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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
09.08.2014 г.  
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 5 

 телевизии 3 

 радиостанции 2 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 8 

 вестници, от които: 6 

 - национални 6 

 - регионални 0 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 2 

Общо за деня 13 
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Телевизии и радиостанции  
 
Дата: 08.08.2014  
Източник: БТВ  
Предаване: Новини  
Място на материала: 19.00 часа  
Продължителност в мин.: 1  
Брой думи: 151  
 
 
Резюме: 16.Новина  
Помощ в размер на близо 16 млрд. евро за подкрепа на българската икономика. Европейските 
пари се отпускат по споразумение за партньорство с България за периода 2014 – 2020 г.  
Парите ще бъдат разпределени в 7 оперативни програми – за транспорт, околна среда, 
региони, администрация, конкурентост, както и програми за развитие на селското стопанство и 
рибарството. За първи път България ще има отделна програма за наука и образование.  
 
Текст: 16.Новина  
Помощ в размер на близо 16 млрд. евро за подкрепа на българската икономика. Европейските 
пари се отпускат по споразумение за партньорство с България за периода 2014 – 2020 г.  
Парите ще бъдат разпределени в 7 оперативни програми – за транспорт, околна среда, 
региони, администрация, конкурентост, както и програми за развитие на селското стопанство 
и рибарството. За първи път България ще има отделна програма за наука и образование.  
За какво ще получим парите? В споразумението са заложени 4 стратегически приоритета като 
първо място заемат областите образование, заетост, социално включване и здравеопазване.  
Илияна Цанова: Това са парите за градовете и селата, за земеделците, за предприемачите, за 
младежите, за безработните, за образованието, за природата. Тъй като това е споразумение за 
партньорство, то ще се изпълнява от поне две правителства, тук не включваме служебния 
кабинет, трябва да има приемственост, най-накрая, за тези реформи и политики. Не можем да 
си позволим да започваме винаги от началото.  
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Дата: 08.08.2014  
Източник: БТВ  
Предаване: Новини  
Място на материала: 17.00 часа  
Продължителност в мин.: 1,3  
Брой думи: 190  
 
 
Резюме: 5.Новина  
Помощ в размер на близо 16 млрд. евро в подкрепа на българската икономика. Европейските 
пари се отпускат по споразумение за партньорство с България за периода 2014 – 2020 г.  
Парите ще бъдат разпределени в 7 оперативни програми – за транспорт, околна среда, 
региони, администрация, конкурентост, както и програми за развитие на селското стопанство и 
рибарството. За първи път България ще има отделна програма за наука и образование. В 
споразумението са заложени 4 стратегически приоритета, като първо място заемат областите 
образование, заетост, социално включване и здравеопазване.  
 
Текст: 5.Новина  
Помощ в размер на близо 16 млрд. евро в подкрепа на българската икономика. Европейските 
пари се отпускат по споразумение за партньорство с България за периода 2014 – 2020 г.  
Парите ще бъдат разпределени в 7 оперативни програми – за транспорт, околна среда, 
региони, администрация, конкурентост, както и програми за развитие на селското стопанство 
и рибарството. За първи път България ще има отделна програма за наука и образование. В 
споразумението са заложени 4 стратегически приоритета, като първо място заемат областите 
образование, заетост, социално включване и здравеопазване.  
Илияна Цанова: Това са парите за градовете и селата, за земеделците, за предприемачите, за 
младежите, за безработните, за образованието, за природата. Тъй като това е споразумение за 
партньорство,то ще се изпълнява от поне две правителства. Тук не включваме служебния 
кабинет. Трябва да има приемственост най-накрая за тези реформи и политики. Не можем да 
си позволим да започваме винаги от началото.  
За да получим достъп до парите, държавата трябва да направи над 40 реформи в различни 
сфери. За успешно ще се смята усвояването на 95% от средствата, а съфинансирането от 
бюджета е около 15%. В края на месеца одобреното споразумение ще бъде подписано на 
официална церемония.  
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Дата: 08.08.2014  
Източник: Нова телевизия  
Предаване: Здравей България  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 16  
Брой думи: 2543  
 
 
Резюме: Тема: Ще си вземем ли замразените европари?  
Гост: Илияна Цанова – вицепремиер по управление на средствата от ЕС  
Водещ: Един от вицепремиерите в служебното правителство ни е на гости. Илияна Цанова, 
добро утро, добре дошли.  
Илияна Цанова: Добро утро.  
Водещ: Отговаря за втори път за еврофондовете, всъщност, защото беше част и от 
предишното служебно правителство на Марин Райков. Здравейте и на добър час.  
Илияна Цанова: Благодаря.  
Водещ: Няколко теми. Искам да започна с една, която е леко встрани от вашия ресор, да не ви 
стряска това, но засяга една мина, която се твърди, че в последния момент е оставена.  
 
Текст: Тема: Ще си вземем ли замразените европари?  
Гост: Илияна Цанова – вицепремиер по управление на средствата от ЕС  
Водещ: Един от вицепремиерите в служебното правителство ни е на гости. Илияна Цанова, 
добро утро, добре дошли.  
Илияна Цанова: Добро утро.  
Водещ: Отговаря за втори път за еврофондовете, всъщност, защото беше част и от 
предишното служебно правителство на Марин Райков. Здравейте и на добър час.  
Илияна Цанова: Благодаря.  
Водещ: Няколко теми. Искам да започна с една, която е леко встрани от вашия ресор, да не ви 
стряска това, но засяга една мина, която се твърди, че в последния момент е оставена. 
Въпреки твърденията на Пламен Орешарски, че е съобразено всичко свързано с „Южен поток”, 
оказва се, неговият министър Десислава Терзиева е издала строително разрешение на 31 юли, 
в последния ден. И то е публикувано в Държавен вестник на 5 август. Става дума за „Южен 
поток”, за Паша дере. Четох, че днес до 5:30 има срок, иначе нещата стават необратими и 
служебното правителство трябва да вземе експресно решение за обжалване на разрешението 
за строеж или за отмяната.Коментирахте ли вече това в рамките на правителството и можете 
ли да направите процеса обратим или той наистина е необратим?  
Илияна Цанова: Коментирахме този казус. Както моята колежка вицепремиерът Захариева 
вчера сподели, наистина ние разбрахме за това решение от медиите. Бързо тя разпореди 
проверка, юридически е невъзможно Министерството да обжалва свое собствено решение. 
Независимо, че има смяна на министрите, тук е важна институцията. Така че има две 
юридически възможности от този момент нататък. Първата е да се обжалва предварителното 
изпълнение, като това може да се случи в срок от 3 дни от лица, които са определени в член 
149.  
Водещ: Кои са тези лица? Кой може да обжалва решението, след като не може самото 
регионално министерство?  
Илияна Цанова: Дълъг е списъкът. Например, могат да бъдат неправителствени организации, 
общини, както и други.  
Водещ: До кога трябва?  
Илияна Цанова: Първата възможност е до 3 дни да се обжалва предварителното изпълнение, 
а втората възможност е в 14-дневен срок пред ВАС да се обжалва изпълнението по същество.  
Водещ: От кого?  
Илияна Цанова: Отново от такива лица, които са изброени в член 149 в Закона за устройство 
на териториите.  
Водещ: Не и самият Министерски съвет.  
Илияна Цанова: Не, това не може да се направи.  
Водещ: А дали ще се влезне в контакт, за да го направи това?  
Илияна Цанова: Тук не мога да говоря. Едва ли ние бихме влезли в контакт да се направи 
това. Лицата са много ясни, те са изброени кои ще бъдат. Ако някой реши да реагира, може да 
го направи. Моята колежка в момента ще направи проверка, прави се тази проверка, тя ще ви 
уведоми за допълнителни развития по този въпрос.  
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Водещ: Добре. Пред вас едни 10 млрд. виждаме по челата на вестниците. И пред нас до 2020 
г. ще има възможност да бъдат усвоявани. Тази тема обикновено затормозява зрителите, които 
смятат, че винаги става въпрос за едни пари, до които те никога нямат достъп, че се 
разпределят на близки и познати по шуробаджанашка или по друга линия, на обръчи от фирми 
- едни пари, които хората не усещат. Напротив, не просто не усещат, ами и имаме различни 
сигнали от много общини, където са разкопани, дължи се на Строителната камара 1 млрд. – 
това са за пречиствателни станции през смяна на воден цикъл и на тръби. Стоят си разкопани и 
се чудят къде отиват тези пари. Има ли спрени и колко са спрените пари, за да говорим тогава 
за възможните 10 млрд.? Първо, какво е настоящото положение с „Околна среда” и с парите за 
„Регионално развитие”?  
Илияна Цанова: Формално ние имаме спряна една програма и това е ОП „Околна среда”. 
Цялата програма е спряна, от февруари месец няма плащания, които се извършват от 
Национален фонд. Това е дирекцията, която извършва плащанията към управляващите органи, 
оттук към бенефициентите. Такива плащания не са правени.  
Водещ: Твърдеше се, че ще тръгнат през март, после през юни, после през юли и през август, 
плащанията по спряната от февруари програма не са започнали.  
Илияна Цанова: Аз искам да разбера каква е причината за това, тъй като за мен това не е 
добро решение, по простата причина, че се натрупва огромен дълг към строителите, имаме 
спрени строителни дейности, имаме разкопани улици. Това има пряк ефект върху качеството на 
живота на тези хора – прах, невъзможност за придвижване, да не говорим за финансовите 
задължения, които са се натрупали.  
Водещ: Губим ли ги завинаги тези пари?  
Илияна Цанова: Имаме такъв риск. Нека да обясня. Ако ние не бяхме спрели тези плащания, 
рискът да загубил пари от Европа по правилото М+2 щеше да бъде минимален. Спирайки тези 
разплащания, ние в момента не верифицираме тези разходи, ние не ги одобряваме. И по тази 
причина ние имаме този риск да загубим тези пари, но те въпреки това ще останат за сметка на 
бюджета, тъй като ние имаме ангажимент да изпълним тези ангажименти.  
Водещ: Тоест, дори и да ги загубим като европейски пари, бюджетът ще ги разплати с всички 
наши общи пари, за да ги даде на строителните фирми.  
Илияна Цанова: Точно така. Същевременно ние сме натрупали един дефицит от 500 млн. 
задължения към строителите, отделно общините са разплатили към 150 млн. вече направени 
средства, които не са били възстановени от национален фонд. Отделно има едни 120 млн., 
които те трябва тепърва да ги изпратят към управляващите органи.  
Водещ: Тоест какво ще се случи?  
Илияна Цанова: Това е един дефицит от 800 млн. Затова основна задача, която нашето 
правителство има, е да локира ресурс доколкото е възможно от бюджета, за да се започнат 
тези разплащания незабавно, за да не загубим ние пари по тази оперативна програма.  
Водещ: От кого трябва да почнат разплащанията?  
Илияна Цанова: От бюджета към управляващите органи.  
Водещ: Той нали е с дупка?  
Илияна Цанова: Това беше основна причина да поискаме актуализация на бюджета, тъй като 
тези разплащания ще повлияят на самия дефицит. Самите разходи са заложени в бюджета.  
Водещ: Накрая няма да има пари за друго.  
Илияна Цанова: Не е точно така, тъй като тези разходи са заложени в бюджета. Проблемът е, 
че приходите от Европа не идват, но се надяваме в скоро време да отпушим тази програма, 
предприети са стъпки. Разбира се, диалогът с Комисията е непрекъснат. В момента, в който ние 
имаме одобрение за стъпките, които са предприети по тази програма, плащанията ще дойдат. 
Ние трябва да имаме един критичен ресурс, който е одобрен, за да може незабавно да го 
предоставим на ЕК за разплащане.  
Водещ: Търся тук в моите листчета информацията за „Регионално развитие”. Там какво се 
случва? И да даваме примери. Там са спрени разплащанията.  
Илияна Цанова: Там са спрени разплащанията от ЕК по две оси.  
Водещ: Ето го. Кабинетът „Орешарски” преди два дни е спрял всички плащания по цялата ОП 
„Регионално развитие”. За какво са тези пари, да дадем примери. И защо е спряно всичко.  
Илияна Цанова: Това е основният ресурс, който се ползва от градовете за градско развитие. 
Това са парите за туризъм, за инфраструктура, това са парите за здравеопазване, за 
медицинско оборудване. Много ключова програма всъщност.  
Водещ: Какво, пътища втори, трети клас, магистрали – тук ли са парите?  
Илияна Цанова: Не, това са само за градска инфраструктура.  
Водещ: Всичко ли е спряно преди два дни?  
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Илияна Цанова: Официално от ЕК са спрени две оси. Първа ос, която е за градско развитие, и 
трета ос, която е за инвестиции за подобряване на туристическата инфраструктура. Това е 
спряно от ЕК. По другите оси има разплащания.  
Водещ: Чета, че са спрени всички средства.  
Илияна Цанова: Разбирам, че национален фонд е спрял плащанията. Ще разбера повече 
информация днес по-късно, в 14 часа имам среща с тях, за да разбера за какво става въпрос.  
Водещ: Говорихме преди малко за дълговете към строителните фирми. Всичко ли ще бъде 
разплатено с тях?  
Илияна Цанова: Зависи какво можем да отделим от бюджета. Наистина, в момента правим 
разчети, не съм убедена, че ще можем да разплатим цялата сума, но максималното, което 
може да бъде отделено, ще бъде насочено за плащане.  
Водещ: Въпросните 10 млрд. до 2020 г., да обясним на хората – някой идва и ни ги дава тези 
пари, за да правим с тях каквото си искаме, или това са едни възможни средства и за всяко 
евро трябва борба, отчет, писане за какво ще отиват тези – аз разбирам – възможни и съвсем 
не сигурни 10 млрд. за България.  
Илияна Цанова: Това са няколко въпроса, зададени като един. Първо ще обясня сумата от 10 
млрд. евро са всички средства от европейските структурни инвестиционни фондове, които ще 
изпълняваме и разплащаме чрез 9 програми, 7 от които оперативни програми. Това са 
Транспорт, региони в растеж, Иновации и предприемачество – познати програми. Имаме една 
нова програма, това е Наука и образование за интелигентен растеж. Както и две програми - за 
развитие на селските райони, морско дело и рибарство. Това са тези средства. В допълнение 
към тях, ние имаме допълнително 4 други източници на средства – това са директните 
плащания в земеделие...  
Водещ: За производители на зеленчуци, примерно.  
Илияна Цанова: На зеленчуци, да...  
Водещ: За тютюн?  
Илияна Цанова: За тютюн също, да. Общата рамка е почти 16 млрд. евро. Как ще можем да се 
възползваме от тези пари? Хубавото е, че европейските програми се управляват с много 
стриктни правила. Наистина, има съмнения за недобросъвестно изпълнение. Истината е, че 
правила има. Когато България започне да изпълнява тези европрограми - ние за първи път 
вече изпълнихме един програмен период – започнаха през 2008 г. Капацитетът ни беше близо 
до нула. Затова ние имахме първите две години, които бяха с нулеви усвоявания.  
Водещ: Сега се е разработила все пак някаква администрация, вече знаят какво се пише, какво 
се връща, какво се преправя. Да кажем за хората, как ще усетят, че тези пари влизат в 
България. Фирми ли ще могат да ги вземат, за да си подобряват дейността, за пътища ли ще 
отиват, за автобуси за градски транспорт ли, за пейки ли, за площади ли, за ремонт на училища 
и болници ли?  
Илияна Цанова: Абсолютно всичко това, което вие изредихте, ще може да се възползва от 
европейски ресурс. Само за ваша информация – 70% от публичните инвестиции в общините се 
извършват с европейски пари.  
Водещ: Защото няма други инвеститори.  
Илияна Цанова: Да. Преди кризата чуждестранните инвестиции в България бяха около 9 
млрд., в момента са 1 млрд. Основният двигател на растежа идва от европейските фондове.  
Водещ: Представете си един мечтан вариант при много добра усвояемост във всички сектори. 
Да си представим един средно голям град, не знам, Ловеч примерно. Или... вие откъде сте?  
Илияна Цанова: Аз съм от София.  
Водещ: Или за София дори. Какво до 2020 г., ако се усвои максимално, видимо ще бъде 
подобрено?  
Илияна Цанова: Много по-добра градска среда, бих казала много по-добро образование, тъй 
като образованието е ключов приоритет в тази стратегия.  
Водещ: Пари за учители как могат от там да се взимат, след като това е въпрос на бюджет, 
например?  
Илияна Цанова: Има пари за квалификация на учители по програмата за наука и образование 
и програмата за развитие на човешките ресурси към днешна дата. Така че пари има за това. 
Има пари за обучение на персонал, за преквалификация на безработни и на работещи, така че 
те да имат много по-голям шанс да се реализират на пазара на труда. Парите, които се 
отпускат по програма „Успех” за целодневно обучение на учениците, това са финансирани от 
европейските програми.  
Водещ: Не искам да убивам ентусиазма, но сме били свидетели на пари за безработица – 
хващат едни хора, дават им едни метли, те се правят, че метат, програмата свършва, а нито 
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проблемът с безработицата е решен, нито е станало по-чисто. И в общи линии някаква черна 
дупка, били сме свидетели на такива ситуации.  
Илияна Цанова: Това са структурни проблеми.  
Водещ: Безсмислено наливане на пари някъде.  
Илияна Цанова: Абсолютно сте прав. Това са структурни проблеми. Само с финансиране не е 
достатъчно, трябва да има много по-цялостен подход за реформи. И това споразумение за 
партньорство всъщност слага реформите отново на дневен ред на всички правителства, които 
ще го изпълняват от този момент нататък. Тъй като България е поела ангажимент за реформи в 
сектор образование, в сектор здравеопазване, в сектор води, иновации – навсякъде трябва да 
направим необходимите стъпки, за да можем да използваме европейския ресурс ефективно. И 
не само европейския, но и националния ресурс.  
Водещ: Дайте още примери, за да могат хората да припознаят себе си някъде в тази схема за 
милиарди.  
Илияна Цанова: Както казах, абсолютно всеки един от нас се възползва директно или 
индиректно от тези средства. Магистрала „Тракия” - един много типичен пример, метрото в 
София.  
Водещ: Какво друго такова голямо, като тези, които давате като пример, би могло да се 
довърши или започне?  
Илияна Цанова: Неща, които има да се изграждат са метрото в София, магистрала „Хемус”, 
трети лот на „Струма”...  
Водещ: Ще има ли пари за „Хемус”, за да си имаме магистрала и на север, цялостна – от край 
до край?  
Илияна Цанова: Не, мисля, че ще бъде само една отсечка, която ще е до Шумен. Така че това 
е приоритет. Същевременно здравеопазването е приоритет, високо технологично оборудване, 
училищата, енергийната ефективност, санирането на сгради.  
Водещ: Това сега е спряно.  
Илияна Цанова: За момента да, предполагам, че не се прави.  
Водещ: Не се санират.  
Илияна Цанова: Има подготвени проекти, но програмата има по-труден старт, въпреки, че ние 
по време на предишното служебно правителство увеличихме грантовите ресурси и те са 75%.  
Водещ: Личната ви мотивация да се включите като член на едно правителство, което е с кратък 
живот – колкото и амбициозни неща да се говорят, то няма технологичното време да направи 
кой знае колко. Не искам да подценявам възможностите, но все пак до 5 октомври. Вярно ли е, 
че преди сте били само в отпуск, а сега сте напуснали много високо платена позиция в ЕБВР в 
Лондон? От 2003 г. - чета в справката – работите там, а от 2006 г. дори в централата на 
Европейската банка в Лондон, с огромна за разбиранията в България заплата.  
Илияна Цанова: Да, наистина, аз напуснах ЕБВР. Първо бих искала да използвам този случай 
да благодаря на президента Плевнелиев за това, че втори път даде своето доверие, за да 
поема този важен сектор за страната.  
Водещ: А защо се съгласявате да напуснете една добра позиция там?  
Илияна Цанова: Защото когато, за мен поне, личностно имам възможност да направя нещо за 
страната си, това е много по-важно, отколкото да обърна внимание на личния си комфорт и 
финанси.  
Водещ: Хората не са доверчиви на такъв прочит, за съжаление. Добре, а какво ще правите 
после?  
Илияна Цанова: Абсолютно сте прав. Доверието се гради с години, а аз имам само два 
месеца, така че положа максималното, което е възможно, за да отпушим тези спрени програми. 
И най-важното е да се опитаме максимално бързо да придвижим финализирането на новите 
оперативни програми, така че тези пари, за които вие споменахте – 10 млрд. евро, да могат да 
се ползват от икономиката ни максимално бързо. В момента ние имаме изпратен проект на тези 
програми, получили сме коментари от ЕК по някои от тях. Планираме през втората половина на 
септември да проведем преговори с комисията с цел финализирането на някои от програмите. 
Ще направим всичко възможно, дано да успеем.  
Водещ: Добре, благодаря ви. Ще се виждаме пак, предполагам, в момента, в който има новини 
около парите, които ни се полагат и е въпрос на добра организация и на липса на корупция, да 
ги получаваме. Илияна Цанова беше наш гост, един от вицепремиерите в служебното 
правителство на Георги Близнашки  
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Дата: 08.08.2014  
Източник: БНР  
Предаване: 12+3  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 12  
Брой думи: 1751  
 
 
Резюме: Тема: Спрените европари; Новият програмен период  
Гост: Илияна Цанова – вицепремиер по еврофондовете; Ивайло Здравков – Асоциация на 
бенефициентите по европейски програми  
Водещ: Следващият събеседник в „12+3” е новият стар вицепремиер, отговарящ за 
еврофондовете, Илияна Цанова. Добър ден, министър Цанова!  
Илияна Цанова: Добър ден!  
Водещ: За втори път президентът Росен Плевнелиев Ви доверява един от най-важните ресори 
– управлението на европарите и вицепремиерски пост. За разлика от март 2013 г., когато 
поехте управлението на еврофондовете, този път имаме спрени средства по две оперативни 
програми и висящи въпроси за следващия програмен период.  
 
Текст: Тема: Спрените европари; Новият програмен период  
Гост: Илияна Цанова – вицепремиер по еврофондовете; Ивайло Здравков – Асоциация на 
бенефициентите по европейски програми  
Водещ: Следващият събеседник в „12+3” е новият стар вицепремиер, отговарящ за 
еврофондовете, Илияна Цанова. Добър ден, министър Цанова!  
Илияна Цанова: Добър ден!  
Водещ: За втори път президентът Росен Плевнелиев Ви доверява един от най-важните ресори 
– управлението на европарите и вицепремиерски пост. За разлика от март 2013 г., когато 
поехте управлението на еврофондовете, този път имаме спрени средства по две Оперативни 
програми и висящи въпроси за следващия програмен период. Кажете, какво Ви мотивира 
отново да поемете сложния ресор с еврофинансирането?  
Илияна Цанова: Благодаря Ви! Може би това, което ме мотивира, първо е доверието на 
президента Плевнелиев да ми възложи отново тази задача, което за мен означава много. 
Втората основна причина е, че за мен е чест да мога да направя нещо за страната си. Поела 
съм този пост и тази отговорност, надявайки се, че ще мога да отговоря на обществените 
очаквания и на очакванията на президента. Считам, че ще мога да се справя и ще направя поне 
всичко, което зависи от мен, така че да адресираме някои от най-належащите проблеми, които 
са свързани с управлението на европейските средства по отношение на този период, който 
изпълняваме, пък и на този, който ни предстои да започнем.  
Водещ: Ще успеете ли да размразите спрените плащания по Оперативните програми „Околна 
среда” и „Регионално развитие”?  
Илияна Цанова: Със сигурност ще положим максимални усилия да направим това. Надявам 
се, че в рамките на служебния кабинет това ще се случи. Но това, което е много по-важно на 
този етап, е да осигурим ресурс от националния бюджет, с който да започнем разплащания по 
извършени строителни работи, така че първо да изчистим този огромен дълг и дефицит, който 
се натрупва в системата. Знаете, строителите спряха работа, много градове са...  
Водещ: Разкопани.  
Илияна Цанова: ... разкопани. Разкопани са, разбира се. Това се отразява пряко на качеството 
на живот на хората. Да не говорим, че самите фирми са заплашени от фалит. Така че това е 
задача номер едно. Ако успеем да алокираме достатъчен ресурс в бюджета, ние ще направим 
така, че и да намалим риска от загуба на автоматично освобождаване на тези средства, т. е. 
загуба на пари, ако не успеем... Знаете за това прословуто правило M+2. Ние имаме определен 
ангажимент за тази година. Много е важно да разплащаме, да одобряваме тези разплащания 
по процедура и да ги предявим за искане от Европейската комисия, така че когато тази 
програма се отпуши, ние да можем много бързо да получим разплащанията от Комисията и 
така, по този начин да не загубим пари.  
Водещ: А кога? Кога, според Вас, най-рано могат да бъдат възобновени плащанията по 
програма „Околна среда”? Можете ли да се ангажирате с някакъв срок?  
Илияна Цанова: По принцип Европейската комисия по процедура на 26 август трябва да даде 
окончателно мнение, имайки предвид работата, която беше свършена по отношение на техните 
препоръки и това, което направиха Управляващият орган и Одитиращият орган. Те трябва да 
направят проверка на свършеното и респективно да дадат коментари по тоя въпрос. Сега аз не 
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знам дали те ще успеят в рамките на този срок да ни дадат обратна връзка, но ние сме в 
непрекъснат контакт с тях. Летният сезон, разбира се, оказва, така, някакво влияние на 
интензитета на нашата комуникация. Но в момента правим преглед на цялата комуникация, на 
това какви са техните препоръки, какви са техните тревоги и мисля, че имаме идея какво може 
да свършим. Така че ще Ви информирам, когато имам някаква по-ясна идея съответно за 
срокове. В момента очакваме техния доклад от извършената проверка наскоро по това, което 
вече е свършено. Това е много важно. От тук нататък ние поемаме щафетата и ще направим 
всичко възможност парите от Европа да се върнат отново към нас, за да можем да 
продължаваме с изпълнението на тази програма.  
Водещ: По Оперативна програма "Регионално развитие" са блокирани плащанията по две 
оси...  
Илияна Цанова: Така е, да.  
Водещ: ... но Сертифициращият орган в България преди три дни е спрял разплащанията по 
цялата програма. Това каза вчера вашата колежка вицепремиерът Екатерина Захариева. По 
думите й, под риск за безвъзмездна загуба са 150 млн. лева. Така ли е наистина?  
Илияна Цанова: Това е така. Аз след около час, в 2 ч. Имам среща с Дирекция „Национален 
фонд”, за да разбера какви са техните аргументи, за да спрат плащанията по цялата програма. 
Истината е, че колкото по-скоро започнем да разплащаме, толкова по-скоро този риск от загуба 
на средства ще бъде намален. Правим необходимите анализи да видим, наистина ако почнем 
да разплащаме, дето се казва, от другата седмица, как ще се отрази това на този риск, 
респективно ако започнем да разплащаме септември, какво ще се случи. Това наистина е 
въпрос на плащания от „Национален фонд” към Управляващите органи. Така че наистина след 
час и половина ще поговоря с тях да разбера какво точно е предизвикало това решение. Но 
междувременно, търсим буфери в бюджета, така че да алокираме този финансов ресурс за 
плащания и по двете програми, така че този риск наистина да бъде намален максимално.  
Водещ: На каква европейска помощ можем да разчитаме за пострадалите от наводненията 
райони в България?  
Илияна Цанова: Това е основен приоритет на служебното правителство. Ще кандидатстваме 
за средства от Фонд „Солидарност” на Европейския съюз. Подготвена е апликационна форма. 
Ще включим в тази апликационна форма щетите, които са в Северен централен регион и 
Североизточен регион. Ще се опитаме, всъщност вече получихме потвърждение от 
Европейската комисия, че можем да претендираме за регионално събитие. Направена е оценка 
на щетите. Това, което ние сме заложили, като цифра...  
Водещ: На колко възлиза?  
Илияна Цанова: Момент, само да погледна. Само да погледна. Това, което сме... така, щетите 
са на стойност 159 млн. евро. Това, което сме поискали в тази апликационна форма – това са 
разходи, които са допустими – са 13... почти 140 млн. евро. Разбира се, какво ще бъде 
одобрено от Комисията, това ще разберем по-късно. Готови сме другата седмица да имаме 
окончателен вариант на тази апликационна форма. Крайният ни срок така или иначе е 23 август 
– 12 седмици от случване на събитието. Работи се в тясна координация с Министерство на 
регионалното развитие и МВР, както и моите колеги от Министерски съвет, да финализираме 
тази апликационна форма и да я изпратим. В непрекъснат контакт сме с комисар Георгиева по 
този въпрос. Ще Ви информирам, когато имаме окончателен вариант и когато изпратим 
апликационната форма. Работи се много усилено по този въпрос.  
Водещ: Останете така на телефона. Предполагам, че ще Ви бъде интересно да чуете какви са 
очакванията от Вас на Асоциацията на бенефициентите по европейски програми. Да чуем 
Ивайло Здравков и след това ще продължим разговора.  
Ивайло Здравков: На първо място трябва да бъдат решени проблемите по Програма 
„Развитие на селските райони”, защото там щетите ще бъдат огромни. По-конкретно частните 
мерки - №311, №312. Там забавянето вече е повече от година и три – четири месеца и 
продължава да се бави подписването на договорите. И първото нещо, което трябва да направи 
е незабавно да се разпишат договорите на вече разгледаните и одобрените проекти.  
Водещ: Преди време казахте, че има риск да загубим 500 млн. евро.  
Ивайло Здравков: Да, така е. Рискът все още е налице, тъй като тези проекти бяха входирани 
последния прием на стария програмен период 2007 – 2013. Срокът за изпълнение на самите 
проекти е намален на по-малко от година. А имайте предвид, че голяма част от тези проекти 
включват строително-монтажни работи. Имайки строителен сезон от два – три месеца, който е 
към своя край, в момента това излага на риск около 1 000 проекта, които реално няма да могат 
да бъдат изпълнени. Едно от нещата, които новият министър трябва да направи, е сериозно да 
се помисли как би могло да бъде удължен срокът. Защото удължаване на срок от три - четири 
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месеца по никакъв начин няма да реши този проблем. Подписвайки договорите в момента, това 
не означава, че проектът ще бъде реализиран и автоматично води до загуба на средства.  
Водещ: По кои други програми, според Вас, има голям риск да загубим европейски пари?  
Ивайло Здравков: „Конкурентоспособност”. Там всички знаем каква каша е в момента, но 
там, мисля, че процесът е необратим към този момент, въпреки че са прехвърлени към 
иновативната, но това не виждам как точно ще реши проблема.  
Водещ: Как ще коментирате подписаното споразумение с Европейската комисия за следващия 
програмен период? Знаете, до 2020 г. Можем да получим от европейските инвестиционни и 
структурни фондове близо 10 млрд. евро.  
Ивайло Здравков: Винаги може да се желае още. Проблемът обаче е идва от калпаво 
администриране на тези програми. Свидетели сме на... предишното правителство доведе до 
абсолютни бъркотии във всяко едно нещо, което е свързано с европейски фондове, програми, 
мерки и така. Не мога да кажа точно какво ще е, защото се хвърлят в пространството някакви 
цифри, но колко от тях са реалистични или действителни ще видим след време.  
Водещ: Министър Цанова, как ще коментирате чутото?  
Илияна Цанова: Първо, бих искала да благодаря за тези препоръки. В течение съм за 
проблемите, които ... в Програмата за развитие на селските райони. Наистина сериозни 
проблеми. Все пак това е моят втори ден. Аз съм насрочила срещи за следващата седмица с 
ресорните министри и зам.-министри, които самите те трябва да се запознаят първо с това, 
което се случва в техните министерства. Започваме наистина усилена работа по този въпрос, 
тъй като тази програма традиционно има проблеми. Аз си спомням, че и в миналия кабинет... 
прощавайте, миналия мандат имахме забавяне, имахме... Взехме тогава мерки, успяхме да 
спасим някакви пари, но това винаги се прави на адхог база. Никога нямаме... така, няма 
устойчивост за изпълнение на тая програма, която е изключително важна за тези региони. Така 
че аз благодаря за тези коментари и ще ги дискутирам още в понеделник другата седмица с 
министър...  
Водещ: Последен въпрос с един много кратък отговор. В медиите се появи информация, че 
предишният регионален министър Десислава Терзиева е издала строително разрешително за 
"Южен поток" в района на „Паша дере”. Можете ли да потвърдите тази информация? И да 
кажете каква ще бъде реакцията на служебния кабинет? Много кратък отговор, наближават 
новините.  
Илияна Цанова: Моята колежка, вицепремиерът Захариева, вчера беше много ясна. Тя каза, 
че ние наистина разбрахме за това разрешение от медиите. Има две възможности за 
обжалване – това, което обявих и по-рано в мое интервю: да се обжалва предварителното 
изпълнение в тридневен срок и същинското изпълнение в 14-дневен срок от лицата, които 
могат да бъдат по 149 чл., ал. 4 от закона за устройство на територията. Те са ясно изброени. 
Значи, ние, като министерство, няма как да обжалваме наш собствен акт.  
Водещ: Благодаря Ви! Благодаря Ви! Министър Илияна Цанова.  
Илияна Цанова: Благодаря!  
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Дата: 08.08.2014  
Източник: Дарик радио  
Предаване: Денят  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 15  
Брой думи: 1727  
 
 
Резюме: Водещ: След като миналия петък коментирахме въпроса с проблемите по 
„Технологична модернизация”, тази седмица ще прогледнем на ОП "Конкурентоспособност" в 
числа. Как изглежда тя според Владислав Русалинов от управляващия орган.  
Владислав Русалинов: Общият размер на договорените средства по програмата е 1 220 000 
000 евро към 30 юни 2014 г., което представлява около 104% от бюджета на ОП. Ако трябва да 
бъдем точни, 104.3%. Към същата дата размерът на разплатените средства е 785 млн.евро, 
или 68% от бюджета на ОП. Размерът на сертифицираните средства е 713 млн.евро, или 61% 
от бюджета на ОП. Бих искал да подчертая, че тези цифри са кумулативни от началото на 2007 
г. до 30 юни и са по всички приоритетни оси за цялата програма. Приоритетна ос 1, приоритетна 
ос 2 – значи това са двете приоритетни оси по програмата, които са насочени директно към 
бизнеса.  
 
Текст: Водещ: След като миналия петък коментирахме въпроса с проблемите по 
„Технологична модернизация”, тази седмица ще прогледнем на ОП "Конкурентоспособност" в 
числа. Как изглежда тя според Владислав Русалинов от управляващия орган.  
Владислав Русалинов: Общият размер на договорените средства по програмата е 1 220 000 
000 евро към 30 юни 2014 г., което представлява около 104% от бюджета на ОП. Ако трябва да 
бъдем точни, 104.3%. Към същата дата размерът на разплатените средства е 785 млн.евро, 
или 68% от бюджета на ОП. Размерът на сертифицираните средства е 713 млн.евро, или 61% 
от бюджета на ОП. Бих искал да подчертая, че тези цифри са кумулативни от началото на 2007 
г. до 30 юни и са по всички приоритетни оси за цялата програма. Приоритетна ос 1, 
приоритетна ос 2 – значи това са двете приоритетни оси по програмата, които са насочени 
директно към бизнеса. Държа да кажа, че в сключените договори, в бройката на сключените 
договори се събират абсолютно всички договори, в това число и такива, които вече са 
прекратени. Под бройката на приключените договори с окончателни плащания това са 
договори, които са успешно изпълнени, стигнали са до последния етап от изпълнението и са 
получили окончателно плащания. До края на месец юни 2014 г. тези, сключените договори са 
3119, а договорите, по които има извършени окончателни плащания по двете оси са 1502. Само 
за първата половина на тази година са сключени 319 договора и по 274 договора са извършени 
окончателни плащания. Размерът на договорените средства по приоритетни оси и каква част от 
бюджета на всяка приоритетна ос представляват те. Тук трябва да направя едно уточнение 
какво влиза в тези договорени средства. В стойността на тези договорени средства не са 
включени прекратените договори, т.е. (...), че един договор е бил сключен за 100 лв., след това 
той е прекратен, тези 100 лв. са извадени от тука и също така са извадени спестени средства от 
договори, които не са изпълнени до тяхната пълна стойност. Примерно един договор да е 
сключен за 100 лв., но да е изпълнен до 90 лв. за извършени плащания поради една или друга 
причина, примерно занижени цени. Този договор участва тук не със 100, а с 90р лв. Както може 
да видите, по първа ос договорените средства са 278 млн. евро,или 132 % от бюджета на 
съответната ос. По втора ос 512 млн.евро,или 97 % от бюджета на съответната ос. Трета, 
четвърта и пета ос са договорени на 100%. За цялата ОП отново договарянето е 104% от 
нейния бюджет.  
Водещ: И нека погледнем картината само през настоящата 2014 г.  
Владислав Русалинов: От началото на 2014 г. до края на месец юни същата година по 
приоритетна ос 1 са сключени 14 договора за около 17 млн. евро. По приоритетна ос 2 са 
сключени 305 договора за около 97 млн. евро. (...) са сключени по приоритетна ос 3 за около 
740 хил. евро. Изплатените средства и техният дял от бюджета и дял от договорените 
средства, изплатените средства по приоритетна ос 1 са 58 млн.евро, или 27% от бюджета на 
оста. По приоритетна ос 2 са 339 млн. евро, или 64% от бюджета на (...). По четвърта ос 
изплатените средства са 22 млн. евро или 59 % от бюджета. По пета ос 17 млн. евро, или 49% 
от бюджета на оста. Общо изплатените средства са 785 млн. евро, или около 68% от бюджета 
на програмата до 30 юни. Докъм днешна дата са някъде около 96-70% вече, с плащанията 
през месец юли досега. От началото на 2014-та до края на месец юни 2014 г., за първата 
половина от тази година по приоритетна ос 1 са изплатени около 28 млн. евро по 247 договора, 
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което като стойност е със 133% повече от същия период на миналата година. по приоритетна 
ос 2 са изплатени 79 млн. евро по 376 договора, което е като стойност с около 52% повече от 
същия период на миналата година. Съгласно правилото за загуба на средства по ОП, за да не 
бъдат изгубени средства по програмата, само през 2014 г. трябва да бъдат сертифицирани 
около 192 млн. евро. Значи от началото на годината до 30 юни са сертифицирани 77 млн. евро, 
само за 2014 г. става въпрос. И около 40% от тази (...) сума. Като е подаден доклад по 
сертификация до МФ на стойност 41 млн. евро. В момента тече процедурата, след като 
приключи тази процедура, тези 41 млн.евро ще бъдат представени пред ЕК като сертификат. И 
в такъв случай сумата на сертифицираните средства ще достигне 118 млн. евро, което 
означава вече 62% вече от тази (...) сума 192 млн. евро. Грубо казано, за около 6 месеца 62% 
от тази (...) сума е изпълнена. Ако се запази същият темп на сертификация на разходите и на 
плащане, това предполага, че няма да (...), тези (...) 192 млн.евро и програмата няма да загуби 
средства. Ясно се вижда, след като за половината време процентът е над 60%, за другата 
половина остават 38 – абсолютно изпълнимо с оглед на това, което се е случило от началото 
на годината досега.  
 
Водещ: И още един поглед, на Стефан Попов, който отговаря за мониторинга на проектите.  
Стефан Попов: Към края на месец юни по програмата по всички приоритетни оси има 
прекратени (...) 11 договора, което означава малко над 17% от всичките сключени. Този 
процент, искам да кажа, че наистина той не е малък, но разбира се много голям (...) от тези 
договори са били прекратени при първите обявени процедури по програмата през 2008 – 2009 
г. Към настоящият момент процентът на прекратяване само за последните 6 месеца, той е под 
4%. И това се дължи на различни фактори. В началото процедурите са били доста по-сложни, 
доста по-тромави, именно поради което и прекратяването на договорите е било доста по-
голямо. Най-много прекратени договори, за съжаление, има по процедурите, които са за 
иновации и там, където имаме предприятия, които са млади и току-що стъпват на пазара. Тъй 
като огромният проблем на всички наши бенефициенти е от всички тези близо 17% прекратени 
договори над 90% от тях са поради липса на свободен финансов ресурс. Не могат да си 
осигурят финансовия ресурс, с който да изпълнят успешно тези проекти. И това е едно огромно 
предизвикателство не само за нашата програма, но и за всички останали и търсим различни 
варианти, по които те могат да си осигурят ресурс, за да могат успешно да си изпълнят 
проектите. Наистина това се явява един огромен проблем за тях, особено за младите 
предприятия, особено за тези, които изпълняват иновативни проекти, тъй като и самите банки 
един от начините, които ние (...), това е също банкова гаранция. По този начин ние можем да им 
даваме предварително т.нар. авансови средства, с които да боравят. По първоначалните схеми 
тези средства са (...) 20% от 2013 г. с решение на МС ние това нещо го променихме и в момента 
ние позволяваме до 65% авансово да получат фирмите, т.е. без да са изпълнили нищо по 
проекта към дадения, настоящия момент, те могат да получат до 65%. Разбира се, искаме 
някаква гаранция за това нещо и към днешна дата това е с банкова гаранция да се даде към 
нас и по този начин ние даваме средствата на предприятията. Пак казвам, за млади 
предприятия, за нови предприятия, за тези, които няма какво да ипотекират, какво да заложат, 
някоя иновация, много по-трудно могат да се получат пари от банките и тя съответно да им 
даде тази банкова гаранция. Мислим различни варианти, надявам се за новия програмен 
период такива специализирани фондове да бъдат направени, с които това да подпомогне 
бизнеса. И разбира се, това ще даде един много по-голям тласък и много по-добро изпълнение 
на такива проекти, говоря за новите, иновативните идеи и предприятия. (...) така стоят нещата с 
проекти, които се изпълняват по втора приоритетна ос, технологична модернизация, енергийна 
ефективност и зелена икономика. Там нещата са реални, там се закупуват машини, 
инсталации, много по-лесно те могат да бъдат заложени и банките дават много по-лесно 
съответно средства и отпускат банкова гаранция на съответните наши бенефициенти. (...) 
процентът на прекратяване на договорите е много по-голям. Като цяло управляващият орган 
(...) целия процес на управление на проектния цикъл, от самото обявяване на дадена 
процедура, след това на етапа на кандидатстване, по-късно на етапа на договаряне, т.е. дали 
отговарят на всички условия, сключването на договора, неговото изпълнение както техническо, 
така и финансово (...), които възникват от неправилното изпълнение, т.е. да имаме някакви 
нередности или съмнения за нередности, и за да затворим този цикъл, работят доста хора в 
различни отдели. Така че едно от най-важните неща, което за момента се изпълнява доста 
успешно, е добрата комуникация между отделите. (...) аз на ден имам срещи със сигурно поне 
10-15 бенефициента и комуникацията при над 1100 активни договора е доста сериозна както на 
мен, така и на колегите от отдел „Контрол на изпълнението”, тъй като те са лицата, с които 
всеки един бенефициент се свързва първоначално, след като подпише договора си. И много 
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неща правим, които смятам, че са полезни и с годините сме ги подобрили. Едно от основните 
неща, което задължително се прави, по дадена схема като се подпишат договори, веднага след 
като се подпишат тези договори, се провежда обучение на всички наши бенефициенти, които 
имат възможността да дойдат на място. Ние да им представим целия процес на това, което 
предстои, правилата, които те трябва да съблюдават, за да си изпълнят успешно договорите и 
съответно да зададат всички основни въпроси, макар и в самото начало. Това нещо в началото 
не се случваше, но през последните 3 години е една доста добра практика на управляващия 
орган, която сигурно ще бъде запазена в бъдеще. На второ място, но не по важност, всеки един 
от сключените договори съответно разполага с регионален координатор. Това е лицето, което 
пряко отговаря аз дадения договор. При самото подписване на договора в рамките на 15 дена, 
след като бъдат подписан и се проведе обучението, всеки един наш бенефициент, всеки един 
получател на помощ по програмата съответно му се определя регионален координатор, той се 
представя, получава имейл по електронна поща, ако е необходимо, прави среща на място и той 
пряко отговаря по дадения договор. Един регионален координатор в зависимост от обема, в 
зависимост от схемата, по която се изпълняват договорите, може да (...) между 5 и 20 договора 
са му пряко разпределени. Това също е много важно, защото няма размита отговорност, за 
всеки един договор се знае кой отговаря, т.е. следим много внимателно какво се случва по 
договора и съответно... а пък и за бенефициентите е най-лесно да знаят, че има човек, към 
който по всяко едно време могат да се обърнат.  
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Резюме: На всяко правителство се полага гратисен период от поне 100 дни, за да се 
ориентира, адаптира и да покаже какво може. Служебният кабинет обаче няма да разполага с 
този комфорт. Поради тежката обстановка в страната новите министри трябва веднага да 
влязат в час и да заработят на високи обороти, но за съжаление някои от избраниците на 
президента Росен Плевнелиев, които ще поемат тежките икономически ресори, не вдъхват 
голямо доверие. При все това, като цяло, екипът на държавния глава изглежда съвсем 
прилично, особено в сравнение с предишните управници - "експерти".  
 
Заглавие: Тимът на Плевнелиев стои прилично  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: На всяко правителство се полага гратисен период от поне 100 дни, за да се ориентира, 
адаптира и да покаже какво може. Служебният кабинет обаче няма да разполага с този 
комфорт. Поради тежката обстановка в страната новите министри трябва веднага да влязат в 
час и да заработят на високи обороти, но за съжаление някои от избраниците на президента 
Росен Плевнелиев, които ще поемат тежките икономически ресори, не вдъхват голямо доверие. 
При все това, като цяло, екипът на държавния глава изглежда съвсем прилично, особено в 
сравнение с предишните управници - "експерти".  
***  
Експериментът Щонов  
Абсолютно непозната за експертите в бранша фигура ще се заеме с най-тежкия ресор - 
енергетиката. За служебен министър президентът Росен Плевнелиев посочи 42-годишния 
Васил Атанасов Щонов. Според визитката му той е възпитаник на Английската езикова 
гимназия в Пловдив. През 1995-а завършва Университета на Пенсилвания в САЩ с дипломи за 
бакалавър на науките по електронно инженерство и финанси, а от 1999-а е магистър по бизнес 
администрация от Масачузетския технологичен институт. До 2004-а работи в САЩ като 
инвестиционен банкер в областта на енергетиката и технологиите и като консултант по 
управленски въпроси. Управлява някои от най-големите сделки по сливане и придобивания, 
сред които обединението на "Бел Атлантик" и GTE. През 2004-а основава офиса на 
международната консултантска фирма "МакКинзи" в София, където работи до 2009 г. главно в 
направленията банковия сектор, енергетиката и телекомуникациите. От 2010-а до 
назначаването му за министър човекът заема длъжността директор "Маркетинг и стратегии" в 
кабелния оператор "Близу". Според информационната система "Дакси" участва и в 
управлението на "Верея Кабел", "Кабелна информационна система", "Кейбълтел - Прима", 
"Бултел Кейбъл България" и "Близу Медиа енд Броудбенд" ЕАД  
Очевидно е, че Щонов няма никакъв практически опит в българската енергетика през 
последните четири години, а е спорно и доколко изобщо е следил процесите, протичащи в нея. 
Веднъж вече гледахме подобен експеримент с предишния служебен министър на енергетиката 
Асен Василев. Не че той се справи лошо, но му бе необходим половин месец да свикне с екипа 
си, да се запознае с проблемите в енергийната сфера и в крайна сметка да излезе с пакет от 
мерки, които бяха хвърлени в коша след идването на правителството на БСП и ДПС.  
За разлика от него, Щонов няма да разполага с подобно време заради сериозните проблеми, 
които чакат разрешаване - маневрите около бъдещето на "Южен поток", финансовото 
състояние на Националната електрическа компания, подписаното в последния момент с 
"Уестингхаус" споразумение за 7-и блок на АЕЦ "Козлодуй", а да не забравяме и висящия все 
още арбитражен иск за АЕЦ "Белене". Само че при смяната на караула в икономическото 
ведомство се разбра, че новият министър си е набелязал малко по-друга "програма".  
"Мисля, че може да постигнем много за кратко време. Но искам да се запозная с реалната 
ситуация не само в енергетиката, но и в икономика. Разбирам, че има спрени средства по 
оперативната програма "Конкурентоспособност", ние ще наблегнем върху решаването на 
проблемите на предприемачите, защото те са в основата икономиката да заработи", бяха 
първите думи на Щонов пред медиите. Той каза още, че е дискутирал 18-19 мерки, но си е 
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поставил срок от две седмици, преди да започне да говори в детайли за проблемите в 
поверените му области.  
Впрочем президентът Плевнелиев вмени и друга тежка задача на Васил Щонов още преди да е 
обявил името му като ресорен министър - създаването на енергиен борд. Инициативата се 
подкрепя от синдикални и браншови организации като камарата и съюза на енергетиците, 
енергийния и минен форум, Българската стопанска камара, американската и германската 
търговски камари, асоциацията на италианските предприемачи, Конфедерацията на 
работодателите и индустриалците, фотоволтаичната и ветроенергийната асоциации, 
Институтът по енергиен мениджмънт, както и някои независими енергийни експерти.  
"В енергийния борд ще бъдат представени всички участници на пазара, плюс секторния 
регулатор и външни експерти от ЕБВР и Световната банка. Смятам, че дългосрочни решения 
не могат да се вземат в условията на непрозрачност", подчерта Щонов. Предшественикът му 
Драгомир Стойнев обаче го посъветва да внимава с външните консултанти, припомняйки, че 
при неговото встъпването в длъжност всички са го съветвали да закрие Българския енергиен 
холдинг. "Това означаваше, че трябва да приватизираме всички дружества. Моето лично 
мнение е, че не трябва да е така", каза Стойнев.  
***  
Жекова ще плува в свои води  
Другото изненадващо име в служебния кабинет - Светлана Жекова, също ще се сблъска с 
тежки проблеми, но в екологията. Макар и неизвестна за широката публика, тя има богат опит в 
сектора и може да се каже, че ще плува в свои води като министър на околната среда. Според 
официалната й визитка 47-годишната Жекова започва професионалната си кариера в 
държавната администрация през 1999-а в отдел "Европейска интеграция" на 
екоминистерството. От май 2004-а заема различни длъжности в Постоянното представителство 
на България към ЕС в Брюксел. През 2008-а е повишена в дипломатически ранг "съветник" за 
експертния си принос при защитата на националния интерес в рамките на многостранните 
преговори по законодателния пакет "Климат - енергетика", както и в двустранен формат с 
председателството на ЕС и Еврокомисията. Всичко това показва, че Жекова познава добре 
проблемите на България с околната среда и може да започне работата си като министър с 
летящ старт. Едва ли обаче и на нея ще й стигне времето, за да постигне по-съществени 
резултати.  
"Чувствам се като у дома си в министерството, в което работя от 15 години. Ще се гордея и ще 
бъда щастлива да работя с екип от изключителни професионалисти, голяма част от които 
познавам добре. Радвам се, че поемам този пост, за мен е чест и удоволствие", отбеляза 
Жекова при встъпването си в длъжност. За основен свои приоритет тя определи 
размразяването на спрените фондовете от Европейския съюз и свързаните с тях плащания към 
общините.  
В биографията на Светлана Жекова, разпространена от президентството, пише също така, че е 
завършила 9-а Френска гимназия в София. Магистър е по френска филология в Софийския 
университет "Св. Климент Охридски" и специалист по международни икономически отношения 
от Свободния факултет на Минно-геоложкия институт в столицата. От 1997-а до 1999-а е 
специализирала "Международни отношения с Европейския съюз, развитие на общия пазар" в 
American University, School of International Services във Вашингтон. Има специализации по 
"Глобален мониторинг и качество на околната среда" и "Организация, система и дейности на 
ООН" от United Nations University в Токио. Жекова е била още хоноруван лектор в Института по 
публична администрация и европейска интеграция. От 1997-а до 1999-а е административен 
асистент по проекти, свързани с източноевропейските страни в Washington College of Law. 
Работила е и като изследовател в Съвета на Европа в направлението "Образование, култура и 
околна среда".  
***  
Завръщането на Захариева  
Вицепремиер по икономическата политика ще е Екатерина Захариева. Едновременно тя ще е и 
министър на регионалното развитие и на инвестиционното проектиране. Материята определено 
няма да и е чужда, защото тя вече заемаше същите длъжности при предишното служебно 
правителство, а и бе заместник на Росен Плевнелиев, докато той отговаряше за строителното 
ведомство. Именно тогава Захариева се "прояви" покрай скандалните сделки със 130 дка в 
къмпинг "Корал". Земята бе продадена от община Царево на частни инвеститори, а след това 
бяха издадени разрешения, за строеж без да е уведомено Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството. То заведе дела, за да ги оспори, но в края на 2011-а загуби две 
от тях заради невнесена съдебна такса от 20 лева. Отговорността за тази небрежност се 
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приписваше именно на Захариева. Като минус може да се отбележи и липсата на диалогичност 
от нейна страна и лошата комуникация с медиите.  
Сега служебният строителен министър посочи като основни свои задачи преговорите с 
Европейската комисия по новата оперативна програма "Региони в растеж" и договарянето 
броят на допустимите градове в нея да е шестдесет и седем. "Тази задача ще бъде трудна за 
нас предвид факта, че градовете ги няма записани в Споразумението за партньорство, но ще 
продължим да ги отстояваме", подчерта Захариева. Същевременно тя не скри, че все още има 
риск от загуба на средства по предишното издание на програмата в края на годината.  
Друг приоритет ще е оперативната програма "Транспорт", която Министерството на 
регионалното развитие, в лицето на Агенция "Пътна инфраструктура", изпълнява. "По моя 
информация има забавяне в някои проекти, но ще направим всичко възможно да наваксаме 
изоставането. Активно ще работим в областта на жилищната политика, енергийната 
ефективност, околната среда и ускоряване на издаването на разрешения за строеж за 
големите обекти. Фокус в работата ми като вицепремиер по икономическата политика ще бъде 
облекчаване на бизнес средата, като за целта ще подобрим подзаконовата нормативна 
уредба", сподели Захариева.  
По образование тя е юрист, възпитаничка на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски". 
Преди да стане главен секретар на президента Росен Плевнелиев и заместник-министър на 
регионалното развитие, е работила и в Министерството на околната среда и водите като 
директор на дирекция "Правно-нормативно и административно обслужване".  
***  
Ангелкова и баща й  
Оперативната програма "Транспорт" ще е основна грижа и на новия министър на транспорта - 
Николина Ангелкова, по-известна като Николова. "Установяване на напредъка по проектите, 
оценка на високорисковите и предприемане на мерки за минимизиране на загубите от средства 
- анонсира тя при поемането на властта. - Приоритет ще е и подготовката на проекта 
"Механизъм за свързана Европа", който предстои да се обяви от Европейската комисия. Ще 
бъде прегледано текущото състояние на всички търговски дружества и предприятия от 
системата на транспорта и ще се вземат мерки за подобряване на финансово-икономическото 
им състояние."  
Ангелкова изрази увереност, че във всяка от изброените области ще бъде постигнат напредък, 
независимо че времето на служебния кабинет ще е малко. На този фон малко странно 
прозвуча, че ще обяви заместниците си до една-две седмици.  
При всички положения родената през 1979-а Николина Панайотова Ангелкова има 
впечатляваща визитка. Тя е възпитаник на Harvard Business School - Бостън, САЩ, по програма 
за ръководни кадри "Развитие на лидерски умения". Магистър е по право от Университета за 
национално и световно стопанство, има и редица специализации в страната и чужбина. От 
2002-ра до 2006-а е председател на Асоциацията за правно развитие и юридически съветник в 
парламентарната Комисия по регионална политика и благоустройство. От 2005-а до 2007-а е 
стажант в Главна дирекция "Околна среда" на Европейската комисия и съветник към 
ръководителя на българската делегация в групата на ЕНП в Европейския парламент, където 
работи в областта на регионалното развитие, транспорта и околната среда. В периода 2005-
2010-а е собственик на "Николова и партньори консулт", последователно е генерален директор 
на компанията "Херчеса България" ЕООД (2007-2009) и управител на "Хелектор България 
ЕООД" (2009-2010). През 2010-2011 г. е ръководител на звеното "Контрол, комуникация и 
координация" към министъра на регионалното развитие и благоустройството. Реално обаче 
името на Николина Ангелкова стана известно на медиите през 2011-а, когато влезе в 
управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" на мястото на германския експерт 
Клаус Дитер Щоле. До 2013-а тя е заместник-министър на регионалното развитие и 
благоустройството с ресор европейски въпроси и връзки с международните институции. А през 
март тази година бе избрана за един от 214-те млади световни лидери от общността на 
Младите световни лидери (Young Global Leaders).  
Докато бе в ръководството на пътната агенция, около Ангелакова се заформи един много 
интересен казус, свързан с баща й Панайот Панайотов. Той е съсобственик на кърджалийската 
фирма "Графит комерс", която се занимава с пътно строителство. Тогава някои медии 
заподозряха конфликт на интереси, защото през последните няколко години въпросното 
дружество е спечелило множество договори за почистване и ремонт на пътища в общините 
Кърджали, Кирково и Черноочене. Проверка на "БАНКЕРЪ" в Агенцията за обществени поръчки 
показва, че фирмата "Графит комерс" наистина е една от редовните, които печелят проекти за 
ремонт на уличната мрежа в кърджалийските общини Кирково и Черноочене. Последният от тях 
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е от март тази година и е за основен ремонт на общинска пътна мрежа и благоустрояване на 
улици в с. Комунига срещу сумата от 529 хил. лева.  
До последно се носеше клюката, че Ангелкова ще поеме управлението на еврофондовете, 
защото досега бе съветник на Росен Плевнелиев точно в тази сфера. Държавният глава обаче 
гласува такова доверие на друго познато лице от предишния служебен кабинет.  
***  
Цанова пак ще върти европейското кранче  
Решението на Плевнелиев пак да покани Илияна Цанова за вицепремиер по управление на 
средствата от ЕС може да се окаже ключово за възстановяването на спрените европейски 
плащания. При предишното си участие в служебното правителство на Марин Райков тя показа, 
че говори на един език с чиновниците в Брюксел и успя да спаси от загуба над 150 млн. евро по 
оперативните програми. По стечение на обстоятелствата е много вероятно Илияна Цанова да 
подпише и Споразумението за партньорство с Европейската комисия, на базата на което ще се 
реализират новите програми до 2020 година. Всъщност през април 2013-а, когато Цанова пак 
бе вицепремиер, България изпрати за първи път този документ за съгласуване с ЕК, който бе 
одобрен окончателно тази седмица.  
Без съмнение в помощ на Цанова ще е и опитът й в Европейската банка за възстановяване и 
развитие, натрупан през последните 11 години. До 2006-а тя структурира и управлява 
инвестиционни проекти на институцията в областта на водния сектор, железопътния и 
обществения транспорт, както и в сферата на публично-частните партньорства. По-късно 
преминава в централата на ЕБВР в Лондон и заема позицията на старши банкер в отдел 
"Общинска инфраструктура и околна среда". Миналата година бордът на директорите на 
банката я пусна в тримесечен неплатен отпуск, за да стане част от служебния кабинет. Сега 
схемата се повтаря.  
Илияна Цанова е родена на 19 януари 1976-а в София. Магистър е по финанси от 
Университета за национално и световно стопанство със сертификат за следдипломна 
квалификация по финансов мениджмънт от Университет "Джордж Вашингтон" в САЩ. От 2001-а 
до 2003-а е работила в одиторския отдел на "Делойт-България". Има опит в структурирането, 
договарянето и изпълнението на инвестиции в дялов капитал, дългово финансиране на 
инфраструктурни проекти, както и в съфинансирането на проекти със средства от Европейския 
съюз в страни от Югоизточна Европа, Украйна и Русия. Председател е на борда на директорите 
на MIDF - инвестиционен фонд за инвестиции в инфраструктура на Западните Балкани. 
Създател е на Фонда "ФЛАГ" ЕАД в България.  
***  
Васил Грудев с амбициозен старт  
Амбициозна заявка за намеренията си направи 77-ият министър в историята на 
Министерството на земеделието и храните Васил Грудев веднага след като бе назначен за 
негов служебен шеф. Пет са приоритетите на кабинета на проф. Георги Близнашки, които щели 
да гарантират развитие на сектор "Земеделие". Служебното правителство е ограничено във 
времето, но това не означавало, че то няма да работи с темповете, поставени от президента 
Росен Плевнелиев, каза новият агроначалник. Неговият предшественик Димитър Греков не 
пропусна да го похвали, като определи Грудев като един от най-изявените специалисти в 
областта на земеделското производство и неговото финансиране.  
Макар и относително млад (роден е на 5 май 1980-а в Пловдив), земеделският министър има 
сериозен опит в сектора, който ще управлява в следващите два месеца.  
Според официалната информация, той е възпитаник на френската езикова гимназия в 
Пловдив, магистър от Юридическия факултет в университета Franche-Comte в Безансон, 
франция. Трудовата си биография започва през април 2006-а и в продължение на седем 
години (до август 2013-а) заема различни постове в Държавен фонд "Земеделие". В първите 
две години Грудев е експерт в отдел "Директни плащания на площ". По това време ведомството 
все още управляваше единствено програма САПАРД, но вече беше започнало да разширява 
екипа си заради предстоящото членство на България в Европейския съюз и се подготвяше за 
предстоящия старт на новите европрограми и субсидии за фермерите. В края на 2008-а става 
главен експерт в направлението, в което работи. В следващите две години (до 2011-а) е 
началник-отдел „Технически инспекторат", а през лятото на 2013-а става заместник 
изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие". Малко по-късно - през септември 
същата година, вече заема длъжността изпълнителен директор на разплащателната агенция, 
след като тогавашният й началник, а сега министър на финансите Румен Порожанов, 
изненадващо подава оставка. На началническото кресло обаче Грудев успява да се задържи 
едва три месеца, тъй като при пазарлъците за властовите позиции по времето на кабинета на 
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Пламен Орешарски мястото е дадено на скандалния тандем Мирослав Николов и близката му 
съратничка Виолета Александрова (тема, която в. "БАНКЕРЪ" следеше с подробности).  
Грудев е специализирал Европейско сътрудничество в Wageningen Business School, Холандия. 
Тъй като 34-годишният специалист по земеделие е работил изключително и само в държавната 
администрация, той няма и собствен бизнес, установи проверка на в. "БАНКЕРЪ". За краткото 
време, когато управляваше фонда, името му изплува в публикация на информационния 
интернет сайт "Биволь", който съобщи, че във визитката му било записано, че е доктор на 
науките към Юридическия факултет на университета Robert Schuman в Страсбург, франция, но 
това не отговаряло на истината. По-късно в официалната му биография беше уточнено, че е 
докторант.  
На първо място Грудев смята да продължи изпълнението на Общата селскостопанска политика 
и да бъдат решени всички спешни и неотложни задачи, за да може страната ни да се възползва 
от европейската солидарност както по мерките на Първия стълб, така и по схемите на Втория 
стълб. Той иска в следващите месеци да бъдат положени основите на едно стабилно 
подпомагане на земеделието у нас, като за това щял да разчита изключително на браншовите 
организации на сектора и се надява да получи тяхната подкрепа. Земеделският министър 
обеща до две седмици да бъде направен анализ на състоянието на министерството, но все 
още било рано да се говори за кадрови промени във ведомството.  
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Резюме: След месеци на обсъждания, купища противоречиви данни и неспирни препирни 
между нашите политически опоненти окончателното разпределение на европейските милиарди 
до 2020 г. най-сетен се случи. На 7 август Европейската комисия одобри Споразумението за 
партньорство с България, според което страната ще разполага с над 10 млрд. лв. евро през 
следващите шест години. Дали действията на Брюксел са свързани със смяната на властта у 
нас, само може да гадаем, но е факт, че никой от бившите вече управници не очакваше това да 
стане толкова скоро. Новият състав на Еврокомисията още не е сформиран напълно и на 
практика институцията сега не работи, така че решението за одобряване на споразумението 
явно е било взето по-рано и по някакви причини обявяването му се е забавило.  
 
Заглавие: Брюксел пусна чека за 10 млрд. евро  
Подзаглавие:  
Автор: Ивайло СТАНЧЕВ  
Текст: След месеци на обсъждания, купища противоречиви данни и неспирни препирни между 
нашите политически опоненти окончателното разпределение на европейските милиарди до 
2020 г. най-сетен се случи. На 7 август Европейската комисия одобри Споразумението за 
партньорство с България, според което страната ще разполага с над 10 млрд. лв. евро през 
следващите шест години. Дали действията на Брюксел са свързани със смяната на властта у 
нас, само може да гадаем, но е факт, че никой от бившите вече управници не очакваше това да 
стане толкова скоро. Новият състав на Еврокомисията още не е сформиран напълно и на 
практика институцията сега не работи, така че решението за одобряване на споразумението 
явно е било взето по-рано и по някакви причини обявяването му се е забавило. Така или иначе, 
важен е крайният резултат и че ще може да започне същинската работа по новите оперативни 
програми.  
В своя коментар комисарят по въпросите на регионалната политика Йоханес Хаан заяви: "Днес 
приехме важен, стратегически инвестиционен план, който извежда България на пътя към 
заетост и растеж за следващите десет години. Споразумението за партньорство ще спомогне 
българите да усетят ползата от тези инвестиции под формата на повишено качество на живот. 
Съгласно новата политика на сближаване нашите инвестиции трябва да бъдат стратегически, 
насочени към реалната икономика, устойчивия растеж и хората. Но не скоростта, а качеството е 
основната цел. Затова през следващите месеци ще се посветим изцяло на преговори за 
постигане на оптимални резултати от европейските структурни и инвестиционни фондове в 
периода 2014-2020 година. Необходимо е всички страни да поемат ангажимент, за да се 
гарантира създаването на качествени програми."  
Комисарят по заетостта, социалните въпроси и социалното приобщаване Ласло Андор също 
отправи поздравления към нашата държава. По думите му от 2014-а до2020-а ще разполагаме 
с около 1.5 млрд. евро от Европейския социален фонд, което с 20% повече в сравнение с 
предишния период. "Много се радвам, че страната реши 30% от средствата по структурните 
фондове да бъдат за социални проекти. В миналото България използва активно европейските 
инструменти, като един на всеки седем българи усетиха директната помощ. Европейският 
социален фонд ще остане основен инструмент за финансиране на борбата с младежката 
безработица, за подкрепа на най-нуждаещите се хора на трудовия пазар, за постигане на по-
голямо съответствие между професионалното образование и обучение и нуждите на трудовия 
пазар, за мерки в отговор на бедността и социалното изключване на ромското малцинство и за 
повишаване на ефективността и качеството на публичната администрация и съдебната 
система", изтъкна още Андор.  
На практика по седемте оперативни програми България ще може да усвои над 7.4 млрд. евро 
(виж таблицата). Сумата е със 750 млн. евро по-голяма от тази за миналия програмен период 
от 2007-а до 2013-а, което показва, че апокалиптичните изявления на бившия вече 
вицепремиер Зинаида Златанова за драстично орязан европейски бюджет са били евтина 
политическа заигравка. В желанието си да вмени вина на предшествениците си тя дори 
твърдеше, че страната ще разполага със само 6.257 млрд. евро до 2020 година. Стигна се дори 
дотам, че в проектоспоразумението на Споразумението за партньорство с ЕС през август 2013-
а именно тази сума бе разпределена между отделните програми. Зад това "стопяване" на 
парите днес съвсем ясно лъсва един глупав трик - от цялата сума са били извадени средствата 
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за техническа помощ и задължителният резерв, а инфлационната надбавка просто е била 
пренебрегната. В резултат бяха загубени няколко месеца при преговорите с Брюксел и 
усвояването на бленуваните милиарди ще може да започне едва в началото на 2015-а. С други 
думи, 2014-а ще е нулева. И кому беше нужно всичко това? Нито Златанова спечели нещо, а 
само се изложи, нито предшествениците й загубиха...  
Що се отнася до разпределението на парите, за инфраструктурни проекти са заделени около 
4.46 млрд. евро, което е почти колкото и през изминалия програмен период. Разликата е, че 
този път приоритетно ще се правят инвестиции в жп сектора, докато пътното строителство е на 
по-заден план. Като цяло парите по програмите "Транспорт" и "Региони в растеж" са понижени 
съответно с 21 млн. и 40 млн. евро, а бюджетът на "Околна среда" е увеличен с 39 млн. евро.  
Останалите 2.96 млрд. евро от цялата сума отиват за администрацията, бизнеса, за 
образование, заетост и иновации. Сумата е със 779 млн. евро по-голяма в сравнение със сега, 
най-вече заради новата програма "Наука и образование", чийто бюджет е 596 млн евро. 
Сериозно увеличение има и на парите по "Иновации и конкурентоспособност" - те са със 194 
млн. евро повече от предишния период. Повече ще са и парите за чиновниците - вместо 202 
млн. те ще получат 285 млн. евро. В същото време средствата за развитие на човешките 
ресурси са съкратени с 94 млн. евро.  
Извън тези суми за трансгранично сътрудничество ще може да разчитаме на 165 млн. евро, а 
за храна за бедните - на 104 млн. евро. Шестте района в България (без София) ще имат право 
и на 75 млн. евро от фонда "Младежка заетост".  
Програмата за развитие на селските райони обаче отново ще е "най-богатата". Дори и след 
орязването на 300 млн. евро заради по-ниския бюджет по общата селскостопанска политика за 
всичките 28 държави членки тя ще разполага с 2.34 млрд. евро. Комисарят по въпросите на 
селското стопанство и развитието на селските райони Дачиан Чолош смята, че финансирането 
от ЕС ще допринесе за повишаване на конкурентоспособността на българското селско 
стопанство, включително и чрез преструктуриране на земеделието и помощ за по-балансирани 
и екологосъобразни земеделски практики. "Уверен съм, че днес ние сключихме споразумение 
за партньорство, което показва как България ще изразходва разумно и ефективно тези 
средства през следващите години, стремейки се към оптимално съотношение между цена и 
качество и отговаряйки на неотложните приоритети. България е до голяма степен земеделска 
страна, като селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост имат голям дял в 
нейния БВП", отбеляза Чолош.  
Още 88 млн. евро са предвидени за рибарство и морско дело. Според комисаря по тези 
въпроси Мария Даманаки тези средства, макар и с 18 млн. евро по-малко от предишния 
програмен период, ще бъдат инвестирани в намаляване на въздействието на риболовните 
дейности върху морската среда, в подкрепа на малките предприятия в сферата на 
аквакултурите и преработването, и ще допринесат за развитието на местната икономика в 
зависимите от рибарството райони.  
С това съвсем не се изчерпва всичко, което ще получим от Европейският съюз до 2020 година. 
Съдейки по най-оптимистичните прогнози, ще успеем да спечелим около 400 млн. евро от 
новия инструмент "Свързана Европа", който е извън оперативните програми. По тази линия ще 
може да финансираме проекти като "Модернизацията на ж.п. линията Видин - Медковец, 
"Подобряване на условията за корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав" 
и жп връзката между пристанищата на Русе и Варна. Довършването и надграждането на 
междусистемните газови връзки с Гърция, Сърбия и Турция също може да се финансира от 
"Свързана Европа". Необходимо е да се знае обаче, че нито едно евро по тази инициатива не е 
отредено конкретно за нашата страна. Тя ще се състезава за тези пари наравно със съседите 
си и само добре подготвените и подадени в срок проекти ще спечелят. В същото време, 
независимо колко ще успеем да вземе от фонда, ще сме длъжни да плащаме определена 
вноска за попълването на бюджета му.  
***  
Без реформи може и нищо да не получим  
Милиардите евро, които ни се предоставят чрез Споразумението за партньорство, може да 
останат само на хартия, ако не бъдат направени необходимите реформи в ключови сектори 
като здравеопазване, образование и други. Това каза на първата си пресконференция 
служебният вицепремиер по управление на средствата от ЕС Илияна Цанова. По думите й 
промените не могат повече да се отлагат. Обществените поръчки например трябва да се 
приведат в съответствие с евродирективите най-късно до 2016-а. Ако това не стане, 
Еврокомисията ще има правото да спре средствата по всички оперативни програми".  
Същото е и при сектор “Води", чието реформиране е основно изискване към програмата 
“Околна среда". Без него ще бъдат спирани междинните плащания.  
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Вицепремиерът обобщи и финансовото изражение на Споразумението за партньорство - по 
седемте оперативни програми България ще получи 7.6 млрд. евро, а по Програмата за 
развитие на селските райони и програма “Рибарство" още 2.4 млрд. евро. Заедно с директните 
плащания към селскостопанските производители, които са в размер на 5.3 млрд. евро, и с други 
програми като LIFE+, ITERREG и т.н. се получават общо 15.8 млрд. евро.  
Досега всички програми са изпратени в Брюксел за одобрение, с изключение на “Рибарство", 
която ще бъде депозирана през септември. Тогава на консултации с Еврокомисията се очаква 
те да бъдат окончателно договорени.  
“Надяваме се до началото на следващата година да бъдат определени управляващите и 
сертифициращите органи, за да стане възможно разплащането на средствата. Междувременно 
могат да стартират процедури там, където има добра подготовка - например за изграждането 
на метрото в София", отбеляза Цанова. Според нея, ако средствата се усвояват интензивно, 
брутният вътрешен продукт на страната към 2020 г. може да нарасне с 8.7%, а номиналната 
средна заплата да се увеличи с 37.2 на сто. Разчетите са и за ръст от 43.1% на частните 
инвестиции и 6% по-висока заетост.  
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Дата: 09.08.2014  
Източник: в. Капитал  
Страница: 16  
Брой думи: 613  
 
 
Резюме: Когато България имаше за последен път служебно правителство, то трябваше да 
подготви споразумението за партньорство с ЕС за периода 2014 - 2020 г. и програмите, по 
които ще се усвояват пари.  
Година по-късно основният договор между София и Брюксел ще бъде подписан отново от 
служебен кабинет. Споразумението беше договорено буквално в първия работен ден на новия 
стар служебен министър по еврофондове Илияна Цанова. То е продукт на три правителства -
това на ГЕРБ, предишното служебно и "Орешарски". Тъй като визиите и на трите правителства 
се различаваха, текстът е доста голяма смесица от идеи и недоизказани неща. 
 
Заглавие: Еврофондовете: И малко бомби за обезвреждане  
Подзаглавие:  
Автор: Огнян ГЕОРГИЕВ, Илин СТАНЕВ, Вера ДЕНИЗОВА и Росен БОСЕВ  
Текст: Когато България имаше за последен път служебно правителство, то трябваше да 
подготви споразумението за партньорство с ЕС за периода 2014 - 2020 г. и програмите, по 
които ще се усвояват пари.  
Година по-късно основният договор между София и Брюксел ще бъде подписан отново от 
служебен кабинет. Споразумението беше договорено буквално в първия работен ден на новия 
стар служебен министър по еврофондове Илияна Цанова. То е продукт на три правителства -
това на ГЕРБ, предишното служебно и "Орешарски". Тъй като визиите и на трите правителства 
се различаваха, текстът е доста голяма смесица от идеи и недоизказани неща. В него се 
определя най-накрая финансирането за всяка от новите програми, но не се отговаря на няколко 
важни въпроса: колко града ще могат да се възползват от финансиране по "Региони в растеж"; 
какъв процент финансови инструменти ще има в новата "Конкурентоспособност"; дали 
пътища и жп ще получат по 50% от финансирането, или ще убедим ЕК в нуждата от още пари 
за асфалт; ще затваряме ли болници, за да оздравим финансово здравеопазването.  
Принципно това не са въпроси, на които служебно правителство трябва да дава отговор. Но 
след година на отказ от взимане на решения от кабинета "Орешарски", ако искаме парите да 
тръгнат максимално бързо, служебният кабинет ще трябва да се нагърби с отговорността и да 
ги изясни във всяка от новите програми. Част от тези отговори са затруднени от факта, че много 
от необходимите реформи, които ЕК поставя като предварителни условия, бяха отложени във 
времето до 2016 г. - в споразумението са посочени 12 все още неизпълнени условия. Друга 
част от задачите, които самото служебно правителство си е поставило - като например повече 
субсидии за другите сектори в земеделието извън зърнарския, не биха могли да се случат в 
краткото време на този кабинет.  
Това, което може да се случи, е намирането на средства за затъналата "Околна среда". "За 
съжаление 42-ото Народно събрание остана глухо в своите последни дни за необходимата 
ревизия на бюджета, която да даде възможност да се минимализират загубите от 
еврофондове, като се ускори тяхното усвояване, да се подкрепят общините, строителите и 
бенефициентите", посочи Росен Плевнелиев. Въпреки това в последния си работен ден 
отишлото си правителство все пак отпусна 166 млн. лв. и обеща още 200 милиона. Това 
отговаря на сметката на строителите, според които са нужни поне 300 млн. лв., за да отпушат 
затлачената от задължения програма.  
Наскоро по нея започнаха да спират все по-масово общински проекти заради липсата на 
средства, тъй като бюджетът не изплаща пари от февруари насам. Принципно страната е 
задължена да продължи разплащанията със собствени средства дори когато парите са 
замразени от Брюксел, но кабинетът "Орешарски" прецени, че рискът от дупка в бюджета става 
твърде голям, след като ЕК е поставила под въпрос над милиард лева. Плащанията от 
бюджета ще облекчат строители и общини, които масово са заплашени от фалити. Така обаче 
рискът от евентуални европейски санкции ще остане изцяло за сметка на държавния бюджет. С 
други думи, ако Европа реши, че парите са разходвани с проблемни обществени поръчки, няма 
да ги възстанови. Тъй като България така или иначе трябва да завърши тези проекти обаче, за 
да не търпи глоби, няма особено значение дали ще ги финансира сега или по-късно, като 
единствената разлика ще е в допълнителните разходи за забавяне. Тук големият въпрос за 
служебния кабинет е откъде ще намери няколкостотин милиона лева за бързо наливане в 
"Околна среда". Очевидният отговор е -от фискалния резерв. Така еврофондовете се 
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превръщат във взривоопасна тема за този кабинет - от съкращаването на болници и 
намаляването на броя градове до намирането на стотици милиони за водни проекти, всяка 
една от тези теми може да буди недоволство. Предстои да се види дали служебен кабинет 
може да се справи по-добре в тази област от редовния кабинет на Орешарски.  
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Дата: 09.08.2014  
Източник: в. Строител  
Страница: 5  
Брой думи: 171  
 
 
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. 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 VII блок на АЕЦ "Козлодуй".  
 
Заглавие: Васил Щонов, служебен министър на икономиката и енергетиката: Акцент в 
дейността ми ще са енергийните проекти  
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. 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 VII блок на АЕЦ "Козлодуй".  
"Идеята за създаването на енергиен борд е той да представлява съвет, в който да се включат 
всички участници на пазара", обясни министър Щонов. По думите му в него ще бъдат 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.  
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Дата: 09.08.2014  
Източник: в. Строител  
Страница: 22  
Брой думи: 123  
 
 
Резюме: Над 68 млн. лв. ще струва изграждането на газовата връзка между България и Сърбия 
на наша територия, показват предварителните разчети на Министерството на икономиката.  
Самото строителство ще струва 67,7 млн. лв., надзорът - 300 хил. лв., а консултантските услуги 
- 200 хил. лв. Изграждането на връзката ще бъде съфинансирано с пари от Оперативна 
програма "Конкурентоспособност" за изтеклия програмен период и за бъдещия до 2020 г.  
 
 
Заглавие: Влагаме 68 млн. лв. в газовата връзка със Сърбия  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Над 68 млн. лв. ще струва изграждането на газовата връзка между България и Сърбия 
на наша територия, показват предварителните разчети на Министерството на икономиката.  
Самото строителство ще струва 67,7 млн. лв., надзорът - 300 хил. лв., а консултантските услуги 
- 200 хил. лв. Изграждането на връзката ще бъде съфинансирано с пари от Оперативна 
програма "Конкурентоспособност" за изтеклия програмен период и за бъдещия до 2020 г.  
По план съоръжението трябва да работи до края на 2017 г. То ще даде възможност на 
България да има още един алтернативен маршрут на руски газ.  
Сръбската връзка е третата за страната ни, финансирана с евросредства. С 3 години вече 
закъснява изграждането на българо-румънската газова връзка, както и на тази с Гърция. 
Причината са спорове със съседните страни.  
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Дата: 09.08.2014  
Източник: в. Строител  
Страница: 15  
Брой думи: 592  
 
Резюме: Сертифицираните разходи по европейските фондове са достигнали значителен ръст 
през последните 14 месеца. Към 25 юли 2014 г. възстановените средства по седемте 
оперативни програми, Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) и Оперативна 
програма "Развитие на сектор "Рибарство" (ОПРСР), финансирани със средства от ЕС, са 
достигнали 56%. До 31 март  
 
Заглавие: Според ИСУН: В края на 2014 г. усвоените евросредства трябва да достигнат 
73%  
Подзаглавие:  
Автор: Десислава БАКЪРДЖИЕВА  
Текст: Сертифицираните разходи по европейските фондове са достигнали значителен ръст 
през последните 14 месеца. Към 25 юли 2014 г. възстановените средства по седемте 
оперативни програми, Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) и Оперативна 
програма "Развитие на сектор "Рибарство" (ОПРСР), финансирани със средства от ЕС, са 
достигнали 56%. До 31 март  
2013 г. те са били 33%, към 31 май т.г. процентът е нараснал на 37, след което към 25 юли 2014 
г. е достигнал 56%. Или за периода 31 март 2013 г. - 25 юли  
2014 г. има повишение от 19%. Това показват данните на Информационната система за 
управление и наблюдение на финансовите инструменти на Европейския съюз за България.  
Според прогнозите на управляващите органи до края на 2014 г. размерът на сертифицираните 
разходи при добро управление на системите на европейските фондове трябва да достигне 
73%. Към 25 юли 2014 г. средствата, които следва да бъдат сертифицирани до 31 декември т.г., 
за да бъде изпълнено правилото N+2/N+3, са в размер общо на 1 378 273 471 евро. Дирекция 
"Национален фонд" при Министерството на финансите по изпълнение на програмите за 
първото полугодие на 2014 г. е регистрирала известно забавяне при оперативните програми 
"Административен капацитет" и "Техническа помощ", много добра реализация при Оперативна 
програма "Развитие на човешките ресурси" и добра при оперативните програми "Регионално 
развитие", "Транспорт", "Конкурентоспособност".  
Според статистиката през изминалите 14 месеца е постигнат и значителен ръст при реално 
изплатените пари към бенефициентите. За периода юни 2013 г. - юли 2014 г. изпълнителите са 
получили най-много евросубсидии по ОП "Околна среда" (ОПОС) - 1 046 753 644 лв., което е 
29,7% от бюджета на програмата. По ОП "Регионално развитие" (ОПРР) са преведени 804 808 
891 лв. (25,6%), по ОП "Транспорт" (ОПТ) - 623 988 190 лв. (16,0%>). ОП "Развитие на 
човешките ресурси" (ОПРЧР) е реализирала най-сериозен процент от бюджета си - 32,9%, с 
разплатените 780 178 443 лв. Резултатите за получените средства при останалите програми са 
съответно: ОП "Административен капацитет" - 74 558 832 лв. (21,1%), ОП 
"Конкурентоспособност" (ОПК) - 526 795 806 лв. (23,2%), ОП "Техническа помощ" - 25 871 584 
лв. (23,3%), ПРСР - 994 069 159 лв. (16,0%), и ОПРСР - 31 909 698 (16,1%>). Като цяло има 
напредък при реално получените субсидии от ЕС, но в същото време проблемите със спрените 
плащания по оперативните програми "Околна среда" и "Регионално развитие" продължават. 
Въпреки усилията на българските власти плащанията по ОПОС все още не са възстановени. 
Все пак има шанс това да се случи през следващите месеци. Ако прогнозите се потвърдят, то 
към края на 2014 г. финансовото изпълнение на програмата би могло да възлиза на 2,721 млрд. 
лв. общо плащания (77,24% от бюджета), 1,951 млрд. лв. верификация (55,38% от бюджета) и 
1,883 млрд. лв. сертификация (53,48%) от бюджета).  
След извършените корекции по изпълнение и контрол на програмата от страна на българските 
власти и проведените консултации с европейските партньори очакванията са, че плащанията 
по Оперативна програма "Регионално развитие" В частта "Градско развитие" и "Регионален 
туризъм" следва да се възстановят през септември.  
Споразумението за партньорство за програмния период 2014 - 2020 г. бе одобрено на 7 август. 
Средствата, които страната ни ще получи, са над 15 млрд. лв. Одобрението на Споразумението 
за партньорство от Европейската комисия не би могло да стане факт, ако В последните 14 
месеца не са били разработени и приети 13 стратегически документа. Работните срещи с ЕК за 
обсъждане на коментарите по проектите на оперативните програми 2014 - 2020 г., които вече са 
изпратени в Брюксел, се очаква да се проведат през септември 2014 г. Това дава възможност 
одобрението на програмите да се осъществи до края на октомври 2014 г.  
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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: 08.08.2014  
Източник: www.dnevnik.bg  
Връзка: 
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2014/08/08/2358350_bulgariia_moje_da_poluchi_16_mlrd_leva_ot_ev
ropa_do/?ref=substory  
Брой думи: 381  
 
 
Резюме: Еврофондовете от новия програмен период ще допринесат с дял от 37.2% от нетното 
увеличение на номиналната средна работна заплата до 2020 г., показват предварителните 
изчисления на Министерския съвет. Делът от ръста на Брутния вътрешен продукт (БВП) ще е 
8.7%, на частните инвестиции - 43.1%, на публичните инвестиции - 32%, и на заетостта - 6%.  
Данните бяха представени днес на пресконференция от служебния вицепремиер Илияна 
Цанова на тема одобреното вчера споразумение между България и Европа за програмния 
период 2014-2020 г. 
 
Заглавие: България може да получи 16 млрд. лева от Европа до 2020 г.  
Подзаглавие:  
Автор: Георги Марчев  
Текст: Еврофондовете от новия програмен период ще допринесат с дял от 37.2% от нетното 
увеличение на номиналната средна работна заплата до 2020 г., показват предварителните 
изчисления на Министерския съвет. Делът от ръста на Брутния вътрешен продукт (БВП) ще е 
8.7%, на частните инвестиции - 43.1%, на публичните инвестиции - 32%, и на заетостта - 6%.  
Данните бяха представени днес на пресконференция от служебния вицепремиер Илияна 
Цанова на тема одобреното вчера споразумение между България и Европа за програмния 
период 2014-2020 г. Общата сума на безвъзмездната помощ е над 15.860 млрд. евро. "Това са 
парите за земеделците, младежите, безработните, природата, градовете и селата", посочи 
Цанова и добави, че този документ е силен сигнал за връщането на дневен ред на реформите в 
България.  
По "Транспорт и транспортна инфраструктура" се предвиждат 1.6 млрд. евро, по "Околна 
среда" - 1.5 млрд. евро, по "Региони в растеж" - 1.4 млрд. евро, "Иновации и 
конкурентоспособност" - 1.2 млрд. евро, "Развитие на човешките ресурси" - 895 млн. евро, 
"Наука и образование за интелигентен растеж" - 583 млн. евро и за "Добро управление" - 285 
млн. евро.  
За Програмата за морско дело и рибарство са заложени 88 млн. евро, за Програмата за 
развитие на селските райони - 2.4 млрд. евро, за Фонд за европейско подпомагане на най-
нуждаещите се лица - 104 млн. евро, за Механизъм за свързване на Европа - 406 млн. евро, за 
Европейско териториално сътрудничество - 165 млн. евро и за директни плащания 5.4 млрд. 
евро.  
Споразумението ще бъде подписано до края на месеца на официална територия, но все още 
не е уточнена точната дата. "Получихме коментари от Европейската комисия по някои от 
програмите, очакваме да получим и по всички до края на следващата седмица", каза Илияна 
Цанова. Тя заяви, че ще бъдат разгледани конкретни проекти, като столичното метро, които да 
започват изпълнението си преди да започне реалното плащане от Европа с пари от държавния 
бюджет, които ще бъдат възстановени.  
Цанова коментира и спрените плащания по програмите "Околна среда" и "Регионално 
развитие" от предходния програмен период. "Проблемите са два – обществените поръчки и 
контрола на ниво управляващи органи", смята тя и добави, че това се дължи както на проблеми 
при израстването, така и на възможни злоупотреби. По двете програми проектите трябва да 
приключат реализацията си до края на следващата година, но заради липса на финансиране 
това може да не стане.  
 

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2014/08/08/2358350_bulgariia_moje_da_poluchi_16_mlrd_leva_ot_evropa_do/?ref=substory
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2014/08/08/2358350_bulgariia_moje_da_poluchi_16_mlrd_leva_ot_evropa_do/?ref=substory


 

 33 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 8

/9
/2

0
1
4

 

Дата: 08.08.2014  
Източник: www.news.myvidin.com  
Връзка: http://news.myvidin.com/about-141814.html  
Брой думи: 381  
 
 
Резюме: Еврофондовете от новия програмен период ще допринесат с дял от 37.2% от нетното 
увеличение на номиналната средна работна заплата до 2020 г., показват предварителните 
изчисления на Министерския съвет. Делът от ръста на Брутния вътрешен продукт (БВП) ще е 
8.7%, на частните инвестиции - 43.1%, на публичните инвестиции - 32%, и на заетостта - 6%.  
Данните бяха представени днес на пресконференция от служебния вицепремиер Илияна 
Цанова на тема одобреното вчера споразумение между България и Европа за програмния 
период 2014-2020 г. 
 
Заглавие: България може да получи 16 млрд. евро от Европа до 2020 г.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Еврофондовете от новия програмен период ще допринесат с дял от 37.2% от нетното 
увеличение на номиналната средна работна заплата до 2020 г., показват предварителните 
изчисления на Министерския съвет. Делът от ръста на Брутния вътрешен продукт (БВП) ще е 
8.7%, на частните инвестиции - 43.1%, на публичните инвестиции - 32%, и на заетостта - 6%.  
Данните бяха представени днес на пресконференция от служебния вицепремиер Илияна 
Цанова на тема одобреното вчера споразумение между България и Европа за програмния 
период 2014-2020 г. Общата сума на безвъзмездната помощ е над 15.860 млрд. евро. "Това са 
парите за земеделците, младежите, безработните, природата, градовете и селата", посочи 
Цанова и добави, че този документ е силен сигнал за връщането на дневен ред на реформите в 
България.  
По "Транспорт и транспортна инфраструктура" се предвиждат 1.6 млрд. евро, по "Околна 
среда" - 1.5 млрд. евро, по "Региони в растеж" - 1.4 млрд. евро, "Иновации и 
конкурентоспособност" - 1.2 млрд. евро, "Развитие на човешките ресурси" - 895 млн. евро, 
"Наука и образование за интелигентен растеж" - 583 млн. евро и за "Добро управление" - 285 
млн. евро.  
За Програмата за морско дело и рибарство са заложени 88 млн. евро, за Програмата за 
развитие на селските райони - 2.4 млрд. евро, за Фонд за европейско подпомагане на най-
нуждаещите се лица - 104 млн. евро, за Механизъм за свързване на Европа - 406 млн. евро, за 
Европейско териториално сътрудничество - 165 млн. евро и за директни плащания 5.4 млрд. 
евро.  
Споразумението ще бъде подписано до края на месеца на официална церемония, но все още 
не е уточнена точната дата. "Получихме коментари от Европейската комисия по някои от 
програмите, очакваме да получим и по всички до края на следващата седмица", каза Илияна 
Цанова. Тя заяви, че ще бъдат разгледани конкретни проекти, като столичното метро, които да 
започват изпълнението си преди да започне реалното плащане от Европа с пари от държавния 
бюджет, които ще бъдат възстановени.  
Цанова коментира и спрените плащания по програмите "Околна среда" и "Регионално 
развитие" от предходния програмен период. "Проблемите са два – обществените поръчки и 
контрола на ниво управляващи органи", смята тя и добави, че това се дължи както на проблеми 
при израстването, така и на възможни злоупотреби. По двете програми проектите трябва да 
приключат реализацията си до края на следващата година, но заради липса на финансиране 
това може да не стане.  
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