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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
16.08.2014 г.  
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 3 

 телевизии 0 

 радиостанции 3 

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

 вестници, от които: 5 

 - национални 5 

 - регионални 0 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 1 

Общо за деня 9 
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Телевизии и радиостанции  
 
Дата: 15.08.2014  
Източник: Дарик радио  
Предаване: Новини  
Място на материала: 13.30 часа  
Продължителност в мин.: 6  
Брой думи: 848  
 
 
Резюме: 1.Новина  
Служебният кабинет продължава с промени на най-високо ниво в държавата. Днес станаха 
ясни и рокади по високите етажи в енергийния сектор. От Александра Гинева ще научим 
повече. Здравей, Алекс.  
Александра Гинева: Добър ден, колеги. На днешна среща с медиите енергийният министър в 
служебния кабинет Васил Щонов представи своите заместници и призна, че предстоят рокади 
на ключови позиции в българската енергетика. Започваме от БЕХ. Всъщност най-горещата 
точка там се оказва именно мястото на директора на БЕХ. От Борда на директорите е 
освободен Георги Христозов, а на негово място влиза новият зам.-министър по енергетиката 
Антон Павлов. 
 
Текст: 1.Новина  
Служебният кабинет продължава с промени на най-високо ниво в държавата. Днес станаха 
ясни и рокади по високите етажи в енергийния сектор. От Александра Гинева ще научим 
повече. Здравей, Алекс.  
Александра Гинева: Добър ден, колеги. На днешна среща с медиите енергийният министър в 
служебния кабинет Васил Щонов представи своите заместници и призна, че предстоят рокади 
на ключови позиции в българската енергетика. Започваме от БЕХ. Всъщност най-горещата 
точка там се оказва именно мястото на директора на БЕХ. От Борда на директорите е 
освободен Георги Христозов, а на негово място влиза новият зам.-министър по енергетиката 
Антон Павлов. Причината за смяната на ключовия пост, според министър Щонов, е за да се 
подобри ефективността на държавното дружество. Не стана ясно обаче, защо Христозов на 
този етап не е изваден от борда на Мини Марица – Изток и дали неговата неефективност е 
важала само за БЕХ или на един следващ етап ще бъде сменен от поста и именно в Мини 
Марица – Изток. На въпрос на Дарик дали са верни слуховете, които и от източници на Дарик на 
този етап стана ясно, че се планира промяна и на червените кадри на Мини Марица – Изток, 
социалистът Васил Самарски, който е председател на областната структура на БСП в Стара 
Загора и който беше назначен през кабинета Орешарски в Борда на директорите на Мини 
Марица – Изток. Ще бъде сменен от бившия депутат от ГЕРБ Андон Андонов. На този етап 
Васил Щонов отказа да отговори на този въпрос. Заяви, че за днес не са предвидени други 
смени на директори по други ключови позиции. Иначе ключовите позиции пряко влияят върху 
работата, стана ясно още от изказването на Васил Щонов, върху българската енергетика и 
държавното дружество. По отношение обаче на цената на тока, Васил Щонов не беше толкова 
категоричен, колкото с промените по високите етажи на властта. Потвърди се известната сума 
от 3 млрд. лв. дефицит в енергетиката. Статистиката, разбира се, показва, че годишно този 
дефицит се увеличава с 500 млн. лв. Щонов обаче не определи поносим процент за поскъпване 
на тока от есента. Дали през октомври цената на тока ще се покачи с определен процент, той 
не можа да каже, тъй като все пак цените на електроенергията у нас се определят от ДКЕВР. 
Стана ясно обаче, че до две седмици ще заработи енергийният борд. А още през следващата 
седмица ще научим и имената на хората, които ще влязат в борда. По думите на Васил Щонов, 
разбира се, препоръки на всички участници на енергийния пазар ще бъдат взети във връзка с 
подобряване енергийната среда на страната. Не се заговори за режим на тока на този етап, но 
стана ясно, че има проблеми в енергетиката, които с промени по високите етажи на властта и 
смяна на кадрите, стари с нови, а някои дори бивши в енергийната система, може би тези 
проблеми ще се решат по думите на Васил Щонов. Иначе другата важна тема – проекта и 
споразумението с Уестингхаус за строителството на 7-ми блок на АЕЦ Козлодуй, по думите на 
Васил Щонов стойността на строителството на нова мощност в АЕЦ Козлодуй ще бъде равна 
на 15% от БВП на страната. Това е голям риск и ще бъде необходимо да се извърши експертна 
оценка на риска. Това заяви още Васил Щонов. Тази оценка обаче и тези изчисления за 
конкретните суми, които държавата ще плати, за да се изгради нова мощност на територията на 
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АЕЦ Козлодуй няма да се решат в следващите два месеца, в които се предполага, че ще се 
приключи работа служебният кабинет. Но със сигурност Уестингхаус и споразумението с 
компанията ще бъде също във фокуса на енергийното министерство.  
По другата важна тема, а именно решението на Върховната Рада в Украйна да се вземат 
рестриктивни мерки относно пропускането на природен газ към Европа, знаете, че ако това 
решение бъде потвърдено от Върховната Рада в Украйна България и още 15 страни от ЕС ще 
бъдат засегнати с намаляване рязко на доставките на природен газ, България разчита на 
хранилището в Чирен. Според енергийния министър, и последните данни, които показват 
експертите от неговия кабинет – на 75% е пълно хранилището ни в Чирен, което в зависимост 
от климатичните условия при по-топло време ще ни стигне за 120 дни, ако се стигне до такива 
рестрикции от страна на Украйна и спиране до транзита на руски газ. Затова ... ще отдели 
допълнителни средства с решение на енергийното министерство, за да се напълни на 100% 
хранилището ни в Чирен и по този начин да се осигури максимално дълъг период – време, в 
което при, така, спиране на доставките от газ да може да се отреагира в държавата. На 
срещата с медиите министър Щонов представи официално известните от по-рано днес и трима 
негови заместник-министри – това са Ирена Младенова, чийто приоритет в работата в 
следващите два месеца ще бъде отпушване плащанията по ОП "Конкурентоспособност", 
Антон Павлов, за когото по-рано стана ясно, че освен заместник-министри, оглавява и Борда на 
директорите на БЕХ. Неговата основна задача ще бъде подготовката на енергийната ни 
система за работа през зимата. И вече известният от предишното управление Бранимир Ботев, 
който ще се грижи за развитието на българския туризъм. Подробности от енергийните новини с 
днешна дата очаквайте в следващите емисии новини на Дарик.  
 



 

 

6 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 8

/1
6
/2

0
1
4

 

Дата: 15.08.2014  
Източник: Дарик радио  
Предаване: Новини  
Място на материала: 15.30 часа  
Продължителност в мин.: 1  
Брой думи: 206  
 
 
Резюме: 1.Новина  
Служебният кабинет продължава с промени на най-високо ниво в държавата. Днес станаха 
ясни рокади по високите етажи в енергийния сектор. Служебният министър на икономиката и 
енергетиката Васил Щонов представи пред медиите трима свои заместници. Антон Павлов ще 
отговаря за енергетиката, Ирена Младенова – за икономиката и ОП „Конкурентоспособност“, 
досегашният зам.-министър Бранимир Ботев ще продължи да отговаря за туризма.  
 
Текст: 1.Новина  
Служебният кабинет продължава с промени на най-високо ниво в държавата. Днес станаха 
ясни рокади по високите етажи в енергийния сектор. Служебният министър на икономиката и 
енергетиката Васил Щонов представи пред медиите трима свои заместници. Антон Павлов ще 
отговаря за енергетиката, Ирена Младенова – за икономиката и ОП „Конкурентоспособност“, 
досегашният зам.-министър Бранимир Ботев ще продължи да отговаря за туризма. По време на 
представянето Щонов призна, че предстоят рокади на ключови позиции в българската 
енергетика.  
Васил Щонов: Относно промените в БЕХ, една от моите задачи е да подобря ефективността на 
държавните дружества. Продължаваме работата в тази посока. И това включва също промени 
и в управленческия персонал на тези фирми. В скоро време очакваме да бъде вписан в 
регистъра и промяната - г-н Христозов ще бъде заменен от моя заместник-министър Антон 
Павлов. Нямаме допълнителни промени да обявим на този етап. Аз мисля, че ви го казах много 
точно – идеята е да се подобри ефективността на тези дружества. Там, където виждаме, че е 
нужна промяна в управленческия персонал, бихме направили. На този етап работим с тези 
дружества, стараем се да подобрим тяхната работа и не мога да ви кажа, не съм се запознал с 
работата на всички тези хора, за да видим дали те всъщност се справят или не.  
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Дата: 15.08.2014  
Източник: Дарик радио  
Предаване: Новини  
Място на материала: 18.00 часа  
Продължителност в мин.: 2  
Брой думи: 235  
 
 
Резюме: 2.Новина  
Служебният кабинет продължава с промени на най-високо ниво в държавата. Днес станаха 
ясни рокади по високите етажи в енергийния сектор. Служебният министър на икономиката и 
енергетиката Васил Щонов представи пред медиите трима свои заместници. Антон Павлов ще 
отговаря за енергетиката, Ирена Младенова – за икономиката и ОП „Конкурентоспособност“, 
досегашният зам.-министър Бранимир Ботев ще продължи да отговаря за туризма.  
 
Текст: 2.Новина  
Служебният кабинет продължава с промени на най-високо ниво в държавата. Днес станаха 
ясни рокади по високите етажи в енергийния сектор. Служебният министър на икономиката и 
енергетиката Васил Щонов представи пред медиите трима свои заместници. Антон Павлов ще 
отговаря за енергетиката, Ирена Младенова – за икономиката и ОП „Конкурентоспособност“, 
досегашният зам.-министър Бранимир Ботев ще продължи да отговаря за туризма.  
Служебният министър Васил Щонов призна, че предстоят рокади на ключови позиции в 
българската енергетика.  
Васил Щонов: Относно промените в БЕХ, една от моите задачи е да подобря ефективността на 
държавните дружества. Продължаваме работата в тази посока. И това включва също промени 
и в управленческия персонал на тези фирми. В скоро време очакваме да бъде вписан в 
регистъра и промяната - г-н Христозов ще бъде заменен от моя заместник-министър Антон 
Павлов. Нямаме допълнителни промени да обявим на този етап. Аз мисля, че ви го казах много 
точно – идеята е да се подобри ефективността на тези дружества. Там, където виждаме, че е 
нужна промяна в управленческия персонал, бихме направили. На този етап работим с тези 
дружества, стараем се да подобрим тяхната работа и не мога да ви кажа, не съм се запознал с 
работата на всички тези хора, за да видим дали те всъщност се справят или не.  
Щонов коментира, че дефицитът от 3 млрд. лв. в енергетиката е притеснителен. Щонов обаче 
не успя да прогнозира дали през октомври цената на тока ще се покачи и с колко.  
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Национални печатни медии  
 
Дата: 16.08.2014  
Източник: в. Банкер  
Страница: 3  
Брой думи: 555  
 
 
Резюме: Служебният министър на икономиката и енергетиката Васил Щонов започна с 
промените в енергийните дружества. Пръв на мерника му се оказа председателят на борда на 
директорите на Българския енергиен холдинг Георги Христозов, който бе назначен на тази 
длъжност през юни 2013-а, след като правителството "Орешарски" дойде на власт. Преди това, 
от края на 2007-а, Христозов бе изпълнителен директор на ТЕЦ "Марица-изток 2".  
Сега ключовото място ще бъде заето от новоназначения заместник-министър на икономиката, 
който пое тежкия ресор "Енергетика" - Антон Павлов. До неотдавна той бе главен енергетик и 
ръководител на "Енергийно управление" на "Лукойл България" ЕООД. Преди това дълги години 
е работил в "ЧЕЗ Разпределение България" и "ЧЕЗ - България", в НЕК, в Държавната агенция 
по енергетиката и енергийни ресурси и в Комитета по енергетика. 
 
Заглавие: Въртележката в енергетиката започна  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Служебният министър на икономиката и енергетиката Васил Щонов започна с промените 
в енергийните дружества. Пръв на мерника му се оказа председателят на борда на директорите 
на Българския енергиен холдинг Георги Христозов, който бе назначен на тази длъжност през 
юни 2013-а, след като правителството "Орешарски" дойде на власт. Преди това, от края на 
2007-а, Христозов бе изпълнителен директор на ТЕЦ "Марица-изток 2".  
Сега ключовото място ще бъде заето от новоназначения заместник-министър на икономиката, 
който пое тежкия ресор "Енергетика" - Антон Павлов. До неотдавна той бе главен енергетик и 
ръководител на "Енергийно управление" на "Лукойл България" ЕООД. Преди това дълги години 
е работил в "ЧЕЗ Разпределение България" и "ЧЕЗ - България", в НЕК, в Държавната агенция 
по енергетиката и енергийни ресурси и в Комитета по енергетика. Завършил е специалността 
"Автоматика и електроника" в Техническия университет в София има и магистратура по 
"финанси" от УНСС.  
Христозов обаче остава в борда на "Мини Марица-изток".  
"Една от моите задачи е да подобря ефективността на държавните дружества. Това включва и 
промени в управленския им състав. Там, където виждаме, че е нужна промяна в управлението, 
бихме я направили", подчерта новият министър, загатвайки, че ще има и други промени.  
Според хора от бранша целта на Щонов е да вкара веднага свой човек в ръководството на 
енергийния холдинг, под чиято шапка са всички останали държавни фирми в отрасъла. По този 
начин до голяма степен си гарантира, че ще знае какво се случва в тях предвид сериозните 
интереси, върлуващи в енергетиката.  
Имената на останалите заместник-министри са далеч по-добре познати. Както и досега, 
туристическият бранш показа, че има най-силното лоби (б.а. - неслучайно секторът е 
единственият, който се ползва с преференциален ДДС) и си издейства завръщането на 
Бранимир Ботев. Така стана и миналото лято, когато няколко месеца след сформирането на 
кабинета "Орешарски" се водеха спорове за назначаването на отговорник по туризма. 
Политиците искаха едно, но хотелиерите и ресторантьорите надделяха с номинацията на 
Ботев, който тогава бе председател на Асоциацията на вносителите, производителите и 
търговците на спиртни напитки. Явно той добре им е вършел работа, щом пак си го иска.  
Като цяло за едногодишния си мандат Ботев не свърши кой знае какво - нито обещаните 
поправки в Закона за туризма станаха факт, нито се прие ясна и точна стратегия за развитие. 
Единствено парите за реклама се увеличиха, при това три пъти. И имаше обещания за още 
повече средства през 2015-а, което може и да е една от причините за активното застъпничество 
за Ботев пред служебния премиер Георги Близнашки. Няма да е голяма изненада, ако 
"ценният" кадър бъде запазен и в евентуално бъдещо управление начело с ГЕРБ. За краткото 
си управление заместник-министърът по туризма се прояви като истински наследник на Бойко 
Борисов в номера с ножиците и лентичките. Още от първите си дни във властта той с трепет 
започна да клъцка трикольора дори при откриването на поредния рекламен щанд на страната.  
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Ирена Младенова пък ще е заместничка на Щонов, отговарящ за икономиката и оперативната 
програма "Конкурентоспособност". Тя заемаше същата позиция и в служебния кабинет на 
Марин Райков. Преди това бе съветник по въпросите на "Конкурентоспособност" на първия 
икономически министър на ГЕРБ - Трайчо Трайков, и напусна ведомството заедно с него. После 
работи в кабинета на президента Росен Плевнелиев. Младенова е била директор на Института 
за икономическа политика. Защитила е бакалавърска и магистърска степен "Мениджмънт" в СУ 
"Св. Климент Охридски". Има магистратура и в областта на банките и финансите.  
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Дата: 16.08.2014  
Източник: в. Стандарт  
Страница: 10  
Брой думи: 125  
 
 
Резюме: Три основни приоритета ще има зам.-министърът на икономиката с ресор туризъм 
Бранимир Ботев. На първо място ще продължим с налагането на 5-те основни продукта за 
туризма ни - планина, море, спа, културен туризъм, както и еко и селски, обясни Ботев. 
Министерството ще продължи и засиленото присъствие на страната ни на целевите пазари, 
като ведомството е пред сключване на договор с британската телевизия BBC за реклама на 
туризма ни. Третият приоритет на Ботев е с помощта на българските медии да промотира 
родните забележителности и сред българите. Вчера бяха представени и другите зам.-министри 
на икономиката.  
 
Заглавие: Бранимир Ботев с три приоритета  
Подзаглавие:  
Автор: Наталия МАЛЧЕВА  
Текст: Три основни приоритета ще има зам.-министърът на икономиката с ресор туризъм 
Бранимир Ботев. На първо място ще продължим с налагането на 5-те основни продукта за 
туризма ни - планина, море, спа, културен туризъм, както и еко и селски, обясни Ботев. 
Министерството ще продължи и засиленото присъствие на страната ни на целевите пазари, 
като ведомството е пред сключване на договор с британската телевизия BBC за реклама на 
туризма ни. Третият приоритет на Ботев е с помощта на българските медии да промотира 
родните забележителности и сред българите. Вчера бяха представени и другите зам.-министри 
на икономиката. Ивелина Младенова, позната от предходния служебен кабинет, ще отговаря за 
изпълнението на ОП "Конкурентоспособност" и подготвяне на новата програма за периода 
до 2020 г., по които вече са дошли забележки от Брюксел.  
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Дата: 16.08.2014  
Източник: в. Телеграф  
Страница: 2  
Брой думи: 208  
 
 
Резюме: "Мисля, че 20% поскъпване на тока е твърде много. Но Държавната комисия за 
енергийно и водно регулиране ще реши". Това заяви служебният икономически и енергиен 
министър Васил Щонов, помолен за коментар на твърденията, че наесен цената на тока може 
да скочи с 20 на сто. В същото време той посочи, че регулаторът трябвало да бъде по-
независим и по-експертен и да бъде директно към НС, като членовете му бъдат избирани от 
депутатите.  
 
Заглавие: Икономист №1: 20% скок на еленергията е много  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: "Мисля, че 20% поскъпване на тока е твърде много. Но Държавната комисия за 
енергийно и водно регулиране ще реши". Това заяви служебният икономически и енергиен 
министър Васил Щонов, помолен за коментар на твърденията, че наесен цената на тока може 
да скочи с 20 на сто. В същото време той посочи, че регулаторът трябвало да бъде по-
независим и по-експертен и да бъде директно към НС, като членовете му бъдат избирани от 
депутатите.  
Пак вчера стана ясно, че ЕС е наредил на страните-членки да направят стрес-тестове във 
връзка с приетия от Украйна закон, даващ възможност на тамошното правителство да врътва 
кранчето на транзита на руския газ към Европа. Във връзка с това Щонов обяви, че започва 
спешно допълване на газовото хранилище в Чирен, като пари за доставките на природен газ ще 
бъдат осигурени в следващите дни. В хранилището можело да се съберат 550 млн. куб. м газ, 
които биха стигнали от 60 до 120 дни в зависимост от потреблението. Започва и усилена 
работа по интерконекторните връзки със съседите ни - предимно по тази с Гърция. Вчера 
Щонов представи и заместниците си - Антон Павлов, който ще отговаря за енергетиката, Ирена 
Младенова, която ще отговаря за икономиката и ОП "Конкурентоспособност", и Бранимир 
Ботев, който ще продължи да е с ресор "туризъм".  
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Дата: 16.08.2014  
Източник: в. Строител  
Страница: 10,11,16  
Брой думи: 2316  
 
 
Резюме: "Споразумението за партньорство с ЕС за програмния период 2014 -2020 г. ще 
осигури близо 16 млрд. евро за подкрепа на българската икономика - за градовете и селата, 
земеделието, младежите, безработните, образованието и природата. Това е силен сигнал за 
ангажимента на ЕС към страната ни. То е ясен план за инвестиции и реформи, които ще 
допринесат за устойчив икономически растеж с цел да се повиши качеството на живот у нас. 
Средствата обаче ще бъдат усвоявани само срещу реформи в ключови сектори", заяви по 
Време на представянето в Министерския съвет на одобреното  
 
Заглавие: България ще усвоява 16 млрд. евро от ЕС до 2020 г.  
Подзаглавие: Страната ни ще разполага на 100% със средствата, но само при реализирани 
реформи  
Автор: Свилена ГРАЖДАНСКА  
Текст: "Споразумението за партньорство с ЕС за програмния период 2014 -2020 г. ще осигури 
близо 16 млрд. евро за подкрепа на българската икономика - за градовете и селата, 
земеделието, младежите, безработните, образованието и природата. Това е силен сигнал за 
ангажимента на ЕС към страната ни. То е ясен план за инвестиции и реформи, които ще 
допринесат за устойчив икономически растеж с цел да се повиши качеството на живот у нас. 
Средствата обаче ще бъдат усвоявани само срещу реформи в ключови сектори", заяви по 
Време на представянето в Министерския съвет на одобреното Споразумение за партньорство 
служебният Вицепремиер по управление на средства от ЕС Илияна Цанова. "Процесът на 
подготовка на стратегическия документ стартира при министъра по управление на 
европейските средства Томислав Дончев от правителството "Борисов", бе продължен при 
служебното на Райков и бе завършен при кабинета "Орешарски". Но зад Всички беше екипът на 
Министерския съвет, ангажиран с програмиране на средствата от Европейския съюз, ръководен 
от Добринка Кръстева. Съществен принос за изработването на документа имат и социално-
икономическите партньори, местните Власти и неправителствените организации", подчерта 
Цанова. По думите й изпълнението на споразумението ще очертае хоризонта на една различна 
и по-добра за своите граждани България. "Ползите за страната ни ще са големи. На година 
очакваме по 1,4 млрд. евро, докато членският ни внос е 900 млн. лв.", обясни вицепремиерът. В 
края на месеца документът ще бъде подписан на официална церемония.  
16 млрд. евро за...  
Средствата от ЕС ще дойдат по четири стратегически приоритета. Първият е образование, 
заетост, социално включване и здравеопазване за приобщаващ растеж. Вторият се отнася до 
научни изследвания, иновации и инвестиции. Третият е свързаност и зелена икономика за 
икономически растеж. Последният стратегически приоритет е доброто управление и достъпът 
до качествени административни услуги.  
По седемте оперативни програми България ще получи 7,6 млрд. евро.  
/По ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" има около 1,604 млрд. евро. По нея ще се 
насърчава строителството на жп трасета като алтернатива на магистралите, за да се намалят 
вредните емисии от изгорелите газове на колите. Разширението на метрото също ще се 
финансира, като целта е намаляване на градския трафик и замърсяването на въздуха.  
/Около 1,505 млрд. евро са заложени по ОП "Околна среда" те ще са за изграждане на 
водопроводи, които намаляват под 2% загубите, както и за канализация, която да не позволява 
замърсяването на водоемите. Програмата цели и увеличаване на количествата преработени 
отпадъци до над 70% от общия обем боклук.  
/1,312 млрд. евро са парите по ОП "Региони в растеж". Те ще се усвояват за енергийна 
ефективност за жилищни сгради, болници, училища и детски градини, за благоустрояване на 
градската среда, опазване и развитие на културно-историческите паметници, за ремонтиране 
на пътища I, II и III клас.  
/За ОП "Иновации и конкурентоспособност" са осигурени 1,182 млрд. евро, за ОП "Наука и 
образование за интелигентен растеж" - 596 млн. евро, за ОП "Развитие на човешките ресурси" - 
938 млн. евро, и за ОП "Добро управление" - 285 млн. евро. По Програмата за развитие на 
селските райони (ПРСР) - 2,339 млрд. евро, ще се подпомагат земеделските стопанства и 
опазването на околната среда, ще се правят Вложения в публичната инфраструктура.  
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/Парите по Програмата за морско дело и рибарство са 88 млн. евро. Средствата по 9-те 
програми са общо 9,849 млрд. евро. Националното съфинансиране на проектите е около 15%.  
Ако към тези пари се допълнят и директните плащания в размер на 5,3 млрд. евро, фондът за 
европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица -104 млн. евро, Европейското 
териториално сътрудничество - 165 млн. евро, и Механизмът за свързване на Европа - 406 млн. 
евро, се получават общо 15,8 млрд. евро.  
"При Взаимодействие на отделните програми ние ще постигнем максимален ефект", заяви 
Цанова и посочи за пример сектор "Здравеопазване", където за модернизация на 
инфраструктурата могат да се осигурят средства от ОП "Региони в растеж". Оттам ще се 
финансира и Високотехнологичното оборудване, което ще ползват болниците, както и 
Спешната помощ. От ОП "Развитие на човешките ресурси" лекарите и медицинският персонал 
ще могат да получат допълнителни средства за квалификация. По Програма "Добро 
управление" ще се финансират така необходимото електронно здравеопазване, електронна 
здравна карта, а ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" ще е насочена към 
студентите, които се подготвят да поемат щафетата в медицинския сектор. Има и допълване на 
програмите по отношение на потенциалните бенефициенти. Например студенти и докторанти 
могат да ползват средства от ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" за стипендии, 
студентски практики, участие в научни проекти и разработки. От ОП "Развитие на човешките 
ресурси" те ще си осигурят пари за техническа помощ за разработване на проекти, както и за 
реализацията им. Тук попадат и средствата за младежка безработица. От Оперативна 
програма "Иновации и конкурентоспособност" ще се ползват средства за стартиращи 
компании.  
През октомври одобряват програмите  
През периода май - юни Всички програми са изпратени в Брюксел, с изключение на тази за 
морско дело и рибарство, която ще бъде депозирана през септември. "Получихме вече 
коментари по някои от документите. От тук нататък започваме работа с ЕК и с ресорните 
министерства, за да премахнем забележките. По план очаквам през втората половина на 
септември да проведем консултации с Брюксел да финализираме оперативните програми. Ще 
направим всичко възможно, за да постигнем тази цел. Надявам се да успеем", обясни Цанова.  
"Очаквам до началото на следващата година да бъдат определени управляващите и 
сертифициращи 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. Това е възможно с бюджетни средства, които в последствие да се 
възстановяват от ЕС", допълни вицепремиерът по еврофондовете.  
Ако се възприеме този подход, може да се заложат средства в държавния бюджет за 2015 г. 
Ресорните ведомства сами ще могат да преценят кои предложения са готови и изпълнението 
им може да започне веднага. "Ние сега само ще посъветваме това да стане, но редовно 
правителство може да осъществи идеята за финансиране", добави Цанова.  
На фона на намаляващите чуждестранни вложения тя препоръча да се правят качествени 
проекти, защото към днешна дата 70% от инвестициите в общините се дължат на европейските 
средства.  
Реалният ефект до 2020 г., ако усвоим средствата  
"Ако парите се усвояват интензивно и качествено, се очаква брутният вътрешен продукт (БВП) 
към 2020 г. да нарасне с 8,7%, а номиналната средна заплата да се увеличи с 37,2%", 
прогнозира Цанова. По макроикономическия модел "Сибила" разчетите са за ръст от 43,1% на 
частните инвестиции, с 32% -при публичните, и 6 на сто по-висока заетост.  
Преди всичко това -реформи  
За изпълнението на споразумението ще са необходими реформи, касаещи не само 
ефективното и качествено използване на европейските структурни и Кохезионния фонд, но и на 
националния ресурс. "Те повече не могат да се отлагат и ЕК ще бъде наш партньор в 
осъществяването им", каза още вицепремиерът. Припомняме, че при преговорите за 
споразумението към България бяха заложени изисквания за промени в здравеопазването, 
образованието и други сектори.  
От хоризонталните реформи, засягащи всички програми, имаме 7 условия, от които 5 са 
завършени, но 2 са частично изпълнени. Според Цанова по-важното от двете е Стратегията за 
обществените поръчки, приета от кабинета "Орешарски" преди седмици, която има 3 основни 
акцента. Първият е хармонизиране на нормативната база с новото законодателство на 
Европейския съюз в областта на тръжните процедури. Вторият аспект е изграждане на силен 
административен капацитет не само на тези, които контролират процеса - Агенцията за 
обществени поръчки и управляващите органи, но също така и на бенефициентите, които 
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ползват европейския ресурс. И, разбира се, третият акцент е върху въвеждането на прозрачни 
и ефективни процедури, включително и система за електронни обществени поръчки.  
"До 2016 г. трябва да напреднем с реформите при тръжните процедури, ако това не се случи, 
ЕК ще има правото да спре средствата по всички оперативни програми", посочи тя.  
По отношение на секторните реформи имаме 35 условия. 15 са изпълнени, а по 20 още се 
работи. "Те засягат само част от програмите или отделни техни оси и ако промените не бъдат 
осъществени, парите ще бъдат спирани за точно определени проекти", обясни Цанова. Най-
изостанали сме при реформите в здравеопазване, образование, води, отпадъци, управление на 
риска, иновации, транспорт и административен капацитет.  
Ако не се подобри ситуацията в сектор "Води", което е основно изискване към ОП "Околна 
среда 2014 - 2020 г.", ще бъдат спирани междинни плащания.  
"По отношение на сектор "Здравеопазване" сме поели ангажимент за сериозни реформи. 
Въпрос на диалог е по какъв начин ние бихме могли да защитим направеното до момента и 
колко ефективно ще използваме ресурсите. Приета е стратегията за сектора, има план за 
действие", каза още вицепремиерът Цонева. По думите й всеки един подобен документ, който 
предхожда или описва стъпките по дадена реформа, трябва да бъде одобрен от ЕК. "Важното е 
в крайна сметка нещата да се свършат реално, за да можем да ползваме тези пари. Условията 
на Брюксел не са подводни камъни, а изисквания към България", коментира Цанова.  
Работата по периода 2007 -2013 г. продължава.  
"Страната ни все още има проблеми с усвояването на европарите. На едно от последните 
места сме по изпълнение на програмите в ЕС - след нас са само Хърватска, Румъния и Италия. 
Надявам се този урок, който научихме през последните 7 години, да ни бъде обица на ухото. 
Изградихме капацитет, можем сега само да го надграждаме", уточни вицепремиерът Цанова. Тя 
не посочи какъв е размерът на средствата, които са под риск от загуба за тази година по 
правилото n + 2, и поясни, че не е получила конкретен анализ за това от Зинаида Златанова, 
вицепремиер, отговарящ за усвояването на евросредствата в кабинета "Орешарски". Цанова 
заяви, че към момента са блокирани средствата по оперативните програми "Регионално 
развитие 2007 - 2013 г." и "Околна среда 2007 - 2013 г.". "Рискът от загуба на финансиране 
може да бъде намален, ако с ресурс от бюджета парите се дадат на общините и строителите и 
след като бъдат възстановени плащанията, разходите да се сертифицират."  
"Два са основните проблема при ОПОС "2007 - 2013 г". Първият е за контрола на ниво 
управляващи органи. Там очевидно има какво да се желае по отношение на процедурите. 
Вторият е по провеждане на обществените поръчки", обясни Цанова. По думите й там са 
идентифицирани няколко области - смесване на критерии и въвеждане на ограничителни 
условия. "Има случаи, при които при оценката на офертите не са третирани по еднакъв начин 
всички. Били са елиминирани кандидати, които не е трябвало да бъдат. Някои пропуски са 
грешки на растежа, но има и индикации за недобросъвестно използване на европейските пари. 
Именно по тези проблеми трябва да се работи", подчерта вицепремиерът и заяви, че част от 
тези проекти са изпратени до Европейската служба за борба с измамите - ОЛАФ.  
"Налице са ефективни правила за управляването на проекти, ако някой си мисли, че това 
недобросъвестно използване на средства просто ей-така ще може да се случва -трябва да 
спре. Рано или късно се разбира какво е направено и това ще струва пари на данъкоплатците. 
Всеки, който участва в проект, трябва да знае, че има и лична отговорност за това, което 
прави", каза Цанова. На въпрос, дали може да даде пример за конкретни проекти, тя заяви, че 
по ОП "Околна среда" със сигурност има подобни.  
"За мен по-важният въпрос е какво ще направим от тук нататък. Считам, че предварителният 
контрол може да бъде много по-ефективно структуриран, за да не стигаме изобщо до проблеми 
при обществените поръчки. Запозната съм с търговете на международните финансови 
институции като Европейската банка за възстановяване и развитие и Световната банка. Там 
има такъв добър контрол, преди да се подпише договорът с изпълнителя, че процентът на 
проблемите е близък до 0. В тази насока ще работим, започнала съм срещи по темата", 
допълни Цанова.  
По думите й друг сериозен проблем е, че нямаме сертифициращ орган по Програмата за 
развитие на селските райони. "Има риск от загуба на средства по тази програма. Знам, че са 
предприети конкретни мерки", каза още вицепремиерът Илияна Цанова.  
***  
Основните дейности на споразумението са насочени към:  
Стратегически приоритет 1: Образование, заетост, социално включване и здравеопазване за 
приобщаващ растеж  
♦ мерки за заетост - посреднически услуги, обучения, стажове, предприемачество;  
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♦ мерки за качествени социални и здравни услуги (болници, профилактика и спешна помощ), 
деинституционализация на деца и възрастни;  
♦ развитие на качествено образование на всички нива;  
♦ учене през целия живот.  
Стратегически приоритет 2: Научни изследвания, иновации и инвестиции за интелигентен 
растеж  
♦ бизнес и предприятия;  
♦ иновации и нови технологии;  
♦ навлизане на международни пазари;  
♦ развитие на науката;  
♦ мерки за по-добър достъп до интернет. Стратегически приоритет 3: Свързаност и зелена 
икономика за устойчив растеж  
♦ жп транспорт - инфраструктура и подвижен състав;  
♦ пътища - магистрали, пътища I, II и III клас;  
♦ метро - инфраструктура и подвижен състав;  
♦ енергийна ефективност - публични и жилищни сгради, бизнес;  
♦ градски транспорт и градска среда;  
♦ води - пречиствателни станции и ВиК;  
♦ отпадъци - системи за (разделно) събиране на отпадъци, оползотворяване;  
♦ опазване и развитие на културно-исторически паметници.  
Стратегически приоритет 4 (хоризонтален): Добро управление и достъп да качествени 
административни услуги  
♦ подобряване на ефективността на администрацията и административните услуги; намаляване 
на административната тежест;  
♦ прозрачност на съдебната система и качество и скорост на правораздаване;  
♦ електронно управление - е-здравеопазване, е-образование, е-обществени поръчки, е-митници 
и е-идентификация, е-правосъдие.  
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Дата: 16.08.2014  
Източник: в. Строител  
Страница: 17,18  
Брой думи: 1020  
 
 
Резюме: Инж. Димитров, какво е състоянието на сектор "Строителство" във Варна?  
Пазарът е ограничен, инвеститорите са много Внимателни и в сравнение със ситуацията преди 
години дълго анализират и проучват Възможностите за реализация и Възвръщаемост на даден 
проект. Строителните фирми в региона изпълняват обеми под капацитета, с който разполагат, и 
Все по-често търсят проекти на територията на цялата страна. Шансът да се осигури работа на 
фирмите, на техните служители и работници са оперативните програми и инфраструктурните 
проекти, за което главна роля трябва да имат Всички общини в област Варна".  
 
Заглавие: Инж. Христо Димитров, председател на ОП на КСБ - Варна: Конкуренцията е 
най-добрият регулатор  
Подзаглавие: Порочна и изтощаваща бранша е практиката на политически-финансово 
ангажирани участници предприемачи  
Автор: Инж. Венета ВИТАНОВА, ОП на КСБ - Варна, Мартин СЛАВЧЕВ, в. "Строител"  
Текст: Инж. Димитров, какво е състоянието на сектор "Строителство" във Варна?  
Пазарът е ограничен, инвеститорите са много Внимателни и в сравнение със ситуацията преди 
години дълго анализират и проучват Възможностите за реализация и Възвръщаемост на даден 
проект. Строителните фирми в региона изпълняват обеми под капацитета, с който разполагат, и 
Все по-често търсят проекти на територията на цялата страна. Шансът да се осигури работа на 
фирмите, на техните служители и работници са оперативните програми и инфраструктурните 
проекти, за което главна роля трябва да имат Всички общини в област Варна". В тази Връзка 
през последните месеци Областното представителство на КСБ инициира и организира редица 
срещи с местните Власти и съдейства да се дискутират проблемите на строителите от региона. 
Стараем се в добрия смисъл на думата да лобираме пред местните институции за една 
конкурентна среда на строителните фирми, в която Водещи ще са качеството, 
производителността, коректността.  
Колко фирми членуват в ОП на КСБ - Варна?  
В Областното представителство на КСБ Във Варна членуват 126 фирми.  
Какви са основните проблеми, с които се сблъскват строителите тук?  
Проблемите на строителните фирми не само Във Варна, но и в цялата страна, са няколко. 
Ограниченият инвестиционен интерес и липсата на проекти за реализация през последните 4 - 
5 години доведоха до натиск Върху цените без Връзка със себестойността на извършваните 
СМР В съответствие с изискванията за технология, качество и произход на материалите. 
Строителните фирми са поставени в ситуация на оцеляване, а не на конкуренция. Това доведе 
до редуциране на Всички разходи, в това число и на заплащането на служителите. Много от 
тези специалисти, независимо от това дали работници или инженери, потърсиха реализация в 
чужбина и фирмите са изправени пред сериозен проблем - липса на квалифицирана работна 
ръка, мотивирана и с умения да създаде качествен строителен продукт. Не на последно място 
е проблемът със задлъжнялостта - както междуфирмена, така и от държавата към 
строителните фирми.  
Друга пречка остават провежданите тръжни процедури по обществени поръчки. За съжаление, 
нормативно е заложена Възможността за предварително режисиране на резултата от тях, което 
поставя участниците в неравностойни позиции и ги демотивира да представят оптимални 
решения относно цени, технологии на изпълнение, организационни схеми. При подготовка на 
изискванията по търга често Възложителите имат забележки към административната 
документация.  
С цел КСБ да защити интересите на своите членове и да предпази клиентите от нелегални 
фирми се създаде Централният професионален регистър на строителя. Регистрацията в него 
представлява преглед и Верификация на ред документи, информация и доказателствен 
материал. В резултат от това на фирмата се издава удостоверение за съответната група 
строежи, за които тя има опита, специалистите и техническата база да изпълнява. Това 
трябваше логично да съкрати тръжните процедури до едно договаряне на 
количественостойностни показатели, което е много далеч от практиката в момента. фирмите се 
демотивират да участват в тази регистрация като доказателство за техния опит, капацитет и 
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развитие. Приемат я само като нормативно изискване по ЗУТ. Но без това удостоверение не 
може да им се даде разрешение да изпълняват проекти.  
Затова съм убеден, че както строителите, така и държавната администрация в позицията си на 
Възложител трябва да изграждат капацитет за по-ефективно прилагане на ЗОП. 
Справедливите, конкурентни конкурси ще доведат до реализирани докрай проекти с отлично 
качество и на добра цена. В крайна сметка обществото ще спечели.  
Според вас как могат да бъдат решени тези проблеми?  
Проблемите в строителството няма как да бъдат преодолени без ангажираност от държавните 
институции и браншовите организации. Това, което бе необходимо като оптимизация на 
разходите и процесите, по-добрия подбор на специалистите, анализ на цените и качеството на 
СМР, бе направено от строителните фирми. На пазара останаха колегите, за които 
строителното производство е освен основен предмет на дейност и мисия. Смятам, че 
конкуренцията е най-добрият регулатор и към момента сред фирмите изпълнители няма 
случайно попаднали играчи. Порочна и изтощаваща бранша е обаче практиката да има 
политически-финансово ангажирани участници предприемачи, които застават формално между 
страните по изпълнението на даден проект и имат корупционна функция. Така че решението на 
този проблем е изцяло задача на държавата и ангажимент на контролните органи.  
Останалите трудности също трябва да се преодолеят с визия и държавна политика - да се 
търсят начини за повишаване на инвестиционния интерес на наши и чужди възложители, да се 
съкратят и направят по-малко бюрократични етапите до издаване на разрешително на строеж 
за инвеститорите, да се предприемат мерки за недопускане на предварително решени търгове, 
да се търсят Възможности за Възстановяване на средното професионално образование по 
строителство, да се гарантират държавните плащания към изпълнителите на обществени 
поръчки.  
От страна на фирмите и в лицето на КСБ институциите Винаги са срещали отворен за дискусии 
и съвместни решения партньор. Уверен съм, че тези наболели проблеми могат да бъдат 
решени, когато се обсъдят с добра Воля между Всички участници.  
Какво очаквате от новия програмен период 2014 - 2020 г.?  
В следващия програмен период ще продължи финансирането по ОП "Развитие на човешките 
ресурси" и ОП "Конкурентоспособност", което е шанс за фирмите да получат безвъзмездни 
средства за технологично обновяване и иновации, както и за подобряване на квалификацията 
на служителите и работниците и условията им на труд. Това е било и продължава да бъде 
приоритет в строителството, когато се търсят качество на работата и изпълнение в срок. 
Очакваме и по ОП "Региони в растеж" да се планират и изпълнят проекти на територията на 
областта, което ще намали натиска на пазара в града и близките до него зони.  
От друга страна, като председател на ОП на КСБ - Варна, и като предприемач апелирам към 
експертите, които са ангажирани с прилагането на изискванията по оперативните програми, да 
са по-активни в адаптирането на европейските директиви към условията и даденостите в 
българската икономика и спецификата на развитието й.  
***  
ПРОБЛЕМИ  
1. Ограничен инвестиционен интерес и липса на проекти за реализация през последните 4 - 5 
години  
2. Липса на квалифицирана работна ръка  
3. Задлъжнялостта - както междуфирмена, така и от държавата, към строителните компании  
4. Дискриминационни условия при провеждането на търговете по обществени поръчки  
***  
РЕШЕНИЯ  
1. Ангажираност от държавните институции и браншовите организации да се търсят начини за 
повишаване на инвестиционния интерес от наши и чужди възложители  
2. Да се възстанови средното професионално образование по строителство  
3. Да се гарантират държавните плащания към изпълнителите на обществени проекти  
4. Да се предприемат мерки за недопускане на предварително решени търгове.  
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Регионални печатни медии 
 
Няма намерена информация 
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Периодични печатни издания 
 
Няма намерена информция 
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Резюме: София /КРОСС/ Служебният министър на икономиката и енергетиката Васил Щонов 
ще работи с екип от трима зам.-министри.  
Ирена Младенова, която ще ръководи ресор икономика, е заемала сходна позиция в 
предишното служебно правителство и е доказан експерт по икономическите въпроси и работата 
с Оперативна програма „Конкурентоспособност", категоричен бе министър Щонов. Младенова 
подчерта, че ще работи по три основни задачи в сферата на икономиката. Първата е 
изпълнение на настоящата оперативна програма „Конкурентоспособност", където има 
притеснителни сигнали от бенефициенти и партньори. 
 
Заглавие: Енергийният министър ще работи с трима заместници  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: София /КРОСС/ Служебният министър на икономиката и енергетиката Васил Щонов ще 
работи с екип от трима зам.-министри.  
Ирена Младенова, която ще ръководи ресор икономика, е заемала сходна позиция в 
предишното служебно правителство и е доказан експерт по икономическите въпроси и работата 
с Оперативна програма „Конкурентоспособност", категоричен бе министър Щонов. 
Младенова подчерта, че ще работи по три основни задачи в сферата на икономиката. Първата 
е изпълнение на настоящата Оперативна програма „Конкурентоспособност", където има 
притеснителни сигнали от бенефициенти и партньори. Ще разработим план за действия за 
ефективното приключване на настоящата програма. Втората задача пред нас е подготовката 
за стартирането на оперативната програма за следващия програмен период „Иновации и 
конкурентоспособност". Получихме коментарите на Европейската комисия и бързо ще 
отразим промените, за да подготвим текста. Успоредно работим по изготвянето на 
документите, за да стартира, след като бъде одобрена. Третият важен момент според 
Младенова е финализирането на Стратегията за интелигентна специализация, която е важна 
за икономиката и връзката с науката, бизнес и образованието.  
Антон Павлов, който поема ресор енергетика, е с дългогодишен опит в сектора. Работил е в 
НЕК и в Комитета по енергетика. По думите на Антон Павлов най-важно е да се осветли 
реалното състояние на сектор енергетика и държавните дружества да се управляват 
прозрачно. Ще започнем от прозрачност на търговете за продажба на ел. енергия, категоричен 
бе той. На второ място е осигуряване на ефективната работа на енергийния борд, така че от 
него да се постигнат съгласие и работещи решения. Завършване на междусистемните газови 
връзки е също сред важните ангажименти, като връзката с Гърция е приоритетна. И не на 
последно място по важност е подготовка на енергийната система за зимата, подчерта Павлов.  
За Бранимир Ботев Щонов заяви, че ще има отговорната задача да осъществи 
приемствеността в поетите ангажименти на МИЕ към насърчаване на туристическия бизнес. 
Ботев заяви, че в системата на туризма МИЕ ще продължи процеса на диверсификация, като 
експонираме България, предлагаща 5-те глобални туристически продукта - море, планина, еко и 
селски туризъм, културно-исторически туризъм уелнес и спа. Той подчерта значението на 
целевите пазари, които генерират основния туристически поток за страната. В момента са 
стартирали няколко глобални пазари за Европа и целеви за България. За първи път България 
ще има промоционална програма съвместно с БиБиСи за развитието като дестинация. Ботев 
съобщи, че за да се отговори на въпроса как да направим България по-обичана от българите, 
се подготвя целева програма за вътрешния туризъм.  
Една от моите задачи е да подобря работата на държавните дружества и това включва 
промени в управленческия персонал на тези фирми, където преценим, че са необходими, 
категоричен бе министър Щонов. Според него има значителен потенциал за подобряване 
ефективността на тези компании и могат да бъдат спестени финансови средства.  

http://www.cross.bg/programa-shtonov-bulgariya-1425703.html

