиката и енергетика и едва след като 
имам пълната информация ще направя коментар. Това заяви служебният министър на 
икономиката и енергетиката Васил Щонов, предаде БГНЕС. Щонов, който идва от частния 
бизнес, призова журналистите да гледат картината на икономиката в цялост, а не да използват 
отделни парченца от тази картина при осветляването на ситуацията.  
Той посочи, че ще фокусира работата си върху три цели:  
1. Ще се запозная с реалното състояние на икономиката и големите енергийни проекти – 7 блок 
на АЕЦ "Козлодуй", който ще се изгражда по американска технология на водещата компания в 
отрасъла "Уестингхаус", и газопровода "Южен поток" - проект с участието на "Газпром" и 
големите европейски компании ЕНИ, "Електрисите дьо Франс" и "Винтерсхал" и който има за 
цел да диверсифицира доставките на руски газ за Европа.  
2. Енергиен борд. Щонов се спря малко по-конкретно на тази идеята, предложена в началото на 
май от представители на НПО /Красен Станчев и Георги Ганев/ и ВЕИ-сектора, която бе 
обявена като една от основните задачи пред служебното правителство от президента Росен 
Плевнелиев.  
Идеята е да се поканят всички участници на пазара, ДКЕВР и външни експерти от ЕК, 
Световната банка и Европейската банка за възстановяване и развитие на една маса. „Трябва 
да има публичен дебат и да се вземат прозрачни решения в отрасъла”, каза Щонов и добави, 
че решенията за много пари трябва да се вземат прозрачно.  
Служебният министър посочи, че в енергетиката трябва да се предприемат 18-19 мерки, но не 
по единично, а да се приложат комплексно. Само така ще има желания ефект в енергийния 
отрасъл, твърди той.  
3. Развитие на средните и малките предприятия. Васил Щонов смята, да обърне особено 
внимание на тях. Всеки говори за големите енергийни проекти, но именно средните и малките 
предприятия са гръбнакът на икономиката, каза той и обеща да се запознае и с усвояването на 
евросредствата по ОП "Конкурентоспособност".  
По време на символичното връчване на властта, вече бившият енергиен министър Драгомир 
Стойнев предупреди, че 5 са основните проблеми, с които ще се сблъска служебният министър 
Васил Щонов.  
1. ВЕИ сектор. Стойнев подчерта, че ЕК е променила своята стратегия и подкрепа за ВЕИ. Той 
изрази съжаление, че Конституционният съд по искане на президента Росен Плевнелиев е 
отменил таксата върху тях. За съжаление това ще има негативен ефект върху крайните 
потребители.  
Стойнев припомни, че е заварил изключително тежка ситуация в енергийния отрасъл. За 
годината, през която той е бил начело на МИЕ, производството на електричество се увеличило 
с 14,5%, консумацията на ток - с 2,5%, а износът – със 137%. За първите шест месеца на 
годината АЕЦ "Козлодуй" работи на печалба – 46 милиона лева, а за същия период на 
миналата година тя бе на загуба с 6 милиона лева. Стойнев заяви, че сериозно се е подобрила 
работата и на въгледобивните мини в комплекса "Марица Изток", които са били на ръба на 
фалита, а сега дават препитания на цел един регион.  

http://manager.bg/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-%D1%89%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D1%89%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4
http://manager.bg/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-%D1%89%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D1%89%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4
http://manager.bg/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-%D1%89%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D1%89%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4
http://manager.bg/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-%D1%89%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D1%89%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4
http://manager.bg/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-%D1%89%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D1%89%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4
http://manager.bg/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-%D1%89%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D1%89%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4
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2. Ключови действия за стабилизиране работата на държавните дружества. Сред тях Стойнев 
открои действията за спасяване на ВМЗ-Сопот. Заводът сега работи на печалба и дава работа 
на 2400 души, каза той. Стойнев припомни и мерките за намаляване на загубите на компаниите. 
Така например загубата на НЕК от над 300 милиона лева е стопена до 133 милиона.  
3. Големите енергийни проекти. Стойнев подчерта, че тези проекти не са нито руски, нито 
американски, а са на първо място български. Винаги съм повтарял, че енергетиката е част от 
националната сигурност на страната. Тези проекти ще ни донесат на България доходи, 
създаване на работни места, усвояване на нови технологии, категоричен е Стойнев, имайки 
предвид двата големи проекта 7 блок на АЕЦ "Козлодуй" и газопровода "Южен поток".  
4. Внимавайте с външните консултанти в енергетиката, предупреди Стойнев своя наследник 
Щонов, който ще трябва да осъществи на практика идеята на президента Росен Плевнелиев и 
група неправителствени организации и ВЕИ сектора за създаване на Енергиен борд.  
Стойнев отбеляза, че и при него са идвали външни консултанти, които са давали какви ли не 
идеи, включително да се ликвидира БЕХ и държавното участие в енергетиката. Моята цел беше 
да подобря мениджмънта на държавните енергийни дружества и да ги направя печеливши, 
обяви Стойнев. "Надявам се в енергийния борд да няма служители на ВЕИ сектора", добави 
още той.  
5. Изразходването на евросредствата. "Аз може би съм първият министър, който спира мярка 
по ОП, защото има нерегламентирана дейност", каза министърът на икономиката и 
енергетиката в оставка. Той заяви, че ЕК е информирана за случая и се води разследване.  
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Дата: 06.08.2014  
Източник: www.publics.bg  
Връзка: 
http://www.publics.bg/bg/news/11434/АУЕР_търси_изпълнител_на_информационна_платформа_
за_ВЕИ.html  
Брой думи: 103  
 
 
Резюме: Срокът за получаване на офертите за участие в обществената поръчка е до 17:00 ч. 
на 17.09.2014 г.  
 
Заглавие: АУЕР търси изпълнител на информационна платформа за ВЕИ  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Срокът за получаване на офертите за участие в обществената поръчка е до 17:00 ч. на 
17.09.2014 г.  
Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) е стартирала на 31 юли открита процедура за 
възлагане на обществена поръчка за разработване на информационна платформа за 
възобновяемите енергийни източници, която да се ползва от бизнеса, гражданите и държавната 
администрация. Процедурата се финансира по Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от 
Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.  
Документацията за участие е публикувана на сайта на АУЕР.  
Срокът за получаване на офертите за участие в обществената поръчка е до 17:00 ч. на 
17.09.2014 г.  
 

http://www.publics.bg/bg/news/11434/АУЕР_търси_изпълнител_на_информационна_платформа_за_ВЕИ.html
http://www.publics.bg/bg/news/11434/АУЕР_търси_изпълнител_на_информационна_платформа_за_ВЕИ.html
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Дата: 06.08.2014  
Източник: www.insmarket.bg  
Връзка: http://www.insmarket.bg/Новини/Служебният-икономически-министър-очерта-три-
приоритета-в-работата-си_l.a_at.1_i.436455.html  
Брой думи: 477  
 
 
Резюме: Това са: реалното състояние на икономиката и енергетиката, големите енергийни 
проекти и изграждането на 7-ми блок на АЕЦ "Козлодуй"  
 
Заглавие: Служебният икономически министър очерта три приоритета в работата си  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Това са: реалното състояние на икономиката и енергетиката, големите енергийни 
проекти и изграждането на 7-ми блок на АЕЦ "Козлодуй"  
"Въпреки, че мандатът на служебното правителство е кратък, ние можем да поставим основите 
за стабилизиране на страната". Това каза служебният министър на икономиката и енергетиката 
Васил Щонов при  
встъпването си в длъжност. Той очерта три основни акцента в предстоящата си работа.  
Първо ще се запознае с реалното състояние на икономиката и енергетиката, както и с големите 
енергийни проекти като газопровода "Южен поток" и изграждането на 7-ми блок на АЕЦ 
"Козлодуй".  
"Идеята за създаването на енергиен борд е той да представлява енергиен съвет, в който да се 
включат всички участници на енергийния пазар", обясни министър Щонов. По думите му в 
енергийния борд ще  
бъдат включени и експерти от Европейската комисия, Европейската банка за възстановяване и 
развитие и Световната банка, което ще спомогне за широк публичен дебат. Министър Васил 
Щонов бе  
категоричен, че всички решения ще се вземат в условията на пълна прозрачност.  
Той обърна внимание още, че акцент ще бъде поставен и върху развитието на малкия и 
средния бизнес в България. Според него причините за спирането на процедура по оперативна 
програма "Конкурентоспособност" трябва да се изяснят. Той подчерта, че ще направи всичко 
възможно да се отразят нередностите и да се създадат условия за довършване усвояването на 
средствата по тази и  
следващата програма. "Парите от Европа са много важни за нас, те допринасят за устойчивото 
развитие на страната", допълни Щонов.  
При предаването на поста първото нещо, което получи министър Щонов, бе Енергийната 
стратегия на Република България. "Имах огромното желание представители на всички 
политически сили да  
обсъдят тази стратегия преди да влезе в парламента, но след европейските избори настъпи 
политическа криза. Не казвам, че стратегията е в перфектен вид, но моето желание е да има 
приемственост".  
Това заяви Драгомир Стойнев при предаването на поста на Васил Щонов.  
По думите на Стойнев решението на Конституционния съд за отпадане на таксата върху 
производителите на възобновяема енергия неминуемо ще се отрази на потребителите и на 
миньорите у нас. Той  
подчерта, че според енергийния баланс през първите седем месеца на настоящата година е 
отчетен ръст от 14.5% в производството на електроенергия. Ръстът на потреблението на 
електроенергия е с 2.5%,  
а износът се на ток се е увеличил със 137%. За първите шест месеца печалбата на АЕЦ 
"Козлодуй " е 46 млн. лв. повече в сравнение със същият период за миналата година. Драгомир 
Стойнев подчерта, че  
въпреки проблемите на държавните дружества, загубите им през 2013 г. са намалели в пъти. 
"Оставям на министър Щонов и големите енергийни проекти, които за мен са най-вече 
български и се  
надявам съвместно с ЕК работата по тях да продължи", каза още Стойнев. "Аз съм първият 
министър, който прекрати процедура по европейска програма. Вярвам, че ще се вземат най-
правилните решения в  
полза на бизнеса", допълни още Драгомир Стойнев във връзка със спирането на процедура за 
технологична модернизация по оперативна програма "Конкурентоспособност".  

http://www.insmarket.bg/Новини/Служебният-икономически-министър-очерта-три-приоритета-в-работата-си_l.a_at.1_i.436455.html
http://www.insmarket.bg/Новини/Служебният-икономически-министър-очерта-три-приоритета-в-работата-си_l.a_at.1_i.436455.html
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Дата: 06.08.2014  
Източник: www.livenews.bg  
Връзка: http://livenews.bg/ministyr-shtonov-hvyrlq-svetlina-vyrhu-golemite-energijni-proekti-
72382.html  
Брой думи: 518  
 
 
Резюме: Бившият енергиен министър Драгомир Стойнев препоръча на своя наследник да 
работи внимателно с външни консултанти  
 
Заглавие: Министър Щонов хвърля светлина върху големите енергийни проекти  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Бившият енергиен министър Драгомир Стойнев препоръча на своя наследник да работи 
внимателно с външни консултанти  
Новият министър на икономиката и енергетиката Васил Щонов ще предостави пълната 
информация за случващото се в двата сектора и за големите енергийни проекти, като "Южен 
поток" и седмия блок на АЕЦ "Козлодуй". Първо обаче екипът на Щонов ще се запознае със 
ситуацията в секторите енергетика и икономика, стана ясно по време на символичното 
предаване на властта във ведомството.  
Щонов подкрепя идеята за енергиен борд и посочи, че в него ще влязат представители на 
всички участници на пазара, както и експерти от международни институции, сред които 
Европейската комисия и Световната банка. „Трябват комплексни решения и всяка от страните 
да направи компромис, за да излезем от кризата", посочи още той във връзка със ситуацията в 
енергетиката.  
Друг приоритет, посочен от новия министър, са малките и средните предприятия и 
осигуряването на средства за тях по европейските програми. „Средствата от Европа не трябва 
да бъдат бавени, защото са много важни за развитието на икономиката“, поясни Щонов и 
обеща системи, които да помогнат усвояването на средствата от ЕС.  
Пет насоки за работата на своя наследник даде отиващият си енергиен министър Драгомир 
Стойнев. Един от наследените проблеми е производството на енергия от възобновяеми 
източници, коментира Стойнев и посочи, че и самата Европейска комисия вече променя 
стратегията и помощта си за ВЕИ-производители.  
Припомняме, че българският конституционен съд отмени таксата върху приходите на ВЕИ-
производителите. „Дано миньорите не пострадат от това решение“, коментира вече бившият 
министър, цитиран от Investor.bg  
Работата по големите енергийни проекти също ще трябва да бъде продължена от Щонов. „Те 
не са нито руски, нито американски, а са български и трябва да погледнем на тях през призмата 
на националния интерес", посочи Стойнев. По думите му работата по тези проекти може да 
продължи със съдействието на Европейската комисия. „Това са нови технологии, работни 
места. Силно се надявам, че съвместно с ЕК работата по тези проекти ще продължи”, каза още 
Драгомир Стойнев.  
Същевременно той препоръча на своя наследник да работи внимателно с външни консултанти, 
визирайки идеята за създаването на Енергиен борд. „Моят съвет е да внимавате с външните 
консултанти, защото, когато стъпих в длъжност, идваха и при мен. Имаше идеи Българският 
енергиен холдинг (БЕХ) да се разформирова, а това означа, че трябва да приватизираме 
всички дружества. Моето лично мнение е, че не трябва да бъде така“, каза Стойнев.  
Бившият вече министър отправи и препоръки за стабилизиране на държавните дружества. 
Стойнев даде за пример Националната електрическа компания, при която процесът на 
оздравяване е започнал. Към края на 2013 година планираните загуби както за НЕК, така и за 
други дружества са били многократно намалени, уточни още Стойнев.  
По думите му служебният министър трябва да обърне внимание и на усвояването на 
европейските средства. "Аз съм първият министър, който спира мярка по оперативна 
програма, защото имаше нерегламентирани действия", отчете Стойнев и допълни, че по 
случая текат следствени действия. Със спирането на мярката обаче е била спасена цялата 
програма "Конкурентоспособност", отбеляза отиващият си министър.  
Стойнев връчи и проекта за нова енергийна стратегия, изготвена от Министерството на 
икономиката и енергетиката. Документът беше готов, но заради политическата нестабилност не 
можа да бъде обсъден и приет от Народното събрание.  
 

http://livenews.bg/ministyr-shtonov-hvyrlq-svetlina-vyrhu-golemite-energijni-proekti-72382.html
http://livenews.bg/ministyr-shtonov-hvyrlq-svetlina-vyrhu-golemite-energijni-proekti-72382.html
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Дата: 06.08.2014  
Източник: www.livenews.bg  
Връзка: http://livenews.bg/shtonov-shte-podkrepi-malkiq-i-sreden-biznes-72399.html  
Брой думи: 250  
 
 
Резюме: Служебният министър вкарва експерти на Европейската комисия и Световната банка 
в бъдещия енергиен борд  
 
Заглавие: Щонов ще подкрепи малкия и среден бизнес  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Служебният министър вкарва експерти на Европейската комисия и Световната банка в 
бъдещия енергиен борд  
„Въпреки, че мандатът на служебното правителство е кратък, ние можем да поставим основите 
за стабилизиране на страната“. Това каза служебният министър на икономиката и енергетиката 
Васил Щонов при встъпването си в длъжност, съобщиха о тпресцентъра на ведомството. Той 
очерта три основни акцента в предстоящата си работа.  
Първо ще се запознае с реалното състояние на икономиката и енергетиката, както и с големите 
енергийни проекти като газопровода „Южен поток“ и изграждането на 7-ми блок на АЕЦ 
„Козлодуй“. „Идеята за създаването на енергиен борд е той да представлява енергиен съвет, в 
който да се включат всички участници на енергийния пазар“, обясни Щонов.  
По думите му, в енергийния борд ще бъдат включени и експерти от Европейската комисия, 
Европейската банка за възстановяване и развитие и Световната банка, което ще спомогне за 
широк публичен дебат. Васил Щонов подчерта, че всички решения ще се взимат в условията на 
пълна прозрачност.  
Той обърна внимание още, че акцент ще бъде поставен и върху развитието на малкия и 
средния бизнес в България. Според него причините за спирането на процедура по Оперативна 
програма „Конкурентоспособност“ трябва да се изяснят.  
Той подчерта, че ще направи всичко възможно да се отразят нередностите и да се създадат 
условия за довършване усвояването на средствата по тази и следващата програма.  
„Парите от Европа са много важни за нас, те допринасят за устойчивото развитие на страната“, 
допълни Щонов. При предаването на поста първото нещо, което получи министър Щонов, бе 
Енергийната стратегия на Република България.  
 

http://livenews.bg/shtonov-shte-podkrepi-malkiq-i-sreden-biznes-72399.html
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Резюме: Служебният министър на икономиката: „Всички решения ще се взимат при пълна 
прозрачност“  
 
Заглавие: Щонов застана зад енергиен борд  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Служебният министър на икономиката: „Всички решения ще се взимат при пълна 
прозрачност“  
„Въпреки, че мандатът на служебното правителство е кратък, ние можем да поставим основите 
за стабилизиране на страната“. Това каза служебният министър на икономиката и енергетиката 
Васил Щонов при встъпването си в длъжност.  
Той очерта три основни акцента в предстоящата си работа. Първо ще се запознае с реалното 
състояние на икономиката и енергетиката, както и с големите енергийни проекти като 
газопровода „Южен поток“ и изграждането на 7-ми блок на АЕЦ „Козлодуй“. „Идеята за 
създаването на енергиен борд е той да представлява енергиен съвет, в който да се включат 
всички участници на енергийния пазар“, обясни министър Щонов. По думите му в енергийния 
борд ще бъдат включени и експерти от Европейската комисия, Европейската банка за 
възстановяване и развитие и Световната банка, което ще спомогне за широк публичен дебат. 
Васил Щонов бе категоричен, че всички решения ще се взимат в условията на пълна 
прозрачност.  
Той обърна внимание още, че акцент ще бъде поставен и върху развитието на малкия и 
средния бизнес в България. Според него причините за спирането на процедура по оперативна 
програма „Конкурентоспособност“ трябва да се изяснят. Той подчерта, че ще направи всичко 
възможно да се отразят нередностите и да се създадат условия за довършване усвояването на 
средствата по тази и следващата програма. „Парите от Европа са много важни за нас, те 
допринасят за устойчивото развитие на страната“, допълни Щонов.  
При предаването на поста първото нещо, което получи министър Щонов, бе Енергийната 
стратегия на Република България. „Имах огромното желание представители на всички 
политически сили да обсъдят тази стратегия преди да влезе в парламента, но след 
европейските избори настъпи политическа криза. Не казвам, че стратегията е в перфектен вид, 
но моето желание е да има приемственост“. Това заяви Драгомир Стойнев при предаването на 
поста на Васил Щонов.  
По думите на Стойнев решението на Конституционния съд за отпадане на таксата върху 
производителите на възобновяема енергия неминуемо ще се отрази на потребителите и на 
миньорите у нас. Той подчерта, че според енергийния баланс през първите седем месеца на 
настоящата година е отчетен ръст от 14.5% в производството на електроенергия. Ръстът на 
потреблението на електроенергия е с 2.5%, а износът се на ток се е увеличил със 137%. За 
първите шест месеца печалбата на АЕЦ „Козлодуй “ е 46 млн. лв. повече в сравнение със 
същият период за миналата година. Драгомир Стойнев подчерта, че въпреки проблемите на 
държавните дружества, загубите им през 2013 г. са намалели в пъти. „Оставям на министър 
Щонов и големите енергийни проекти, които за мен са най-вече български и се надявам 
съвместно с ЕК работата по тях да продължи“, каза още Стойнев. „Аз съм първият министър, 
който прекрати процедура по европейска програма. Вярвам, че ще се вземат най-правилните 
решения в полза на бизнеса“, допълни още Драгомир Стойнев във връзка със спирането на 
процедура за технологична модернизация по оперативна програма „Конкурентоспособност“.  
 

http://fakti.bg/biznes/108733-shtonov-zastana-zad-energien-bord
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Дата: 06.08.2014  
Източник: www.e-79.com  
Връзка: http://www.e-79.com/news-76691.html  
Брой думи: 332  
 
 
Резюме: Служебният министър на икономиката и енергетиката Васил Щонов смята да обърне 
особено внимание на малките и средни предприятия, пише standartnews.com. Всеки говори за 
големите енергийни проекти, но именно средните и малките предприятия са гръбнакът на 
икономиката, каза той и обеща да се запознае и с усвояването на евросредствата по ОП 
"Конкурентоспособност".  
 
Заглавие: Щонов с план за средните и малките предприятия  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Служебният министър на икономиката и енергетиката Васил Щонов смята да обърне 
особено внимание на малките и средни предприятия, пише standartnews.com. Всеки говори за 
големите енергийни проекти, но именно средните и малките предприятия са гръбнакът на 
икономиката, каза той и обеща да се запознае и с усвояването на евросредствата по ОП 
"Конкурентоспособност".  
На церемонията на приемането на поста от предшественика му Драгомир Стойнев подчерта, че 
първо иска да се запознае с реалната ситуация в икономиката и енергетика.  
Щонов, който идва от частния бизнес, призова журналистите да гледат картината на 
икономиката в цялост, а не да използват отделни парченца от тази картина при осветляването 
на ситуацията.  
Той посочи, че ще фокусира работата си върху три цели. Първо ще се запознае с реалното 
състояние на икономиката и големите енергийни проекти – 7 блок на АЕЦ "Козлодуй", който ще 
се изгражда по американска технология на водещата компания в отрасъла "Уестингхаус", и 
газопровода "Южен поток" - проект с участието на "Газпром" и големите европейски компании 
ЕНИ, "Електрисите дьо Франс" и "Винтерсхал" и който има за цел да диверсифицира 
доставките на руски газ за Европа.  
След това той смята да се занимае с енергиен борд. Щонов се спря малко по-конкретно на 
идеята, предложена в началото на май от представители на НПО /Красен Станчев и Георги 
Ганев/ и ВЕИ-сектора, която бе обявена като една от основните задачи пред служебното 
правителство от президента Росен Плевнелиев.  
Идеята е да се поканят всички участници на пазара, ДКЕВР и външни експерти от ЕК, 
Световната банка и Европейската банка за възстановяване и развитие на една маса. Трябва да 
има публичен дебат и да се вземат прозрачни решения в отрасъла, каза Щонов и добави, че 
решенията за много пари трябва да се вземат прозрачно.  
Той посочи, че в енергетиката трябва да се предприемат 18-19 мерки, но не по единично, а да 
се приложат комплексно. Само така ще има желания ефект в енергийния отрасъл, твърди той.  
Като трета своя опорна точка, Щонов посочи развитието на средните и малките предприятия. 
Той смята, да обърне особено внимание на тях.  
 

http://www.e-79.com/news-76691.html
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Дата: 06.08.2014  
Източник: www.paper.standartnews.com  
Връзка: http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2014-08-06&article=501263  
Брой думи: 403  
 
 
Резюме: Създадени са 40 хил. работни места само за 3 месеца, отчитат от МИЕ  
 
Заглавие: За 1 година  
Подзаглавие: Икономиката дръпна напред  
Автор:  
Текст: Създадени са 40 хил. работни места само за 3 месеца, отчитат от МИЕ  
Икономиката на страната сериозно дръпна напред през последната една година. Това става 
ясно от публикувания отчет на Министерството на икономиката за постигнатите резултати по 
време на управлението на кабинета "Орешарски". Ръст от 6,7% отчита промишленото 
производство през май спрямо същия месец на 2013 г. Добивната промишленост има ръст с 
15,3% за година, а преработващата промишленост нараства с 5,6%. Преодоляна е негативната 
тенденция за спад на БВП през второто тримесечие на 2013 г. и очакванията за рецесия. През 
последните три тримесечия ръстът на икономиката е над 1%, посочват от МИЕ. Това беше 
оценено от международните инвеститори. Бяха пласирани 10-годишни еврооблигации при 
доходност от 3,06%, при доходност от 4,40% за 5-годишните книжа, емитирани през 2012 г. 
Бяха предприети и мерки за подобряване на бизнес средата, отчитат от МИЕ. 
Административната тежест за бизнеса е намалена със 124 млн. лв. годишно. Мерките за 
подобряване на бизнес средата дадоха резултати и за първото тримесечие на 2014 г. са 
създадени 40 000 нови работни места, посочват от МИЕ. За година са издадени 17 сертификата 
за клас инвестиция за проекти на стойност 137,32 млн. лв., създаващи 3423 нови работни 
места. Министерски съвет одобри разкриването на 20 нови служби за търговско-икономически 
връзки (СТИВ) в бързо растящи пазари от Азия, Близкия изток и Африка като Оман, Саудитска 
Арабия, Катар, Иран, Ирак, Алжир, Тунис, Гана, Индонезия, Тайланд, Малайзия, Армения, 
САЩ-Чикаго, Унгария и Кипър.  
В отчета си за свършената работа МИЕ посочва и програмата за преструктуриране на "ВМЗ" 
ЕАД, чрез която е избегнат фалит на дружеството и са осигурени поръчки за 75 млн. лв. В 
предприятието работят 2387 човека, като са разкрити 341 работни места. В периода 1 юни 2013 
г. - 31 юли 2014 г. са сключени 780 нови договора по ОП "Конкурентоспособност" на стойност 
602 млн. лв., а са изплатени 523 млн. лв. Новата ОП "Иновации и конкурентоспособност" е 
приета от МС на 21 май и е изпратена за окончателно одобрение от ЕК.  
МИЕ и БЕХ извадиха проекта "Южен поток" от точката на замръзване и постигнаха напредък в 
преговорите с руската страна, пише в отчета. Българската страна бе изключително активна в 
преговорите с ЕК по изчистване на въпросите пред осъществяването му, посочват от МИЕ. 
Кабинетът "Орешарски" взе решение за започване на преговори с "Уестингхаус Електрик 
Къмпани" за изграждане на 7-и блок в АЕЦ "Козлодуй". Проектът е стъпка към диверсификация 
на ядрената енергетика и ще разкрие 20 000 работни места.  
 

http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=3D2014-08-06&article=501263
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Дата: 06.08.2014  
Източник: www.economy.bg  
Връзка: http://www.economy.bg/economy/view/14339/MIE-e-sertificiralo-investicii-na-stojnost-nad-
137-mln-lv  
Брой думи: 270 
 
 
Резюме: Министерството на икономиката и енергетиката отчете дейността си за последната 
година  
 
Заглавие: МИЕ е сертифицирало инвестиции на стойност над 137 млн. лв.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Министерството на икономиката и енергетиката отчете дейността си за последната 
година  
Министерството на икономиката и енергетиката /МИЕ/ публикува отчет на дейността си за 
времето, в което България бе управлявана от кабинета Орешарски - май 2013-август 2014. За 
това време са приети промени в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на 
инвестициите; сключени са 15 договора с компании в областта на производството, 
строителството и търговията на стойност 153 млн. лв. и 1650 работни места, ангажирани в 
индустриалните зони в Божурище (София), Телиш (Плевен) и Бургас.  
МИЕ е издало 17 сертификата за клас инвестиция за проекти на стойност 137.32 млн. лв., 
създаващи 3423 нови работни места. По отношение на София Тех Парк се очаква българската 
компания Уолтопия, която е първият привлечен частен инвеститор, да направи инвестиции в 
размер на 15 млн. лв., 7.5 млн. от които за научно-развоен център.  
В сферата на външноикономическата политика са разкрити 20 нови служби за търговско-
икономически връзки (СТИВ) в Азия, Близкия Изток и Африка. Разработени са два нови 
инструмента за достъп до финансиране на малки и средни предприятия.  
Разширен е достъпът до финансиране чрез Българската банка за развитие (ББР) чрез 
стартирането на фонда за капиталово участие при новостартиращи малки и средни 
предприятия. Отпуснати са 20 млн. лв. за иновационни дейности. Отпуснати са 4,4 милиона 
лева за членство на България в Европейската космическа агенция.  
Министерството отчита още положителни финансови потоци по отношение на концесиите, 
преструктуриране и стабилизиране на някои държавни предприятия, сключени договори и 
усвоени средства по ОП Конкурентоспособност, приемането на новата ОП Иновации и 
конкурентоспособност, промени в законодателството и практиките, свързани с улесняване на 
потребителите.  
В документа се отчитат положителни тенденции и в енергетиката и туризма.  
 

http://www.economy.bg/economy/view/14339/MIE-e-sertificiralo-investicii-na-stojnost-nad-137-mln-lv
http://www.economy.bg/economy/view/14339/MIE-e-sertificiralo-investicii-na-stojnost-nad-137-mln-lv
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Дата: 06.08.2014  
Източник: www.pik.bg  
Връзка: http://pik.bg/26-милиона-туристи-посетили-българия-през-юли-news210789.html  
Брой думи: 331  
 
 
Резюме: За периода януари - юни 2014 г. България е посетена от 2 634 887 чуждестранни 
граждани – без транзитно преминалите. Това е увеличение с 5.7 процента спрямо същия 
период на 2013 г., посочва се в отчета на Министерството на икономиката и енергетиката в 
сектор туризъм, цитиран от БТА. Приходите на България от международен туризъм за периода 
януари-юни 2014 възлизат на 1.296 млрд лв., което е с 5.3 на сто повече в сравнение със същия 
период на 2013 г.  
 
Заглавие: 2,6 милиона туристи посетили България през юли  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: За периода януари - юни 2014 г. България е посетена от 2 634 887 чуждестранни 
граждани – без транзитно преминалите. Това е увеличение с 5.7 процента спрямо същия 
период на 2013 г., посочва се в отчета на Министерството на икономиката и енергетиката в 
сектор туризъм, цитиран от БТА. Приходите на България от международен туризъм за периода 
януари-юни 2014 възлизат на 1.296 млрд лв., което е с 5.3 на сто повече в сравнение със същия 
период на 2013 г.  
По данни на Световната организация по туризма туристическата индустрия в България 
генерира 13,6 на сто от БВП на страната ни. В отчета на МИЕ се посочва, че именно туризмът 
се развива с най-бърз темп, като изпреварва средноевропейските нива.  
Приета е Стратегия за устойчиво развитие на туризма в България до 2030 г., която има за цел 
да допринесе за трайната конкурентоспособност на българския туризъм, отбелязват от 
министерството. Усилията са насочени към позициониране на България като устойчива 
туристическа дестинация за средната класа туристи.  
Цел е и привличане на по-висок клас туристи, интересуващи се от културно-исторически 
артефакти, посочват от МИЕ. По ОП "Конкурентоспособност" в периода 1 юни 2013 г. - 31 юли 
2014 г. са сключени 780 нови договори с бенефициенти на стойност 602 млн. лв. , изплатени са 
близо 523 млн. лв., което представлява над 57 процента от общите плащания.  
За 2013 г. бяха спасени 100 млн. лв. - констатиран риск от загуба на средства, посочват от МИЕ. 
ОП "Конкурентоспособност" е предпазена от спиране на средствата и/или финансови 
корекции, като е прекратена последната процедура за Технологична модернизация и не са 
сключени договори, посочват от МИЕ и добавят, че благодарение на доброто управление и 
контрол на системите навреме са констатирани слабостите и са взети нужните мерки за тяхното 
предотвратяване.  
Новата Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" е приета от 
Министерския съвет на 21 май 2014 г. и е изпратена за окончателно одобрение от службите на 
ЕК. Избегнат е риск 2014 г. да бъде нулева. Подготвени са новите процедури, които да се 
обявят през 2014 г., отбелязват от МИЕ.  
 

http://pik.bg/26-милиона-туристи-посетили-българия-през-юли-news210789.html
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Дата: 06.08.2014  
Източник: www.economic.bg  
Връзка: http://economic.bg/news/33165/1/1/Dureva-Karolev-i-Sofiyanski-za-chlenovete-na-
slujebniya-kabinet.html  
Брой думи: 326 
 
 
Резюме: Журналистът (член на БСП) Велислава Дърева, икономистът (член на НДСВ) 
Владимир Каролев и Стефан Софиянски оцениха министрите в новоназнчения кабинет 
„Близнашки“ в ефира на bTV.  
 
Заглавие: Дърева, Каролев и Софиянски за членовете на служебния кабинет  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Журналистът (член на БСП) Велислава Дърева, икономистът (член на НДСВ) Владимир 
Каролев и Стефан Софиянски оцениха министрите в новоназнчения кабинет „Близнашки“ в 
ефира на bTV.  
Според Дърева „това правителство е осребряване на протеста“, понеже е „комбинация между 
лявото и протестното дясно“. „Само можем да погледнем списъка на министрите, като 
започненм с премиера Близнашки, Румяна Коларова и Христо Иванов“. Тя спомена, че има 
представители на протестните движения и десните партии. За министъра на транспорта 
Николина Ангелкова тя каза, че не е „възпитаник на Харвард“, както е представена, а имала 
„само двуседмична специализация“.  
Тя ракритикува президента Росен Плевнелиев, че „възлага задачи на този кабинет, които не за 
2 месеца, за 10 години не може да се свършат“.  
Според Владимир Каролев пък това служебно правителство може да свърши много работа, тъй 
като според него са добри специалисти. Той препоръча на новия министър на икономиката и 
енергетиката Васил Щонов „да се концентрира върху енергетиката, където има най-много 
проблеми“: „Там с Оперативна програма „Конкурентноспосбност“ всичко е наред, там да се 
концентрира някой от неговите зам.-министри“.  
На финансовия министър Румен Порожанов той препоръча „да не се занимава с ревизии“, като 
„това не му е работата“. Той припомни, че Порожанов е бил началник-кабинет на министрите 
Милен Велчев и Симеон Дянков и „може да се справи със своите задачи“.  
Стефан Софиянски в качеството си на бивш служебен премиер смята, че правителството ще 
трябва да се справи с кризата в Корпоративна търговска банка (КТБ). Той заяви за "обществен 
натиск" относо актуализирането на бюджета на здравната каса (НЗОК).  
Софиянски отрече, че по неговото време е имал "повече ресурси", като посъветва при 
"изчерпване на ресурса" служебният кабинет да иска актуализиране на бюджета. Според него 
при сегашните 8-9 млрд. лв. резерв неговият кабинет е поел управлението с "едва 330 млн. 
долара". "Правителството трябва да инициира тристранен съвет със собствениците на банките 
и БНБ за отварянето на КТБ", смята той. Според него незабавно трябва да се размразят и "да 
се отпушат" плащанията по европейските програми за предишния програмен период.  
 

http://economic.bg/news/33165/1/1/Dureva-Karolev-i-Sofiyanski-za-chlenovete-na-slujebniya-kabinet.html
http://economic.bg/news/33165/1/1/Dureva-Karolev-i-Sofiyanski-za-chlenovete-na-slujebniya-kabinet.html
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Дата: 06.08.2014  
Източник: www.cross.bg  
Връзка: http://www.cross.bg/shtonov-stoiinev-ministur-1424196.html  
Брой думи: 457  
 
 
Резюме: /КРОСС/ „Въпреки че мандатът на служебното правителство е кратък, ние можем да 
поставим основите за стабилизиране на страната", каза служебният министър на икономиката и 
енергетиката Васил Щонов при встъпването си в длъжност.  
 
Заглавие: Министър Васил Щонов очерта приоритетите в своето управление  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: „Въпреки че мандатът на служебното правителство е кратък, ние можем да поставим 
основите за стабилизиране на страната", каза служебният министър на икономиката и 
енергетиката Васил Щонов при встъпването си в длъжност.  
Той очерта три основни акцента в предстоящата си работа. Първо ще се запознае с реалното 
състояние на икономиката и енергетиката, както и с големите енергийни проекти като 
газопровода „Южен поток" и изграждането на 7-ми блок на АЕЦ „Козлодуй". „Идеята за 
създаването на енергиен борд е той да представлява енергиен съвет, в който да се включат 
всички участници на енергийния пазар", обясни министър Щонов. По думите му в енергийния 
борд ще бъдат включени и експерти от Европейската комисия, Европейската банка за 
възстановяване и развитие и Световната банка, което ще спомогне за широк публичен дебат. 
Министър Васил  
Щонов бе категоричен, че всички решения ще се взимат в условията на пълна прозрачност.  
Той обърна внимание още, че акцент ще бъде поставен и върху развитието на малкия и 
средния бизнес в България. Според него причините за спирането на процедура по оперативна 
програма „Конкурентоспособност" трябва да се изяснят. Той подчерта, че ще направи всичко 
възможно да се отразят нередностите и да се създадат условия за довършване усвояването на 
средствата по тази и следващата програма. „Парите от Европа са много важни за нас, те 
допринасят за устойчивото развитие на страната", допълни Щонов.  
При предаването на поста първото нещо, което получи министър Щонов, бе Енергийната 
стратегия на Република България. „Имах огромното желание представители на всички 
политически сили да обсъдят тази стратегия преди да влезе в парламента, но след 
европейските избори настъпи политическа криза. Не казвам, че стратегията е в перфектен вид, 
но моето желание е да има приемственост". Това заяви Драгомир Стойнев при предаването на 
поста на Васил Щонов.  
По думите на Стойнев решението на Конституционния съд за отпадане на таксата върху 
производителите на възобновяема енергия неминуемо ще се отрази на потребителите и на 
миньорите у нас. Той подчерта, че според енергийния баланс през първите седем месеца на 
настоящата година е отчетен ръст от 14.5% в производството на електроенергия. Ръстът на 
потреблението на електроенергия е с 2.5%, а износът се на ток се е увеличил със 137%. За 
първите шест месеца печалбата на АЕЦ „Козлодуй " е 46 млн. лв. повече в сравнение със 
същият период за миналата година.  
Драгомир Стойнев подчерта, че въпреки проблемите на държавните дружества, загубите им 
през 2013 г. са намалели в пъти. „Оставям на министър Щонов и големите енергийни проекти, 
които за мен са най-вече български и се надявам съвместно с ЕК работата по тях да 
продължи", каза още Стойнев. „Аз съм първият министър, който прекрати процедура по 
европейска програма. Вярвам, че ще се вземат най-правилните решения в полза на бизнеса", 
допълни още Драгомир Стойнев във връзка със спирането на процедура за технологична 
модернизация по оперативна програма „Конкурентоспособност".  
 

http://www.cross.bg/shtonov-stoiinev-ministur-1424196.html
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Дата: 06.08.2014  
Източник: www.news.bgnes.com  
Връзка: http://news.bgnes.com/view/1179313  
Брой думи: 312  
 
 
Резюме: Искам да се запозная с реалната ситуация в икономиката и енергетика и едва след 
като имам пълната информация ще направя коментар. Това заяви служебният министър на 
икономиката и енергетиката Васил Щонов, предаде репортер на БГНЕС.  
 
Заглавие: Щонов ще работи за енергиен борд и 18-19 мерки в енергетиката  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Искам да се запозная с реалната ситуация в икономиката и енергетика и едва след като 
имам пълната информация ще направя коментар. Това заяви служебният министър на 
икономиката и енергетиката Васил Щонов, предаде репортер на БГНЕС.  
Щонов, който идва от частния бизнес, призова журналистите да гледат картината на 
икономиката в цялост, а не да използват отделни парченца от тази картина при осветляването 
на ситуацията.  
Той посочи, че ще фокусира работата си върху три цели:  
1. Ще се запозная с реалното състояние на икономиката и големите енергийни проекти – 7 блок 
на АЕЦ "Козлодуй", който ще се изгражда по американска технология на водещата компания в 
отрасъла "Уестингхаус", и газопровода "Южен поток" - проект с участието на "Газпром" и 
големите европейски компании ЕНИ, "Електрисите дьо Франс" и "Винтерсхал" и който има за 
цел да диверсифицира доставките на руски газ за Европа.  
2. Енергиен борд. Щонов се спря малко по-конкретно на тази идеята, предложена в началото на 
май от представители на НПО /Красен Станчев и Георги Ганев/ и ВЕИ-сектора, която бе 
обявена като една от основните задачи пред служебното правителство от президента Росен 
Плевнелиев.  
Идеята е да се поканят всички участници на пазара, ДКЕВР и външни експерти от ЕК, 
Световната банка и Европейската банка за възстановяване и развитие на една маса. Трябва да 
има публичен дебат и да се вземат прозрачни решения в отрасъла, каза Щонов и добави, че 
решенията за много пари трябва да се вземат прозрачно.  
Служебният министър посочи, че в енергетиката трябва да се предприемат 18-19 мерки, но не 
по единично, а да се приложат комплексно. Само така ще има желания ефект в енергийния 
отрасъл, твърди той.  
3. Развитие на средните и малките предприятия. Васил Щонов смята, да обърне особено 
внимание на тях. Всеки говори за големите енергийни проекти, но именно средните и малките 
предприятия са гръбнакът на икономиката, каза той и обеща да се запознае и с усвояването на 
евросредствата по ОП "Конкурентоспособност". /БГНЕС  
 

http://news.bgnes.com/view/1179313
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Дата: 06.08.2014  
Източник: www.energyworld.bg  
Връзка: http://energyworld.bg/2014/08/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f%d1%82-
%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b8%d0%b5%d0%bd-
%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%8a%d1%80-
%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b8-%d1%82%d1%80%d0%b8-%d0%bf/#more  
Брой думи: 623  
 
 
Резюме: Новият енергиен министър на икономиката и енергетиката Васил Щонов посочи, че 
ще фокусира работата си върху три цели:  
 
Заглавие: Новият енергиен министър открои три приоритетни цели  
Подзаглавие:  
Автор: Боряна Николова  
Текст: Новият енергиен министър на икономиката и енергетиката Васил Щонов посочи, че ще 
фокусира работата си върху три цели:  
За първата цел министърът отбеляза, че ще се запознае с реалното състояние на икономиката 
и големите енергийни проекти – 7 блок на АЕЦ “Козлодуй”, който ще се изгражда по 
американска технология на водещата компания в отрасъла “Уестингхаус”, и газопровода “Южен 
поток” – проект с участието на “Газпром” и големите европейски компании ЕНИ, “Електрисите 
дьо Франс” и “Винтерсхал” и който има за цел да диверсифицира доставките на руски газ за 
Европа.  
Втората цел касае енергийния борд.  
Идеята, предложена в началото на май от представители на НПО /Красен Станчев и Георги 
Ганев/ и ВЕИ-сектора, бе обявена като една от основните задачи пред служебното 
правителство от президента Росен Плевнелиев.  
Стремежът е да се поканят всички участници на пазара, ДКЕВР и външни експерти от ЕК, 
Световната банка и Европейската банка за възстановяване и развитие на една маса. Трябва да 
има публичен дебат и да се вземат прозрачни решения в отрасъла.  
Щонов отбеляза, че е необходимо в енергетиката да се предприемат 18-19 мерки, но не по 
единично, а да се приложат комплексно, за да има желания ефект в енергийния отрасъл.  
„Трябват комплексни решения и всяка от страните да направи компромис, за да излезем от 
кризата”, каза той относно ситуацията в енергетиката.  
Третата цел, която открои Щонов, е развитие на средните и малките предприятия, на които 
трябва да се обърне особено внимание.  
Всеки говори за големите енергийни проекти, но именно средните и малките предприятия са 
гръбнакът на икономиката, каза той и обеща да се запознае и с усвояването на евросредствата 
по ОП “Конкурентоспособност”.  
„Средствата от Европа не трябва да бъдат бавени, защото са много важни за развитието на 
икономиката”, отбеляза още Щонов и обеща системи, които да помогнат усвояването на 
средствата от ЕС.  
Искам да се запозная с реалната ситуация в икономиката и енергетика и едва след като имам 
пълната информация ще направя коментар, заяви той, информира БГНЕС.  
Щонов, който идва от частния бизнес, призова журналистите да гледат картината на 
икономиката в цялост, а не да използват отделни парченца от тази картина при осветляването 
на ситуацията.  
За работата на своя наследник отиващият си енергиен министър Драгомир Стойнев даде пет 
насоки.  
Стойнев отбеляза въпроса за производството на енергия от възобновяеми източници, 
посочвайки, че и самата Европейска комисия вече променя стратегията и помощта си за ВЕИ-
производители.  
Работата по големите енергийни проекти също ще трябва да бъде продължена от Щонов, счита 
още Стойнев:  
„Те не са нито руски, нито американски, а са български и трябва да погледнем на тях през 
призмата на националния интерес”.  
„Това са нови технологии, работни места. Силно се надявам, че съвместно с ЕК работата по 
тези проекти ще продължи”.  
Относно идеята за създаването на Енергиен борд, Стойнев каза:  

http://energyworld.bg/2014/08/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b8%d0%b5%d0%bd-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%8a%d1%80-%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b8-%d1%82%d1%80%d0%b8-%d0%bf/#more
http://energyworld.bg/2014/08/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b8%d0%b5%d0%bd-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%8a%d1%80-%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b8-%d1%82%d1%80%d0%b8-%d0%bf/#more
http://energyworld.bg/2014/08/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b8%d0%b5%d0%bd-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%8a%d1%80-%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b8-%d1%82%d1%80%d0%b8-%d0%bf/#more
http://energyworld.bg/2014/08/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b8%d0%b5%d0%bd-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%8a%d1%80-%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b8-%d1%82%d1%80%d0%b8-%d0%bf/#more
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„Моят съвет е да внимавате с външните консултанти, защото, когато стъпих в длъжност, идваха 
и при мен. Имаше идеи Българският енергиен холдинг (БЕХ) да се разформирова, а това 
означа, че трябва да приватизираме всички дружества. Моето лично мнение е, че не трябва да 
бъде така”.  
Той препоръча на новия министър и стабилизиране на държавните дружества, като даде за 
пример Националната електрическа компания, при която процесът на оздравяване е започнал, 
и, уточни, че към края на 2013 г. планираните загуби както за НЕК, така и за други дружества са 
били многократно намалени.  
Добре е служебният министър да обърне внимание и на усвояването на европейските 
средства, отбеляза още Драгомир Стойнев.  
Той връчи и проекта за енергийната стратегия на България, с думите:  
“Предоставям Ви енергийната стратегия на България. Имах огромното желание всички 
политически сили заедно да я обсъдим, но за съжаление политическата криза, която избухна в 
страната след евроизборите през май, не ни позволи да седнем на една маса. Давам я на Вас 
г-н министър да добавите вашите препоръки към нея. Моето желание е да има приемственост”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


