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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
19.8.2014 г. г.  
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 0 

 телевизии 0 

 радиостанции 0 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 16 

 вестници, от които: 1 

 - национални 1 

 - регионални 0 

 периодични издания 2 

 интернет издания и блогове 13 

Общо за деня 16 
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Телевизии и радиостанции 
Няма намерена информация  
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Национални печатни медии  
 
Дата: 19.08.2014  
Източник: в. Сега  
Страница: 6  
Брой думи: 424  
 
 
Резюме: Служебният заместник-министър на икономиката Ирена Младенова ще поеме 
управлението на единствената програма за бизнеса "Конкурентоспособност". Това се налага, 
след като досегашната шефка на управляващия орган Ели Милушева е подала оставка, научи 
в. "Сега". Информацията бе потвърдена снощи от икономическото министерство. Младенова е 
била назначена със заповед на министър Васил Щонов на 14 август, а на Милушева е било 
отправено предложение да бъде освободена.  
 
Заглавие: Заместник-министър поема на "ръчно" управление програмата за бизнеса  
Подзаглавие: Все още не е ясно кой ще поеме отговорността за спрените пари и конфликта на 
интереси  
Автор: Румяна ГОЧЕВА  
Текст: Служебният заместник-министър на икономиката Ирена Младенова ще поеме 
управлението на единствената програма за бизнеса "Конкурентоспособност". Това се налага, 
след като досегашната шефка на управляващия орган Ели Милушева е подала оставка, научи 
в. "Сега". Информацията бе потвърдена снощи от икономическото министерство. Младенова е 
била назначена със заповед на министър Васил Щонов на 14 август, а на Милушева е било 
отправено предложение да бъде освободена.  
Милушева си отива от поста почти два месеца след като забърка каша с 97 милиона лева по 
програмата. Парите бяха спрени в момент, когато над 140 фирми вече бяха получили 
одобрение за проектите си за технологична модернизация. До това решение се стигна след 
подаден сигнал за близки връзки между оценяващи и кандидатстващи фирми, както и заради 
съмнения за нагласени търгове. В крайна сметка казусът бе пратен в съда, а срокът за 
подписването на договорите изтече на 30 юни. Така, ако България не поиска отсрочка, 
средствата ще бъдат загубени.  
Работата на Милушева често пъти бе критикувана от фирмите, а явният конфликт с бившия 
заместник-министър в икономическото ведомство Юнал Тасим допълнително нагнетяваше 
обстановката. Самият той заяви пред в. "Сега", че е искал тя да бъде уволнена от 
ексминистъра Драгомир Стойнев, но това така и не се случи.  
И до момента не е ясно кой ще понесе отговорността за спрените проекти, тъй като от 
икономическото министерство все още не са завършили проверката по случая. Със сигурност 
обаче щяло да има наказани, макар че те могат да се разминат единствено с мъмрене. 
Оценителите на проекти по "Конкурентоспособност" са около 40 души. От ведомството 
отказаха да ги назоват поименно и да кажат дали имат нужния ценз и опит да оценяват проекти 
за общо над 2 милиарда лева. Причината е, че ставало въпрос за лични данни според отговора 
на министерството до в. "Сега" след запитване по реда на Закона за достъп до обществена 
информация.  
Ирена Младенова отговаряше за "Конкурентоспособност" и при миналото служебно 
правителство. Сега в нейните ръце е решаването на проблема със спрените пари, както и 
евентуалното стартиране на първите схеми от новата програма "Иновации и 
конкурентоспособност" за периода 2014 - 2020 г.  
***  
ЖАЛБИ  
Още в първите дни на кабинета "Близнашки" в министерството е постъпил сигнал, свързан с 
блокираните пари. Той бе изпратен от Софийската търговско-промишлена камара, от където 
настояват новият министър - Васил Щонов, да "поправи грешката на предишния министър 
Драгомир Стойнев". "С настоящото отправяме сигнал, че Ели Милушева в качеството си на 
директор на Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" безмотивно е 
издала индивидуален административен акт за спиране на процедура за всички 
заинтересовани", пише в писмото, подписано от Мариана Печеян, член на камарата.  
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Регионални печатни медии 
Няма намерена информация  
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Периодични печатни издания  
 
Дата: 19.08.2014  
Източник: сп. Enterprise  
Страница: 54,55  
Брой думи: 953  
 
 
Резюме: Предимствата на дигиталния маркетинг за всякакъв тип компании с локални търговски 
обекти са безспорни. През последните години обаче постепенно се оформи едно своеобразно 
неравенство между различните играчи на пазара. Големите хипермаркети, заведения и други 
бизнеси разполагат със скъпи уебсайтове и мобилни приложения, през които организират 
различни интерактивни кампании и промоции. Същевременно присъствието на по-малките 
обекти онлайн продължава да е незадоволително. Много от кварталните заведения, 
фризьорски салони и магазини дори нямат уебсайт, а при тези които имат, най-често става 
въпрос за няколко остарели странички, написани на уеб езика HTML и създадени или от детето 
на съседа, или от братовчеда - програмист, или от друг познат. Този тип присъствие не е 
адекватен на съвременните изисквания на крайните потребители и не позволява на обектите 
да предоставят актуална информация за своите продукти, каталози или промоции.  
 
Заглавие: Qlibri и ключът на малкия бизнес към мобилния свят  
Подзаглавие: Платформата позволява на заведения, хотели и търговски обекти ла се сдобият 
с приложения за най-популярните смартфон платформи при минимална месечна такса  
Автор: Александър АЛЕКСАНДРОВ  
Текст: Предимствата на дигиталния маркетинг за всякакъв тип компании с локални търговски 
обекти са безспорни. През последните години обаче постепенно се оформи едно своеобразно 
неравенство между различните играчи на пазара. Големите хипермаркети, заведения и други 
бизнеси разполагат със скъпи уебсайтове и мобилни приложения, през които организират 
различни интерактивни кампании и промоции. Същевременно присъствието на по-малките 
обекти онлайн продължава да е незадоволително. Много от кварталните заведения, 
фризьорски салони и магазини дори нямат уебсайт, а при тези които имат, най-често става 
въпрос за няколко остарели странички, написани на уеб езика HTML и създадени или от детето 
на съседа, или от братовчеда - програмист, или от друг познат. Този тип присъствие не е 
адекватен на съвременните изисквания на крайните потребители и не позволява на обектите 
да предоставят актуална информация за своите продукти, каталози или промоции.  
Така именно в света на интернет, в който малките бизнеси биха могли да бъдат конкурентни на 
големите играчи в своите сектори, те на практика губят маркетинговата битка и най-често 
остават незабележими. Причината - един хубав уебсайт на малка фирма може да струва около 
1000 лв., а едно мобилно приложение - дори повече. Средства, които често са непосилни за 
малките квартални бизнеси.  
Именно този проблем ще се опитат да решат трима български млади предприемачи - Георги 
Тодоров, Мартин Бошев и Димитър Бонев- със своята платформа за лесно изграждане на 
присъствие в мобилния свят. Тя се нарича Qlibri и на практика позволява на една малка фирма 
да създаде лесно и бързо свое приложение за трите най-популярни мобилни операционни 
системи - Android, iOS и Windows, както и свой мобилен уебсайт. Без да се налага нейните 
собственици да разбират от програмиране - достатъчно е просто да определят как ще изглежда 
приложението им, да създадат предпочитаните текстови и други полета, продуктови каталози и 
да публикуват информация за продуктите си. И без да заплащат хиляди левове - всъщност 
всеки може да си направи акаунт срещу месечен абонамент от 5 лева без ДДС, при което 
получава всички описани по-горе възможности. Клиентите имат възможност и за 7-дневен 
безплатен период, в който могат да използват пълната функционалност на платформата.По 
този начин Qlibri е на път най-после да реши проблема със слабото присъствие на българските 
малки бизнеси онлайн, въвеждайки ги едновременно с това и в мобилната среда. В интерес на 
истината бизнесите, използващи платформата, не получават отделно приложение за 
смартфони, а част от цялостната апликация Qlibri. Тяхното пространство в нея обаче е 
достатъчно персонализирано и съобразено със спецификите на техния бизнес и начина, по 
който искат да го маркетират. Този подход има много предимства, защото на фирмите не им се 
налага да преминават през целия процес на одобрение в онлайн магазините за приложения на 
Google и Apple, да плащат такси и т.н. Процес, който не е тривиален от гледна точка на един 
собственик на малко кафене или фризьорски салон например.  
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От значение е също, че бизнесите получават не някакви набързо направени от познат 
програмист приложения, а пълноценни мобилни апликации, които се поддържат и развиват 
непрекъснато от екипа на компанията с нови функции. Всичко, което трябва да направят 
клиентите на системата, е да си създадат профил процес, не по-труден от създаването на 
профил във Facebook или друга онлайн платформа. След това те трябва просто да публикуват 
своето съдържание, да добавят възможности за поръчки и др. опции. Полученото приложение и 
уебсайт могат да се разпространяват чрез линкове, QR кодове и по други начини. Сайтът им, 
макар и на поддомейн на Qlibri, ще бъде откриваем през онлайн търсачките и достъпен от всяка 
точка на света, свързана с интернет. Има възможност и да закупят собствен домейн, който да 
бъде пренасочен към сайта в Qlibri.  
Едно от предимствата на проекта е и пълноценна система за управление на съдържанието 
(CMS - content management system), която дава голяма свобода на клиентите да променят 
лесно различни секции в своите сайтове и приложения. "Уау - ефектът за търговците най-често 
е, че с едно сканиране на QR код те на практика получават едно цяло приложение и 
възможност целият им продуктов каталог с всички стоки да бъде достъпен от техните клиенти 
направо на смартфоните им" - разказва пред списание ENTERPRISE Мартин Бошев и добавя, 
че веднъж свален на мобилното устройство, каталогът може да се използва и в офлайн режим, 
а при свързване с интернет информацията в него се обновява.  
Тримата основатели на Qlibri се познават от много години и са работили заедно по много 
проекти. Георги и Димитър са програмисти, а Мартин има опит в маркетинга и бизнес 
развитието. Идеята им хрумва преди по-малко от година и за този период те вече са 
разработили платформата и тя е достъпна за клиенти. Успели са да привлекат и вниманието на 
Eleven - един от двата български инвестиционни фонда, работещи с финансиране по програма 
JEREMIE, който вече е инвестирал 25 000 евро в проекта.  
На практика от платформата могат да се възползват всякакъв тип бизнеси. Типичните клиенти 
са заведения и хотели, но тя е подходяща също за обекти в сферата на SPA и wellness 
услугите, фризьорски салони и маникюристи, фитнес центрове, книжарници и всякакъв тип 
магазини. Интерес има и от онлайн търговци, които използват Qlibri, за да добавят към своите 
сайтове мобилно присъствие.  
В системата има специфични модули за ресторанти, хотели и др. сфери на дейност, като 
предстои техният брой да се разшири. Има също модули за обратна връзка, къстъмизирани 
полета и т.н. За сега се поддържат единствено разплащания с наложен платеж, който е най-
разпространения метод в България, но в бъдеще ще бъдат добавени и други опции.  
В близко бъдеще екипът ще се фокусира върху бизнес развитието на платформата и нейното 
маркетиране. Плановете са след налагането на Qlibri в България, компанията да се наложи и на 
международния пазар. И ако съдим по това, колко голям е броят на малките бизнеси, които 
имат нужда от достъпно дигитално присъствие, шансовете това да се случи не са за 
пренебрегване.  
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Дата: 19.08.2014  
Източник: сп. Enterprise  
Страница: 56,57  
Брой думи: 723  
 
 
Резюме: През последните няколко години мобилните приложения се превърнаха в ключов 
фактор за развитието на софтуерния и телеком сектора едновременно. И докато в началото 
разработчиците можеха лесно да създадат хитова апликация за смартфони, а някои заглавия 
като играта Angry Birds или музикалната услуга Spotify се превърнаха в милиардни проекти, то 
постепенно пазарът се препълни с всевъзможни приложения и днес става все по-трудно за нов 
играч да изпъкне и да бъде забелязан от потребителите. Броят на приложенията за най-
популярните платформи Android и iOS е стотици хиляди, а останалите играчи при 
операционните системи като Windows Phone на Microsoft и Tizen на Samsung също се борят за 
дял от този бързо развиващ се пазар, допринасяйки за увеличаване на разнообразието.  
 
Заглавие: AdTapsy за монетизирането на мобилни приложения  
Подзаглавие: Платформата оптимизира използването на различни рекламни мрежи и спомага 
за увеличаване на приходите от апликации за смартфони и таблети  
Автор: Александър АЛЕКСАНДРОВ  
Текст: През последните няколко години мобилните приложения се превърнаха в ключов фактор 
за развитието на софтуерния и телеком сектора едновременно. И докато в началото 
разработчиците можеха лесно да създадат хитова апликация за смартфони, а някои заглавия 
като играта Angry Birds или музикалната услуга Spotify се превърнаха в милиардни проекти, то 
постепенно пазарът се препълни с всевъзможни приложения и днес става все по-трудно за нов 
играч да изпъкне и да бъде забелязан от потребителите. Броят на приложенията за най-
популярните платформи Android и iOS е стотици хиляди, а останалите играчи при 
операционните системи като Windows Phone на Microsoft и Tizen на Samsung също се борят за 
дял от този бързо развиващ се пазар, допринасяйки за увеличаване на разнообразието.  
В тези условия за един малък разработчик на приложения може да се окаже много трудно да 
монетизира своя труд, дори и да има много добра идея. Един български стартъп екип си е 
поставил за цел да улесни създателите на качествени апликации да получат възвръщаемост за 
труда си. Той се нарича AdTapsy и е разработил едноименната иновативна уеб платформа за 
управление на интеграцията с мобилни рекламни мрежи. Вмъкването на реклами в 
приложенията е един от двата основни бизнес модела в този сектор, заедно с предлагането на 
платени апликации. А екипът на AdTapsy ще се опита да улесни издателите на мобилни 
приложения, да генерират максимални приходи от реклама, като им позволи лесно да 
интегрират и управляват няколко различни рекламни мрежи в своите приложения. При това 
платформата автоматично приоритизира и ротира тези мрежи, с цел постигане на максимални 
приходи за издателите от рекламните позиции.  
Идеята хрумва на един от създателите на AdTapsy - Борислав Гиздов, който е дългогодишен 
предприемач в сферата на мобилните приложения. В началото на 2014 г, на него за пореден 
път му се налага да смени рекламната мрежа, с която работи. Причината е, че 
рекламодателите в нея харчат бюджетите си  
Борислав и Бранимир от AdTapsy по време на новогодишните празници и както Борислав, така 
и много други издатели на апликации са принудени да се насочат към други мрежи, с които да 
генерират no-високи приходи. Процесът на смяна, особено когато става въпрос за десетки или 
стотици приложения, отнема време, пари и дори представлява риск в случай, че новата мрежа 
отново не генерира добри резултати. Така за пореден път решаването на конкретен личен 
проблем се превръща в повод за създаването на устойчив бизнес.  
Раждането на идеята за решаване на този проблем съвпада и с участието на Борислав в 
предприемаческата инициатива Startup Academy 2 на Фондация StartUP. По време на 
академията идеята търпи подобрения и промени. Борислав кани Бранимир Иванов, специалист 
по дигитален маркетинг и реклама, да стане негов съдружник и на финалните презентации те 
печелят първо място. Няколко месеца по-късно AdTapsy става част от портфолиото на 
инвестиционния фонд и акселератор LAUNCHub - един от двата фонда за рисково 
инвестиране, създадени с финансиране по програма JEREMIE. Инвестицията позволява на 
екипа да ускори развитието на своя проект и преди броени дни компанията публикува бета 
версия за операционната система iOS на Apple (с която работят смартфоните iPhone, таблетите 
iPad и плеърите iPod touch). Системата е насочена към широк кръг бизнеси и на практика всеки 
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разработчик или издател на мобилни приложения, който иска да генерира приходи от реклама, 
може да стане потребител на AdTapsy. Самото интегриране на платформата се осъществява за 
броени минути, след което управлението на рекламните мрежи може да се извършва 
отдалечено, без нужда да се променя кода на приложението и без чакане за одобрение от 
Apple. "В AdTapsy сме включили най-търсените рекламни мрежи и вече имаме потребители 
които са в процес на интегриране. Идеята ни беше да направим всичко възможно да дадем 
продукта в ръцете на потребителите, за да можем да се учим от тяхната обратна връзка. Те са 
на първо място за нас" - разказаха от компанията пред ENTERPRISE.  
От компанията добавят, че монетизирането на мобилните приложения е един от най-важните 
въпроси за техните издатели, но по същото време може да бъде и много объркващо, поради 
наличието на голям брой рекламни мрежи и различни рекламни формати. Само на 
тазгодишното издание на Световния мобилен конгрес през февруари в Барселона бяха 
представени десетки такива платформи, а очакванията са техния брой да расте. Което 
означава, че ще става все по-сложно за разработчиците на апликации по света да избират 
подходящата рекламна мрежа за тях и ако AdTapsy успее да ги улесни в този процес, пътят към 
международното развитие на българския проект ще бъде открит.  
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Интернет издания и блогове 
Дата: 18.08.2014  
Източник: www.dnevnik.bg  
Връзка: http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2014/08/18/2363193_pregled_na_pechata_ot_18_avgust/  
Брой думи: 697  
 
 
Резюме: Капитал Daily  
Сменят ръководителя на "Конкурентоспособност" заради проблеми  
Това е втората програма, която сменя ръководството си при служебния кабинет  
Финансови корекции от 24 млн. лв. заплашват оперативна програма "Транспорт"  
Служебният транспортен министър представи заместниците си  
 
Заглавие: Преглед на печата от 18 август  
Подзаглавие: Държавно управление  
Автор:  
Текст: Капитал Daily  
Сменят ръководителя на "Конкурентоспособност" заради проблеми  
Това е втората програма, която сменя ръководството си при служебния кабинет  
Финансови корекции от 24 млн. лв. заплашват оперативна програма "Транспорт"  
Служебният транспортен министър представи заместниците си  
Сега  
Италиански съд потвърди присъдите на "кокаиновите крале"  
Втората инстанция остави наказанието от 20 години затвор за наркотрафик на Евелин Банев-
Брендо  
Труд  
Платиха 303 000 лв. на пострадали от бавно правосъдие  
Министерството не плаща всички компенсации за бавно правосъдие, а само на хората, които са 
се съгласили да получат до 10 000 лв.  
Монитор  
Спипаха 63-ма емигранти на открадната яхта  
Двама турци наели плавателния съд под предлог, че ще разхождат роднини  
Арестуваният варненски кмет с незаконна колекция от антики  
Престъпната банда, заради която го взеха на прицел, прилагала 2 схеми за придобиване на 
имоти  
Експерти умуват как да спасят Ларгото  
Вземат проби, за да установят точните смески на зидовете  
Политика  
Сега  
Партиите ще заложат на стари водачи в кандидатските си листи  
Ожесточена битка за левия вот се очертава в Плевен и Варна  
24 часа  
Бойко Борисов: Десет зам.-министри ще имат мюсюлманите  
"Само в България вторият, третият и четвъртият казват какво да прави първият"  
Стандарт  
Бойко: Мюсюлманите са мост между партиите  
Каня 10 от тях в кабинета си, каза експремиерът  
Пренареждат червените водачи  
Благоевград иска Емил Костадинов, Добрев може да смени Нинова в София-област  
Монитор  
Нова дограма за депутатите  
Чакат законотворците от 42-рото НС да се изнесат, за да започнат ремонтите  
Общество  
Сега  
Близо 1200 души от Мизия се изнасят във фургони  
Поне 100 семейства ще зимуват във временните къщи  
Жалба спъва ремонта на бул. "Витоша" в София  
Общинска фирма се оплака от собственика си - Столична община, в Комисията за защита на 
конкуренцията  

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2014/08/18/2363193_pregled_na_pechata_ot_18_avgust/
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24 часа  
Бяла черква на бунт, иска изселване на цигански фамилии  
Бяла Черква пропищя от набезите и арогантното поведение на 4-5 ромски фамилии  
Стандарт  
Енергото пише писмо до асансьор  
Иска от кабинката 360 лева, хората в блока не могат да обжалват  
Новинар  
99 на сто от гъбите ни са за износ  
Изкупуват манатарките за 4 лв. от пунктовете  
Монитор  
Всяка пета учителка – стара мома  
Детските и началните преподавателки боледуват най-често  
Изкупуват онлайн учебници втора ръка  
Гимназисти получават в брой 30% от коричната цена  
Икономика  
Капитал Daily  
БНБ разреши селективен подбор на сделките в КТБ  
На квесторите е оставена субективната преценка кога депозанти и кредитори могат да се 
споразумяват  
Седми блок на АЕЦ "Козлодуй" може да се оскъпи с още 2 млрд. евро  
Според икономическия министър Васил Щонов проектът ще струва 15% от БВП, Westinghouse 
го оценява на под 10%  
БТК отчита спад на приходите, но печалбата расте  
Телекомът обяви понижение на оперативните парични потоци заради депозитите в КТБ  
Сега  
За 36% от фирмите минималната заплата е пречка за заетостта  
Работодателите в Монтана, Велико Търново и Кърджали в най-голяма степен виждат в нея 
пречка за наемане на хора  
Стив Ханке: БНБ сама трябва да оправи кашата с КТБ  
Трезорът може да има достатъчно средства да плати гарантираните влогове, смята 
американският професор  
Труд  
Руският интерес към имоти в България секна  
Сделките са поне с 30% по-малко  
Лихвите на жилищните заеми не са мръднали след 23 юли  
Жилищните заеми нито са поскъпнали, нито са поевтинели след влизането в сила на 
промените в Закона за потребителския кредит на 23 юли  
24 часа  
Детските фестивали: нова мода в туризма  
Интересът към тази ниша в туризма има ясна икономическа обосновка - деца туристи от Русия, 
Украйна, Беларус влизат в България без визи на базата на спогодба между ЕС и тези страни  
Стандарт  
Инвестиция в злато по-изгодна от депозит  
Проблемите около банките вдигнали покупките на ценния метал  
Монитор  
Държим 6,1 млрд. лв. във фондовете за втора пенсия  
52% от тях инвестирани зад граница  
Интервю  
Капитал Daily  
Само външен натиск връща България към растеж  
Според главния икономист на Института по международни финанси Любомир Митов на 
страната не й трябват пари, а реформи  
Стандарт  
Трябва да освободим армията от търговците  
Готвим нов подход за финансиране и харчене, казва Павел Анастасов  
Новинар  
Алексей Савов: Диагностиката при бременност може да предотврати генетично заболяване  
Националната лаборатория предлага изследване на над 100 болести  
Монитор  
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Алекси Стратиев, експерт по пътна безопасност: 50 жертви повече за 6 месеца заради липса на 
контрол  
В момента у нас 50% от нарушителите на пътя изтърпяват наказанията си.  
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Дата: 18.08.2014  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/2014/08/18/news17233835.html  
Брой думи: 69  
 
 
Резюме: Сменят ръководителя на “Конкурентоспособност“ заради проблеми. Това е втората 
програма, която сменя ръководството си при служебния кабинет. Ръководителят на програма 
“Конкурентоспособност“ Ели Милушева напуска поста, научи “Капитал“. Милушева е била 
поканена да напусне, твърдят източници, запознати със ситуацията. Ръководството на 
програмата за бизнеса ще бъде поета от зам.-министър Ирена Младенова. От министерство на 
икономиката и енергетиката засега не са коментирали официално ситуацията, но потърсена за 
коментар, служ...  
 
Заглавие: Икономическият печат: Седми блок на АЕЦ Козлодуй може да се оскъпи с още 
2 млрд. евро  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Вестник Капитал Daily  
Сменят ръководителя на “Конкурентоспособност“ заради проблеми. Това е втората 
програма, която сменя ръководството си при служебния кабинет. Ръководителят на програма 
“Конкурентоспособност“ Ели Милушева напуска поста, научи “Капитал“. Милушева е била 
поканена да напусне, твърдят източници, запознати със ситуацията. Ръководството на 
програмата за бизнеса ще бъде поета от зам.-министър Ирена Младенова. От министерство 
на икономиката и енергетиката засега не са коментирали официално ситуацията, но потърсена 
за коментар, служ...  
 

http://novini.dir.bg/2014/08/18/news17233835.html
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Дата: 18.08.2014  
Източник: www.darikfinance.bg  
Връзка: 
http://www.darikfinance.bg/novini/109057/%C8%EA%EE%ED%EE%EC%E8%F7%E5%F1%EA%E8
%FF%F2+%EF%E5%F7%E0%F2%3A+%D1%E5%E4%EC%E8+%E1%EB%EE%EA+%ED%E0+%C
0%C5%D6+%CA%EE%E7%EB%EE%E4%F3%E9+%EC%EE%E6%E5+%E4%E0+%F1%E5+%EE
%F1%EA%FA%EF%E8+%F1+%EE%F9%E5+2+%EC%EB%F0%E4.+%E5%E2%F0%EE  
Брой думи: 972  
 
 
Резюме: Сменят ръководителя на "Конкурентоспособност" заради проблеми. Това е втората 
програма, която сменя ръководството си при служебния кабинет. Ръководителят на програма 
"Конкурентоспособност" Ели Милушева напуска поста, научи "Капитал". Милушева е била 
поканена да напусне, твърдят източници, запознати със ситуацията. Ръководството на 
програмата за бизнеса ще бъде поета от зам.-министър Ирена Младенова. От министерство на 
икономиката и енергетиката засега не са коментирали официално ситуацията, но потърсена за 
коментар, служебният министър на еврофондовете Илияна Цанова каза, че е запозната със 
случая. Тя уточни, че решението е на самото министерство, но мотивите за него са 
професионални. Според нея, има доста сигнали "от бенефициенти и партньори", че програмата 
не работи както трябва и има сериозни проблеми. Ели Милушева е вторият ръководител на 
оперативна програма, който си отива след идването на служебния кабинет. Първият махнал се 
беше Спиридон Александров, който управляваше в последната над половин година "Околна 
среда".  
 
Заглавие: Икономическият печат: Седми блок на АЕЦ Козлодуй може да се оскъпи с още 
2 млрд. евро  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Сменят ръководителя на "Конкурентоспособност" заради проблеми. Това е втората 
програма, която сменя ръководството си при служебния кабинет. Ръководителят на програма 
"Конкурентоспособност" Ели Милушева напуска поста, научи "Капитал". Милушева е била 
поканена да напусне, твърдят източници, запознати със ситуацията. Ръководството на 
програмата за бизнеса ще бъде поета от зам.-министър Ирена Младенова. От министерство 
на икономиката и енергетиката засега не са коментирали официално ситуацията, но потърсена 
за коментар, служебният министър на еврофондовете Илияна Цанова каза, че е запозната със 
случая. Тя уточни, че решението е на самото министерство, но мотивите за него са 
професионални. Според нея, има доста сигнали "от бенефициенти и партньори", че 
програмата не работи както трябва и има сериозни проблеми. Ели Милушева е вторият 
ръководител на оперативна програма, който си отива след идването на служебния кабинет. 
Първият махнал се беше Спиридон Александров, който управляваше в последната над 
половин година "Околна среда".  
Седми блок на АЕЦ "Козлодуй" може да се оскъпи с още 2 млрд. евро. Според икономическия 
министър Васил Щонов проектът ще струва 15% от БВП, Westinghouse го оценява на под 
10%.Изграждането на седми реактор в АЕЦ "Козлодуй" ще струва доста повече от 
първоначално обявеното - над 15% от брутния вътрешен продукт (БВП), а рискът ще се поеме 
основно от държавата. Това стана ясно от изказване на министъра на икономиката и 
енергетиката Васил Щонов при представяне на екипа му от заместници в петък. От 
потенциалния изпълнител на проекта - американската Westinghouse, реагираха, че прогнозната 
цена е под 10% от БВП. От министерството уточниха за "Капитал Dаily" в неделя, че 
прогнозната цена наистина е под 10%, но има фактори, които могат да оскъпят целия проект до 
15% от БВП. И обещаха повече информация в понеделник. По този начин министърът и 
компанията сериозно се разминаха в оценките си. Решение за проекта ще бъде взето от 
следващото правителство, след като се направи внимателен анализ. Проектът за седми 
реактор в АЕЦ "Козлодуй", за който предишното правителство подписа предварително 
споразумение с американската компания Westinghouse, е голям и значим, но е рисков, тъй като 
стойността му ще бъде над 15% от брутния вътрешен продукт, каза министърът.  
Вестник Сега  
Италиански съд потвърди присъдите на "кокаиновите крале". Втората инстанция остави 
наказанието от 20 години затвор за наркотрафик на Евелин Банев-Брендо.Всички обвиняеми по 
наркоаферата, станала известна като "Кокаиновите крале", са с потвърдени присъди от втората 

http://www.darikfinance.bg/novini/109057/%C8%EA%EE%ED%EE%EC%E8%F7%E5%F1%EA%E8%FF%F2+%EF%E5%F7%E0%F2%3A+%D1%E5%E4%EC%E8+%E1%EB%EE%EA+%ED%E0+%C0%C5%D6+%CA%EE%E7%EB%EE%E4%F3%E9+%EC%EE%E6%E5+%E4%E0+%F1%E5+%EE%F1%EA%FA%EF%E8+%F1+%EE%F9%E5+2+%EC%EB%F0%E4.+%E5%E2%F0%EE
http://www.darikfinance.bg/novini/109057/%C8%EA%EE%ED%EE%EC%E8%F7%E5%F1%EA%E8%FF%F2+%EF%E5%F7%E0%F2%3A+%D1%E5%E4%EC%E8+%E1%EB%EE%EA+%ED%E0+%C0%C5%D6+%CA%EE%E7%EB%EE%E4%F3%E9+%EC%EE%E6%E5+%E4%E0+%F1%E5+%EE%F1%EA%FA%EF%E8+%F1+%EE%F9%E5+2+%EC%EB%F0%E4.+%E5%E2%F0%EE
http://www.darikfinance.bg/novini/109057/%C8%EA%EE%ED%EE%EC%E8%F7%E5%F1%EA%E8%FF%F2+%EF%E5%F7%E0%F2%3A+%D1%E5%E4%EC%E8+%E1%EB%EE%EA+%ED%E0+%C0%C5%D6+%CA%EE%E7%EB%EE%E4%F3%E9+%EC%EE%E6%E5+%E4%E0+%F1%E5+%EE%F1%EA%FA%EF%E8+%F1+%EE%F9%E5+2+%EC%EB%F0%E4.+%E5%E2%F0%EE
http://www.darikfinance.bg/novini/109057/%C8%EA%EE%ED%EE%EC%E8%F7%E5%F1%EA%E8%FF%F2+%EF%E5%F7%E0%F2%3A+%D1%E5%E4%EC%E8+%E1%EB%EE%EA+%ED%E0+%C0%C5%D6+%CA%EE%E7%EB%EE%E4%F3%E9+%EC%EE%E6%E5+%E4%E0+%F1%E5+%EE%F1%EA%FA%EF%E8+%F1+%EE%F9%E5+2+%EC%EB%F0%E4.+%E5%E2%F0%EE
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инстанция в Милано. 20 години затвор остава наказанието на Евелин Банев-Брендо, 
апелативният съд е оставил Матей Боев за 12 години в затвора, а Тинко Гарев за 15 г., 
съобщиха за "Сега" източници от италианския съд. Няма промяна в наказанията и на 
останалите подсъдими чужденци, които бяха признати за виновни в участие в международен 
канал за трафик на наркотици от Латинска Америка до Европа. Всички те имат право да 
обжалват пред Върховния съд на Италия, след като излязат мотивите на присъдите им. В 
началото на юли Софийският апелативен съд пусна Банев на свобода срещу подписка, след 
като го оправда по обвинение за организиране и участие в престъпна група за пране на 2 млн. 
евро, които разследващите смятат, че са от наркотрафик. На първа инстанция той получи 
наказание от 7.5 години. Втората инстанция отмени и условните присъди на бившата му 
съпруга Моника Добринова, сестра й Десислава Дишлиева и Симо Карайчев.  
Жалба спъва ремонта на бул. "Витоша" в София. Общинска фирма се оплака от собственика си 
- Столична община, в Комисията за защита на конкуренцията.Общинското предприятие 
"Софинвест" е подало жалба до Комисията за защита на конкуренцията, с която спира част от 
поръчката, обявена от собственика му - Столична община, за ремонт на третия етап на бул. 
"Витоша". Това става ясно от справка в сайта на комисията. Жалбата е от 1 август и с нея 
предприятието обжалва само втората обособена позиция от поръчката, която е за 
консултантска услуга по проекта. Мотивите не са посочени. Поръчката обхваща ремонт на 
участъка от ул. "Солунска" до ул. "Алабин", като включва архитектурното му оформление по 
подобие на първите два етапа. Прогнозната стойност на ремонта е 1.2 млн. лв. без ДДС. През 
май беше спряна и първата позиция, която е за самия ремонт. Жалбата беше подадена от 
"Хауратон България" в края на април. Фирмата обжалва решението за откриване на 
обществената поръчка, като твърди, че то е незаконосъобразно. Според жалбоподателя 
изискванията към част "Отводняване" са посочени в документацията, но не и в обявлението. 
Отделно е посочено, че така поставените условия към част от елементите на монолитните 
отводнителни улеи дават предимство на определен участник, който е посочен в жалбата. 
Последният етап от ремонта на булеварда трябваше да е готов до края на годината според 
сроковете, разписани в обявлението. Това обаче може да не се случи именно заради жалбите, 
а в момента тази част от ключовата улица продължава да е разкопана.  
Вестник 24 часа  
Бойко Борисов: Десет зам.-министри ще имат мюсюлманите, ако дойдем на власт. Поне 10 зам-
министри ще имат мюсюлманите ако дойдем на власт, обяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в 
джебелското село Припек. Според него българските мюсюлмани трябва да са мост между 
партиите ,а не да ги разделят. "Стремим се към 121 депутати", каза още Бойко Борисов. Според 
него управлението трябва да бъде или стабилно, или няма да участва в него. „От сега ми 
поставят условия“, каза лидерът на ГЕРБ. "Само в България вторият, третият и четвъртият 
казват какво да прави първият". Борисов пожела успех на Реформаторите.  
Вестник Новинар  
Изкупуват манатарките за 4 лв. от пунктовете. 99 на сто от българските гъби са за износ. Това 
съобщи за „Новинар” председателят на асоциацията на преработвателите на диворастящи 
гъби и плодове в България инж. Юлиян Колев. Той изтъкна, че забраната за внос на европейски 
храни в Русия е помогнала на родния бранш. „Заради ембаргото страните от Европейския съюз 
имат интерес да купуват гъби от България”, уточни той. По думите му страната ни изнася от 
деликатеса най-вече в Европа. Родните преработватели намират пазар още в Швейцария и 
САЩ. Китай също е голям потребител на гъби, но азиатската страна също има големи 
количества от тях, които изнася за чужди пазари.  
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Дата: 18.08.2014  
Източник: www.infostock.bg  
Връзка: http://www.infostock.bg/infostock/control/bg/news/57928-ikonomicheskiyat-pechat-sedmi-
blok-na-aets-kozloduj-mozhe-da-se-oskapi-s-oshte-2-mlrd-evro  
Брой думи: 972  
 
 
Резюме: Сменят ръководителя на "Конкурентоспособност" заради проблеми. Това е втората 
програма, която сменя ръководството си при служебния кабинет. Ръководителят на програма 
"Конкурентоспособност" Ели Милушева напуска поста, научи "Капитал". Милушева е била 
поканена да напусне, твърдят източници, запознати със ситуацията. Ръководството на 
програмата за бизнеса ще бъде поета от зам.-министър Ирена Младенова. От министерство на 
икономиката и енергетиката засега не са коментирали официално ситуацията, но потърсена за 
коментар, служебният министър на еврофондовете Илияна Цанова каза, че е запозната със 
случая. Тя уточни, че решението е на самото министерство, но мотивите за него са 
професионални. Според нея, има доста сигнали "от бенефициенти и партньори", че програмата 
не работи както трябва и има сериозни проблеми. Ели Милушева е вторият ръководител на 
оперативна програма, който си отива след идването на служебния кабинет. Първият махнал се 
беше Спиридон Александров, който управляваше в последната над половин година "Околна 
среда".  
 
Заглавие: Икономическият печат: Седми блок на АЕЦ Козлодуй може да се оскъпи с още 
2 млрд. евро  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Сменят ръководителя на "Конкурентоспособност" заради проблеми. Това е втората 
програма, която сменя ръководството си при служебния кабинет. Ръководителят на програма 
"Конкурентоспособност" Ели Милушева напуска поста, научи "Капитал". Милушева е била 
поканена да напусне, твърдят източници, запознати със ситуацията. Ръководството на 
програмата за бизнеса ще бъде поета от зам.-министър Ирена Младенова. От министерство 
на икономиката и енергетиката засега не са коментирали официално ситуацията, но потърсена 
за коментар, служебният министър на еврофондовете Илияна Цанова каза, че е запозната със 
случая. Тя уточни, че решението е на самото министерство, но мотивите за него са 
професионални. Според нея, има доста сигнали "от бенефициенти и партньори", че 
програмата не работи както трябва и има сериозни проблеми. Ели Милушева е вторият 
ръководител на оперативна програма, който си отива след идването на служебния кабинет. 
Първият махнал се беше Спиридон Александров, който управляваше в последната над 
половин година "Околна среда".  
Седми блок на АЕЦ "Козлодуй" може да се оскъпи с още 2 млрд. евро. Според икономическия 
министър Васил Щонов проектът ще струва 15% от БВП, Westinghouse го оценява на под 
10%.Изграждането на седми реактор в АЕЦ "Козлодуй" ще струва доста повече от 
първоначално обявеното - над 15% от брутния вътрешен продукт (БВП), а рискът ще се поеме 
основно от държавата. Това стана ясно от изказване на министъра на икономиката и 
енергетиката Васил Щонов при представяне на екипа му от заместници в петък. От 
потенциалния изпълнител на проекта - американската Westinghouse, реагираха, че прогнозната 
цена е под 10% от БВП. От министерството уточниха за "Капитал Dаily" в неделя, че 
прогнозната цена наистина е под 10%, но има фактори, които могат да оскъпят целия проект до 
15% от БВП. И обещаха повече информация в понеделник. По този начин министърът и 
компанията сериозно се разминаха в оценките си. Решение за проекта ще бъде взето от 
следващото правителство, след като се направи внимателен анализ. Проектът за седми 
реактор в АЕЦ "Козлодуй", за който предишното правителство подписа предварително 
споразумение с американската компания Westinghouse, е голям и значим, но е рисков, тъй като 
стойността му ще бъде над 15% от брутния вътрешен продукт, каза министърът.  
Вестник Сега  
Италиански съд потвърди присъдите на "кокаиновите крале". Втората инстанция остави 
наказанието от 20 години затвор за наркотрафик на Евелин Банев-Брендо.Всички обвиняеми по 
наркоаферата, станала известна като "Кокаиновите крале", са с потвърдени присъди от втората 
инстанция в Милано. 20 години затвор остава наказанието на Евелин Банев-Брендо, 
апелативният съд е оставил Матей Боев за 12 години в затвора, а Тинко Гарев за 15 г., 
съобщиха за "Сега" източници от италианския съд. Няма промяна в наказанията и на 
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останалите подсъдими чужденци, които бяха признати за виновни в участие в международен 
канал за трафик на наркотици от Латинска Америка до Европа. Всички те имат право да 
обжалват пред Върховния съд на Италия, след като излязат мотивите на присъдите им. В 
началото на юли Софийският апелативен съд пусна Банев на свобода срещу подписка, след 
като го оправда по обвинение за организиране и участие в престъпна група за пране на 2 млн. 
евро, които разследващите смятат, че са от наркотрафик. На първа инстанция той получи 
наказание от 7.5 години. Втората инстанция отмени и условните присъди на бившата му 
съпруга Моника Добринова, сестра й Десислава Дишлиева и Симо Карайчев.  
Жалба спъва ремонта на бул. "Витоша" в София. Общинска фирма се оплака от собственика си 
- Столична община, в Комисията за защита на конкуренцията.Общинското предприятие 
"Софинвест" е подало жалба до Комисията за защита на конкуренцията, с която спира част от 
поръчката, обявена от собственика му - Столична община, за ремонт на третия етап на бул. 
"Витоша". Това става ясно от справка в сайта на комисията. Жалбата е от 1 август и с нея 
предприятието обжалва само втората обособена позиция от поръчката, която е за 
консултантска услуга по проекта. Мотивите не са посочени. Поръчката обхваща ремонт на 
участъка от ул. "Солунска" до ул. "Алабин", като включва архитектурното му оформление по 
подобие на първите два етапа. Прогнозната стойност на ремонта е 1.2 млн. лв. без ДДС. През 
май беше спряна и първата позиция, която е за самия ремонт. Жалбата беше подадена от 
"Хауратон България" в края на април. Фирмата обжалва решението за откриване на 
обществената поръчка, като твърди, че то е незаконосъобразно. Според жалбоподателя 
изискванията към част "Отводняване" са посочени в документацията, но не и в обявлението. 
Отделно е посочено, че така поставените условия към част от елементите на монолитните 
отводнителни улеи дават предимство на определен участник, който е посочен в жалбата. 
Последният етап от ремонта на булеварда трябваше да е готов до края на годината според 
сроковете, разписани в обявлението. Това обаче може да не се случи именно заради жалбите, 
а в момента тази част от ключовата улица продължава да е разкопана.  
Вестник 24 часа  
Бойко Борисов: Десет зам.-министри ще имат мюсюлманите, ако дойдем на власт. Поне 10 зам-
министри ще имат мюсюлманите ако дойдем на власт, обяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в 
джебелското село Припек. Според него българските мюсюлмани трябва да са мост между 
партиите ,а не да ги разделят. "Стремим се към 121 депутати", каза още Бойко Борисов. Според 
него управлението трябва да бъде или стабилно, или няма да участва в него. „От сега ми 
поставят условия“, каза лидерът на ГЕРБ. "Само в България вторият, третият и четвъртият 
казват какво да прави първият". Борисов пожела успех на Реформаторите.  
Вестник Новинар  
Изкупуват манатарките за 4 лв. от пунктовете. 99 на сто от българските гъби са за износ. Това 
съобщи за „Новинар” председателят на асоциацията на преработвателите на диворастящи 
гъби и плодове в България инж. Юлиян Колев. Той изтъкна, че забраната за внос на европейски 
храни в Русия е помогнала на родния бранш. „Заради ембаргото страните от Европейския съюз 
имат интерес да купуват гъби от България”, уточни той. По думите му страната ни изнася от 
деликатеса най-вече в Европа. Родните преработватели намират пазар още в Швейцария и 
САЩ. Китай също е голям потребител на гъби, но азиатската страна също има големи 
количества от тях, които изнася за чужди пазари.  
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Дата: 18.08.2014  
Източник: www.frognews.bg  
Връзка: http://www.frognews.bg/news_74759/Evropa_ni_dava_nad_2_mlrd_za_selsko_stopanstvo/  
Брой думи: 725  
 
 
Резюме: Европейската помощ за селата е най-големият ресурс, който се очаква да влезе в 
страната ни от Брюксел. До 2020 г. земеделците и агробизнесмените ще могат да си поделят 
2,338 млрд. евро за модернизиране на предприятията и развитие на бизнес по Програмата за 
развитие на селските райони. Всяка година над 1,5 млрд. евро ще се разпределят и за 
подпомагане на единица площ. Въвежда се обаче таван за тази помощ, която може да получи 
едно лице, и той ще бъде 300 000 лв. след приспаднати разходи за заплати, осигуровки и други 
социални плащания.  
 
Заглавие: Европа ни дава над 2 млрд.за селско стопанство  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Европейската помощ за селата е най-големият ресурс, който се очаква да влезе в 
страната ни от Брюксел. До 2020 г. земеделците и агробизнесмените ще могат да си поделят 
2,338 млрд. евро за модернизиране на предприятията и развитие на бизнес по Програмата за 
развитие на селските райони. Всяка година над 1,5 млрд. евро ще се разпределят и за 
подпомагане на единица площ. Въвежда се обаче таван за тази помощ, която може да получи 
едно лице, и той ще бъде 300 000 лв. след приспаднати разходи за заплати, осигуровки и други 
социални плащания.  
В същото време се намалява площта на стопанствата, за които може да се взимат пари за 
декар нива - от 5 на 1 дка.  
С милиардите от Програмата за развитие на селските райони е предвидено да се подпомогнат 
2300 проекта и с тях да се открият 2500 нови работни места. Финансовият ресурс на 
Програмата за развитие на селските райони е разпределен в 20 мерки. Най-голям интерес се 
очаква да има към мярка 4 - инвестиции във физически активи, по която се финансират 
инвестиции в техника и сгради, както и за изграждане на напоителни системи. Половината от 
направените за тази цел разходи ще се покриват от европейските фондове, а максималният 
размер на инвестицията по един проект е 3 млн. евро. Ако дейността включва група от 
инвеститори, се допуска максимален размер от 5 млн. евро, пише "Стандарт".  
Нов момент на програмата е, че се предвижда увеличение на максимално допустимата помощ 
с до 20% при групови инвестиции. Друга новост е специалната подпрограма за малки и средни 
предприятия. За тях е предвиден отделен бюджет и по-лек режим за кандидатстване. За да се 
възползват от него, фирмите трябва да отговарят на три изисквания - да обработват земя до 10 
хектара, икономическият размер на стопанството им да е от 2000 до 7999 евро и да имат 
регистрация като земеделски производители.  
15,860 млрд. евро от ЕС ще може да усвои страната ни през целия нов програмен период 2014-
2020 г. По-7-те оперативни програми, програмите за морско дело и за селските райони страната 
ни ще може да усвои общо 9,85 млрд. евро (виж таблицата). Освен това страната ни ще може 
да получи финансиране и от новия Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се 
лица. От фонда ще можем да получим 104 млн. евро, които ще се разпределят от социалното 
министерство. Страната ни сама ще решава дали да подпомага хората с пакети храни, 
продукти или други вещи.  
Директните плащания от Брюксел до 2020 г. са на обща стойност 5,33 млрд. евро. По 
механизма "Свързана Европа" ще можем да защитим трансгранични транспортни проекти, 
предимно за жп инфраструктура, на обща стойност 406 млн. евро. Още 165 млн. евро ще 
дойдат по линия на Европейското териториално сътрудничество.  
Ето и средствата по програми и дейности:  
ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" Жп транспорт (инфраструктура и подвижен 
състав), пътища (магистрали и 1-ви клас), метро (инфраструктура и подвижен състав), 
интермодални терминали 1 604  
ОП "Околна среда" Води (пречиствателни станции и ВиК), отпадъци (системи за разделно 
събиране на отпадъци, оползотворяване, завод за боклука на София), Натура 2000 и 
биоразнообразие, защита от наводнения, опазване на въздуха 1 505  

http://www.frognews.bg/news_74759/Evropa_ni_dava_nad_2_mlrd_za_selsko_stopanstvo/
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ОП "Региони в растеж" Енергийна ефективност (публични и жилищни сгради), болници, ВУЗ-
ове, училища, детски градини, благоустрояване на градската среда, опазване и популяризиране 
на културно-историческите паметници, пътища 1,2,3- ти клас, градски транспорт 1 312  
ОП "Иновации и конкурентоспособност" Мерки, насочени към бизнеса и предприятията, 
въвеждане на иновации и нови технологии, енергийна ефективност, навлизане на 
международни пазари 1 182  
ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" Развитие на науката, развитие на 
качественото образование, намаляване на ранното отпадане от училища и образователна 
интеграция на малцинствените групи, учене през целия живот 596  
ОП "Развитие на човешките ресурси" Мерки за заетост (посреднически услуги, обучения, 
стажове, предприемачество), мерки за качествени социални и здравни услуги, 
деинституционализация на деца и възрастни, подкрепа за институциите и партньорите в 
сферата на пазара на труда, социалното включване и здравеопазването 938  
ОП "Добро управление" Комплексно административно обслужване и намаляване на 
административната тежест, управление на човешките ресурси в администрацията и съдебната 
система, електронно управление 285  
Програма за морско дело и рибарство Подкрепа в сектора на аквакултурата, рибарството и 
свързаната с тях преработка, диверсификация, мерки за заетост и за опазване на околната 
среда, иновации, контрол и събиране на данни 88  
Програма за развитие на селските райони Подпомагане на земеделските стопанства, НИРД и 
иновации, образование, заетост, опазване на околната среда, диверсификация, инвестиции в 
публичната инфраструктура, пазари на производителите, ИКТ 2 339  
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Дата: 18.08.2014  
Източник: www.standartnews.com  
Връзка: http://www.standartnews.com/biznes-ikonomika/nad_2_mlrd_za_biznes_na_selo-
250262.html  
Брой думи: 734  
 
 
Резюме: Европейската помощ за селата е най-големият ресурс, който се очаква да влезе в 
страната ни от Брюксел. До 2020 г. земеделците и агробизнесмените ще могат да си поделят 
2,338 млрд. евро за модернизиране на предприятията и развитие на бизнес по Програмата за 
развитие на селските райони. Всяка година над 1,5 млрд. евро ще се разпределят и за 
подпомагане на единица площ. Въвежда се обаче таван за тази помощ, която може да получи 
едно лице, и той ще бъде 300 000 лв. след приспаднати разходи за заплати, осигуровки и други 
социални плащания. В същото време се намалява площта на стопанствата, за които може да 
се взимат пари за декар нива - от 5 на 1 дка.  
 
Заглавие: Над €2 млрд. за бизнес на село  
Подзаглавие: Слагат таван от 300 хил. лв. на помощите за единица площ  
Автор:  
Текст: Европейската помощ за селата е най-големият ресурс, който се очаква да влезе в 
страната ни от Брюксел. До 2020 г. земеделците и агробизнесмените ще могат да си поделят 
2,338 млрд. евро за модернизиране на предприятията и развитие на бизнес по Програмата за 
развитие на селските райони. Всяка година над 1,5 млрд. евро ще се разпределят и за 
подпомагане на единица площ. Въвежда се обаче таван за тази помощ, която може да получи 
едно лице, и той ще бъде 300 000 лв. след приспаднати разходи за заплати, осигуровки и други 
социални плащания. В същото време се намалява площта на стопанствата, за които може да 
се взимат пари за декар нива - от 5 на 1 дка.  
С милиардите от Програмата за развитие на селските райони е предвидено да се подпомогнат 
2300 проекта и с тях да се открият 2500 нови работни места. Финансовият ресурс на 
Програмата за развитие на селските райони е разпределен в 20 мерки. Най-голям интерес се 
очаква да има към мярка 4 - инвестиции във физически активи, по която се финансират 
инвестиции в техника и сгради, както и за изграждане на напоителни системи. Половината от 
направените за тази цел разходи ще се покриват от европейските фондове, а максималният 
размер на инвестицията по един проект е 3 млн. евро. Ако дейността включва група от 
инвеститори, се допуска максимален размер от 5 млн. евро.  
Нов момент на програмата е, че се предвижда увеличение на максимално допустимата помощ 
с до 20% при групови инвестиции. Друга новост е специалната подпрограма за малки и средни 
предприятия. За тях е предвиден отделен бюджет и по-лек режим за кандидатстване. За да се 
възползват от него, фирмите трябва да отговарят на три изисквания - да обработват земя до 10 
хектара, икономическият размер на стопанството им да е от 2000 до 7999 евро и да имат 
регистрация като земеделски производители.  
Взимаме от ЕС 15,86 млрд. евро  
15,860 млрд. евро от ЕС ще може да усвои страната ни през целия нов програмен период 2014-
2020 г. По-7-те оперативни програми, програмите за морско дело и за селските райони страната 
ни ще може да усвои общо 9,85 млрд. евро (виж таблицата). Освен това страната ни ще може 
да получи финансиране и от новия Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се 
лица. От фонда ще можем да получим 104 млн. евро, които ще се разпределят от социалното 
министерство. Страната ни сама ще решава дали да подпомага хората с пакети храни, 
продукти или други вещи.  
Директните плащания от Брюксел до 2020 г. са на обща стойност 5,33 млрд. евро. По 
механизма "Свързана Европа" ще можем да защитим трансгранични транспортни проекти, 
предимно за жп инфраструктура, на обща стойност 406 млн. евро. Още 165 млн. евро ще 
дойдат по линия на Европейското териториално сътрудничество.  
Програма  
Основни дейности  
Средства от ЕС (в млн. евро)  
ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура"  
Жп транспорт (инфраструктура и подвижен състав), пътища (магистрали и 1-ви клас), метро 
(инфраструктура и подвижен състав), интермодални терминали  
1 604  

http://www.standartnews.com/biznes-ikonomika/nad_2_mlrd_za_biznes_na_selo-250262.html
http://www.standartnews.com/biznes-ikonomika/nad_2_mlrd_za_biznes_na_selo-250262.html
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ОП "Околна среда"  
Води (пречиствателни станции и ВиК), отпадъци (системи за разделно събиране на отпадъци, 
оползотворяване, завод за боклука на София), Натура 2000 и биоразнообразие, защита от 
наводнения, опазване на въздуха  
1 505  
ОП "Региони в растеж"  
Енергийна ефективност (публични и жилищни сгради), болници, ВУЗ-ове, училища, детски 
градини, благоустрояване на градската среда, опазване и популяризиране на културно-
историческите паметници, пътища 1,2,3- ти клас, градски транспорт  
1 312  
ОП "Иновации и конкурентоспособност"  
Мерки, насочени към бизнеса и предприятията, въвеждане на иновации и нови технологии, 
енергийна ефективност, навлизане на международни пазари  
1 182  
ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"  
Развитие на науката, развитие на качественото образование, намаляване на ранното отпадане 
от училища и образователна интеграция на малцинствените групи, учене през целия живот  
596  
ОП "Развитие на човешките ресурси"  
Мерки за заетост (посреднически услуги, обучения, стажове, предприемачество), мерки за 
качествени социални и здравни услуги, деинституционализация на деца и възрастни, подкрепа 
за институциите и партньорите в сферата на пазара на труда, социалното включване и 
здравеопазването  
938  
ОП "Добро управление"  
Комплексно административно обслужване и намаляване на административната тежест, 
управление на човешките ресурси в администрацията и съдебната система, електронно 
управление  
285  
Програма за морско дело и рибарство  
Подкрепа в сектора на аквакултурата, рибарството и свързаната с тях преработка, 
диверсификация, мерки за заетост и за опазване на околната среда, иновации, контрол и 
събиране на данни  
88  
Програма за развитие на селските райони  
Подпомагане на земеделските стопанства, НИРД и иновации, образование, заетост, опазване 
на околната среда, диверсификация, инвестиции в публичната инфраструктура, пазари на 
производителите, ИКТ  
2 339  
Общо  
9 849  
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Дата: 18.08.2014  
Източник: www.capital.bg  
Връзка: 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sedmicata/sutreshenblok/2014/08/18/2363261_sutreshen_b
lok_18_avgust/  
Брой думи: 533  
 
 
Резюме: БНБ разреши селективен подбор на сделките в КТБ; Сменят ръководителя на 
"Конкурентоспособност" заради проблеми; Фермери предлагат обсъждане на бъдещите 
субсидии за малките стопанства; Тежки разговори на четиристранната среща в Берлин за 
кризата Украйна  
 
Заглавие: Сутрешен блок: 18 август  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: БНБ разреши селективен подбор на сделките в КТБ; Сменят ръководителя на 
"Конкурентоспособност" заради проблеми; Фермери предлагат обсъждане на бъдещите 
субсидии за малките стопанства; Тежки разговори на четиристранната среща в Берлин за 
кризата Украйна  
България  
БНБ разреши селективен подбор на сделките в КТБ Кредитополучателите, изтеглили заеми от 
Корпоративна търговска банка (КТБ) и дъщерната й "Виктория" (новото име на "Креди агрикол 
България") ще имат по-широко поле за действие. Например ще могат да превалутират или да 
прихващат суми, за да плащат задълженията си. Това реши управителният съвет на БНБ в 
петък. От централната банка посочват, че някои текстове от Закона за кредитните институции 
дават такава възможност за банки, които са поставени под надзор, в случаите, в които е 
преценено, че това е в интерес на самите кредитори. (Капитал Daily)  
Социалното министерство ще предложи увеличение на минималната заплата за 2015 г. "Да, ще 
има увеличение. Но аз съм привърженик на автоматичния механизъм за нарастване на 
гарантираните от държавата минимални доходи". Така служебният социален министър Йордан 
Христосков отговаря на въпроса дали неговото ведомство ще предложи увеличение на 
минималната заплата през 2015 г.Той уточнява, че би трябвало като критерии да се използват 
макроикономически индикатори като нарастването на производителността на труда. (Труд)  
Сменят ръководителя на "Конкурентоспособност" заради проблеми Ръководителят на 
програма "Конкурентоспособност" Ели Милушева напуска поста, научи "Капитал". Милушева 
е била поканена да напусне, твърдят източници, запознати със ситуацията. Ръководството на 
програмата за бизнеса ще бъде поета от зам.-министър Ирена Младенова. (Капитал)  
Бизнес  
БТК отчита спад на приходите, но печалбата расте Подобно на останалите два мобилните 
оператора и БТК отчете спад на приходите през второто тримесечие, но единствен от тях обяви 
ръст на печалбата си. Това показват финансовите резултати на телекома за периода април - 
юни. Постъпленията на БТК се свиват на 198.3 млн. лева, като през същия период на 
предходната година те са 203.6 млн. лева. (Капитал Daily)  
Терен от близо 3 дка в "Дианабад" си търси купувачи Терен от близо 3 дка в кв. "Дианабад" се 
продава от съдебния изпълнител Мариян Петков, става ясно от обявление в регистъра за 
продажби. Според документите имотът е собственост на "Прайм билдинг" и не е застроен. В 
обявата няма информация кой е поискал продажбата, а до редакционното приключване на 
материала не успяхме да се свържем нито с длъжника, нито с офиса на съдебния изпълнител. 
(Капитал Daily)  
Фермери предлагат обсъждане на бъдещите субсидии за малките стопанства Да се направи 
обществено обсъждане на правилата по изпратената в Брюксел схема за подпомагане на 
дребни земеделски производители и да се заложат изисквания към кандидатите, свързани със 
задължителна регистрация и спазване на данъчното законодателство. Такова предложение е 
изпратила асоциацията на зърнопроизводителите до служебния министър на земеделието 
Васил Грудев, съобщиха в петък от организацията. (Капитал Daily)  
Свят  
Тежки разговори са белязали четиристранната среща в Берлин за кризата Украйна Целта в 
Украйна остава да бъде издействано прекратяване на огъня и да бъдат избегнати нови жертви, 
заяви след края на четиристранната среща за бившата съветската република в Берлин 

http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sedmicata/sutreshenblok/2014/08/18/2363261_sutreshen_blok_18_avgust/
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sedmicata/sutreshenblok/2014/08/18/2363261_sutreshen_blok_18_avgust/
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германският министър на външните работи Франк-Валтер Щайнмайер, цитиран от световните 
агенции. (Дневник)  
СЗО: Кризата с вируса ебола е значително подценена Кризата с вируса ебола в Африка е 
значително подценена, заяви Световната здравна организация (СЗО) четвъртък. Експертите на 
организацията имат доказателства, че броят на заболелите и починалите не отразява 
истинския мащаб на кризата. (Дневник)  
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Дата: 18.08.2014  
Източник: www.24chasa.bg  
Връзка: http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=4251626  
Брой думи: 2272  
 
 
Резюме: - Г-н Щонов, някои реагираха на вашето назначение с „изненада!", въпреки че не сте 
безкрайно непознат. Но наистина малко се знае за вас.  
 
Заглавие: Васил Щонов: Ще стабилизираме енерегетиката и икономиката, за да върнем 
доверието на инвеститорите  
Подзаглавие:  
Автор: Марияна Бойкова  
Текст: - Г-н Щонов, някои реагираха на вашето назначение с „изненада!", въпреки че не сте 
безкрайно непознат. Но наистина малко се знае за вас.  
- Роден съм в Пловдив. Учих в английската гимназия, завърших Университета на Пенсилвания 
в САЩ с две бакалавърски специалности - финанси от "Уортън" и електронно инженерство. По-
късно завърших магистратура по бизнес администрация (MBA) от Масачузетския 
технологическия университет. Работил съм в инвестиционни банки и консултантски фирми, а 
последните четири години в "Близу".  
- Писахме, че сте работили по големи сделки за сливания? Може ли да кажете за някои от тях?  
- Банкерите в този сегмент на пазара обичат да говорят за мащаба на сделките, в които са 
участвали. Една такава сделка, в която имах значителна роля, макар по това време да бях едва 
на 27-28 години, бе сливането на Бел Атлантик и GTE, за 53 млрд. долара. За мен по-важно е 
каква е ползата от дадено сливане, дали се намаляват разходите, дали се подобрява 
пазарната позиция, въобще как фирмата става по-конкурентна на пазара.  
- А какво правите тук?  
- През 2004 г. се върнах в България с идеята да използвам опита си, за да работя за 
увеличаване ефективността на големите предприятия в Източна Европа, основно в банковия, 
телекомуникационния и енергийния отрасъл. Работил съм във водещата консултанска фирма 
„МакКинзи" основно в България, Ръмъния, Гърция и Украйна.  
- Не ви ли беше по-добре при многомилиардните сделки?  
- Дори когато работи за многомилиардни сделки, човек си остава обикновен служител, 
специалист.  
- А тук?  
- Тук също си служител. Мащабите тук са по-малки, но работата е сходна, дори 
предизвикателствата са по-големи, тъй като много индустрии не работят на пазарно 
ориентиран принцип. Пример за това е енергетиката. Защо се върнах? Защото искам да 
помагам. Мисля, че хора като мен с успешна кариера на Запад трябва да се връщат тук. Въпрос 
на избор е къде да живееш - в една уредена страна или в една малко по-неуредена страна, за 
която обаче можеш да бъдеш по-полезен.  
- Комфортно ли се чувствате у нас? При многото българи, които се чувстват нещастни.  
- Много е типично за нас, българите, да гледаме само негативно на нещата. Живеем в 
прекрасна страна, слънце, море, ски, гостоприемни хора. На кръстопътя на Европа. Има 
толкова много потенциал пред нас, просто трябва да се хванем на работа и да я свършим 
професионално. Бих искал действията ми да са полезни за обществото и като българин искам 
да ги правя тук. На моменти е трудно, но трябва постоянно да си повтаряме: "Ще се справим".  
- Казахте, че сте консултирали в енергетиката. Къде?  
- Чехия, Русия и България. Последно бяхме изготвили план за реструктурирането на сектора 
през 2009 г. с идеята той и в частност БЕХ да работят при пазарни условия. За съжаление, не 
получихме подкрепа.  
- Какво беше ясно?  
- Държавните фирми да се реструктурират според европейските правила и да се управляват 
ефективно. Регулаторът да е професионален и независим. Да се движим към либерализация 
на пазара.  
- Кажете за едно дружество, което повлича и холдинга - НЕК?  
- НЕК е в ситуация на доставчик от последна инстанция и сам не може да се справи със 
сегашната ситуация, наложена от неефективна регулаторна рамка и липса на прозрачност. 
Компанията, от една страна, купува енергия от производителите, от друга страна, я продава на 
потребителите на регулирания пазар.  

http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=4251626
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- На домакинствата и на малкия бизнес.  
- Най-вече. И неефективностите, наложени от ДКЕВР - кои разходи са признати, кои не са, 
всички тези неща НЕК ги обира. За да се превърне тя в стабилна компания, регулаторът трябва 
да си свърши работата- да прави ценообразуването по най-ефективния начин. В момента не 
съм убеден, че това се случва. АЕЦ "Козлодуй" произвежда най-евтината електроенергия, но 
пък има и по-скъпа - тази от ВЕИ- та, ТЕЦ "Марица-изток 1" и ТЕЦ "Марица-изток 3", 
когенерациите. Договорите са сключвани в миналото, по тогава действащите закони и към 
момента не можем да ги променим. Намираме се в ситуация, в която системата е изпаднала в 
дисбаланс, защото миксът от цените, по които НЕК изкупува енергията, са по-високи от тези, на 
които се продава на крайните потребители.  
- Какво може да се направи? Казахте 18-19 мерки, много са за времето, в което ще управлявате 
енергетиката.  
- Основните мерки са няколко - пълна прозрачност на пазара относно цените на производството 
на отделните централи, поети ангажименти (или сключени договори) и начинът, по-който се 
диспечират източниците; прозрачност в търговете за еленергия на свободния пазар, както и 
осигуряване на достатъчна конкуренция, за да стане пазарът по-ликвиден и да има реален 
шанс борсата на електроенергия да заработи, подобрено управление на държавните фирми, 
ефективна и независима работа на енергийния регулатор, особено в частта ценообразуване. 
Да се вземат предвид всичките разходи, за да може да се отрази реалното състояние на 
системата; разговори с всички участници на пазара за възможни отстъпки с цел оздравяване на 
пазара; въвеждане на устойчив подход за развитие на енергийния сектор в дългосрочен план. 
Това ще е и ролята на  
енергийния борд - да даде по-голяма предвидимост в енергетиката, каква ще бъде пътеката 
към пълно либерализиране на пазара, за да може енергийните компании да се подготвят за 
отварянето на пазара, за това им трябва време.  
Ако енергийните компании, централите и разпределящите дружества не се реформират, не са 
ефективни, някои може и да не успеят да оцелеят на свободен пазар.  
Реформите не трябва да се отлагат, не може да се работи както досега. Затова ще подготвим 
план, който в следващите няколко години постепенно да ни изведе от тази ситуация.  
- Нямате много време.  
- Да гледаме по-оптимистично. Имаме много добри енергетици. В АЕЦ "Козлодуй" фокусът ще 
бъде върху продължаване живота на 5-и и 6-и блок с 20 или 30 г. В този период те ще 
произвеждат евтина електроенергия. Това ще позволи да се стабилизира секторът, но само ако 
е реформиран, ако се спрат течовете. Разходите, които се правят от дружествата, трябва да се 
признават, когато са оправдани. Има начин да се стабилизира системата, но ако продължава 
както досега, просто си губим времето. Аз не съм тук да си губя времето.  
- С какво ще започнете?  
- С ефективното управление на държавните дружества, със създаването на действащ пазар на 
ел. енергия. Ще започнем активни разговори с ТЕЦ "Марица-изток 1" и ТЕЦ "Марица-изток 3", с 
електроразпределителните дружества, с ВЕИ-тата, за да направим модел, който е по-добър за 
държавата и да работи и за тях. Законът е позволил ВЕИ-тата да бъдат инсталирани, няма как 
да се върнем назад. Но и те разбират, че не може да продължава така, защото пари в 
системата няма.  
- Това трябва да стане бързо, нали?  
- От една страна, трябва да стане бързо, защото сегашното служебно правителство разполага с 
ограничено време. От друга страна - този дълг от 3 млрд. лв. се е натрупал за много години, 
нека не си представяме, че ще се оправи за месец-два. Но ние ще начертаем пътя за справяне 
с дисбаланса в енергетиката. Да се постигне съгласие по него и на следващото правителство 
ще му бъде по-лесно да продължи реформите. Сегашният дисбаланс се дължи и на липсата на 
последователност при вземане на стратегически решения.  
- ДКЕВР ще обяви през октомври нови цени на еленергията. Не ви вкарвам в капана 
министърът да казва какви ще са цените, но какви заявления ще внесат държавните дружества, 
така че да няма драстично увеличение преди зимата. Хвърлят се в пространството различни 
проценти за поскъпване, че дори от 10% нагоре.  
- Не виждам как такива числа биха помогнали на общото благо на държавата. Ще представим 
на ДКЕВР реалното състояние на нещата, откъде идват дупките, повечето от тях са известни. 
Единият вариант е просто да се вдигне цената на тока - с колкото ДКЕВР реши. За мен това не 
е добро решение. По-добрият вариант е цената да се увеличава плавно в дългосрочен план и 
да се търсят допълнителни резерви в системата. Ще разчитам и на добрия тон при диалога със 
скъпите източници - ВЕИ, дългосрочни договори, когенерации, но всеки трябва да направи 
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отстъпки. Трябва да се вземат под внимание и ползите от скъпите източници на електроенергия 
- не замърсяват околната среда, загубите при преноса са по-малки, соларните източници добре 
покриват пика на потреблението през светлата част на деня.  
- Ще освобождавате ли хора?  
- Във фирмите, в които виждам потенциал за подобрение, давам шанс на мениджърите. Но има 
някои, които не са съгласни с общата посока, а аз като принципал съм длъжен да направя 
възможното те да си намалят загубите. Затова може да се наложат  
кадрови промени Но на този етап не планираме освобождаване на директори, освен тези, които 
вече обявихме.  
- Ще поясните ли какво е енергиен борд?  
- Идеята е не да отнеме функциите на ДКЕВР или на министерството, а да има спомагателен 
независим орган, който да осигури последователност в енергийната политика. В момента 
действащите закони, приетите стратегии за развитие на сектора и стратегиите на отделните 
участници, както държавните, така и частните, си противоречат и са несъвместими. Например 
за цената на тока на всички е ясно, че в дългосрочен план тя трябва да расте плавно, но при 
различните кабинети кривата е ту нагоре, ту надолу. Как човек да прогнозира в какво да влага 
пари, за да се отоплява - в климатици, в газификация или в друго. Как инвеститорите да 
планират бизнеса, ако няма последователна политика. Това е идеята на енергийния борд - да 
гарантира експертност, независимост и ефективност при вземане на решения в енергетиката. 
Бордът ще работи на ниво вицепремиер.  
- Седми блок на "Козлодуй" и споразумението с "Уестингхаус" го оставяте на следващото 
правителство?  
- Това е проект за мощност, която ще влезе в експлоатация 10 години след вземане на 
решението за нейното изграждане. Според предварителните данни стойността на  
7-и блок ще е под 10% от БВП, това е една сериозна за страната ни сума. Има и нерешени 
въпроси около проекта, които биха могли да го оскъпят. Той може да окаже много добър за 
България, но ще може да се каже със сигурност едва след като решим кога ще имаме нужда от 
тази мощност, когато изготвим финансовия модел и анализираме подробно търсенето и 
предлагането в региона, тоест потенциалът за експорт. Трябва да е ясен финансовият модел, 
за да поеме България премерен риск. Тези анализи ще отнемат месеци. Нереалистично е те да 
се завършат в рамките на мандата на служебното правителство. Ще оставим на редовното 
правителство да вземе решение за проекта. Има проекти, в които рискът е по-малък, а ползите 
сигурни. Например газовите интерконектори, при които финансовият риск е малък и гарантират 
диверсификация на доставките на природен газ. Приоритетно ще работим за междусистемната 
газова връзка с Гърция.  
- Отиващият си министър Стойнев ви предаде папка с кореспонденцията си по "Южен поток" с 
еврокомисаря по енергетиката Йотингер. Какво правите по този проект?  
- Запознат съм с документите и с изискванията на ЕК. Ние сме част от Европейската общност и 
ще отговорим на тези изисквания. Работим за отстраняване на несъответствията с 
европейското законодателство. Нека си свършим работата и ще коментирам.  
- А тръбите вече дойдоха.  
- Сами разбирате, че ако един кораб е тръгнал преди 2 седмици, няма как той да бъде върнат. 
Взел съм мерки, проектът да бъде замразен, докато не отговорим на наказателната процедура 
на ЕК, образувана срещу нас. "Южен поток" може да бъде добър за всички, но водещите страни 
в него са Русия и Европа. За България този проект може да донесе много плюсове с минимален 
риск, но само ако отговаря на изискванията на ЕК.  
- Да минем към икономиката. Бизнес климатът за юни и юли бележи влошаване. Стопанският 
елит не беше оптимист заради нестабилността и банковите трусове. Как виждате икономиката в 
близките два месеца?  
- Голяма част от икономиката се движи от европейските програми, искаме или не. Затова е 
много важно те да вървят добре. А Европейската комисия е спряла част от програмите поради 
съмнения за неефективно управление. Но не искам да съм реваншист, да говоря какво е било 
преди 5 август. Нужно е да има прозрачни процедури и по - добър контрол. Зам.-министър 
Ирена Младенова има отличен опит в работата с европейските фондове. Да покажем на 
комисията, че не ги вземаме тези пари просто да ги похарчим. Ако се купят машини, ако се 
стартират нови производства или услуги, парите се завъртат 4-5 пъти и ефектът се умножава. 
Трябва много повече хора да кандидатстват по програмите, за да се избират най-добрите 
проекти. Администрацията не разполага с достатъчно капацитет. Затова заедно с 
вицепремиера по европейските фондове Илияна Цанова разглеждаме възможността да се 
въведат повече финансови инструменти, които по-добре могат да отразяват риска. Защото не 
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можеш да очакваш от един административен служител да разгледа 20 проекта и да оцени 
двата най-добри.  
- Искате да вкарате парите в банките ли?  
- Не съм казал в банките. Казах финансови инструменти. Плащанията по програма "Иновации 
и конкурентоспособност" може да минат по три начина - чрез грантове, през банки или чрез 
финансови инструменти като "Джереми" и други. Навсякъде има проблем - ако минат през 
грантове, се опира в административния капацитет.  
- Но грантът си е безвъзмездна помощ за бизнеса.  
- По-голямата част от европейското финансиране е чрез безвъзмездна помощ, над 70%, това е 
изискване на комисията. С банките има друг проблем - те ще кредитират предприятия, които 
познават. Ако финансираш през фондове, те пък ще изберат проекти, които бързо връщат 
парите. Затова се търси баланс. Идеята е да се стимулира икономиката чрез микс от тези 
средства. Ще наблегнем и на всички мерки за насърчаване на малки и средни предприятия, 
защото за мен там има най- сериозен потенциал. Третият фокус са инвестициите. Много 
инвеститори вече се срещнаха с мен.  
- Какъв е проблемът там, защо има спад на инвестициите?  
- Всички знаем проблема - инвеститорите не вярват на правосъдната ни система, не вярват, че 
интересите им ще бъдат защитени и се пренасочват към по-уредени страни. Това няма как да 
се оправи за 2 месеца. Те идват при нас и ние правим всичко, за да ги улесним да стартират 
бизнеса си в България.  
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Дата: 18.08.2014  
Източник: www.b2bnews.bg  
Връзка: http://www.b2bnews.bg/index.php/rukovoditelqt-na-op-konkurentosposobnost-napuska-
posta-si-1054593.html  
Брой думи: 15  
 
 
Резюме: Решението е на самото министерство, но мотивите за него са професионални, 
коментира служебният министър на еврофондовете  
 
Заглавие: Ръководителят на ОП 'Конкурентоспособност" напуска поста си  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Решението е на самото министерство, но мотивите за него са професионални, 
коментира служебният министър на еврофондовете  
 

http://www.b2bnews.bg/index.php/rukovoditelqt-na-op-konkurentosposobnost-napuska-posta-si-1054593.html
http://www.b2bnews.bg/index.php/rukovoditelqt-na-op-konkurentosposobnost-napuska-posta-si-1054593.html
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Дата: 18.08.2014  
Източник: www.b2bnews.bg  
Връзка: http://www.b2bnews.bg/index.php/ikonomicheskiqt-pechat-sedmi-blok-na-%D0%B0ec-
kozlodui-moje-da-se-oskupi-s-oshte-2-mlrd.-evro-1054651.html  
Брой думи: 69  
 
 
Резюме: Сменят ръководителя на "Конкурентоспособност" заради проблеми. Това е втората 
програма, която сменя ръководството си при служебния кабинет. Ръководителят на програма 
"Конкурентоспособност" Ели Милушева напуска поста, научи "Капитал". Милушева е била 
поканена да напусне, твърдят източници, запознати със ситуацията. Ръководството на 
програмата за бизнеса ще бъде поета от зам.-министър Ирена Младенова. От министерство на 
икономиката и енергетиката засега не са коментирали официално ситуацията, но потърсена за 
коментар, служ...  
 
Заглавие: Икономическият печат: Седми блок на АЕЦ Козлодуй може да се оскъпи с още 
2 млрд. евро  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Вестник Капитал Daily  
Сменят ръководителя на "Конкурентоспособност" заради проблеми. Това е втората 
програма, която сменя ръководството си при служебния кабинет. Ръководителят на програма 
"Конкурентоспособност" Ели Милушева напуска поста, научи "Капитал". Милушева е била 
поканена да напусне, твърдят източници, запознати със ситуацията. Ръководството на 
програмата за бизнеса ще бъде поета от зам.-министър Ирена Младенова. От министерство 
на икономиката и енергетиката засега не са коментирали официално ситуацията, но потърсена 
за коментар, служ...  
 

http://www.b2bnews.bg/index.php/ikonomicheskiqt-pechat-sedmi-blok-na-%D0%B0ec-kozlodui-moje-da-se-oskupi-s-oshte-2-mlrd.-evro-1054651.html
http://www.b2bnews.bg/index.php/ikonomicheskiqt-pechat-sedmi-blok-na-%D0%B0ec-kozlodui-moje-da-se-oskupi-s-oshte-2-mlrd.-evro-1054651.html
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Дата: 18.08.2014  
Източник: www.projectmedia.bg  
Връзка: http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=60532  
Брой думи: 218  
 
 
Резюме: Решението е на самото министерство, но мотивите за него са професионални, 
коментира служебният министър на еврофондовете  
 
Заглавие: Ръководителят на ОП 'Конкурентоспособност" напуска поста си  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Решението е на самото министерство, но мотивите за него са професионални, 
коментира служебният министър на еврофондовете  
Ръководителят на програма Оперативна програма "Конкурентоспособност" Ели Милушева 
напуска поста, към което е била приканена. Ръководството на програмата за бизнеса ще бъде 
поета от зам.-министър Ирена Младенова, съобщава "Капитал daily".  
От Министерството на икономиката не коментират ситуацията, но с нея казва, че е запозната 
Илияна Цанова, служебен министър на еврофондовете. Тя посочва пред изданието, че 
решението е на самото министерство, но мотивите за него са професионални. Според нея, има 
доста сигнали "от бенефициенти и партньори", че програмата не работи както трябва и има 
сериозни проблеми, пише Дневник.  
"Не става дума за политическа чистка, а за чисто професионални решения, свързани с 
проблемите в тези програми и невъзможността те да бъдат разрешени", каза Цанова.  
Преди Милушева постът напусна и Спиридон Александров, който управляваше в последната 
над половин година "Околна среда". Той също е напуснал по собствено желание, след като и 
общини, и строители са изразили недоволството си, а на негово място идва Яна Георгиева.  
Милушева преди два месеца спря процедура за 100 млн. лв, за технологична модернизация на 
малки и средни предприятия. Мотивите й бяха огромен брой жалби, съмнения за манипулиране 
и дори корупция в оценителната комисия. След спирането на процедурата, спечелили фирми и 
оценителната комисия обвиниха самата Милушева в непрофесионализъм и конфликт на 
интереси.  
 

http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=60532
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Дата: 18.08.2014  
Източник: www.economic.bg  
Връзка: http://economic.bg/news/33470/1/1/Maya-Koseva-Razshiryavame-pazara-na-bulgarsko-
kiselo-mlyako.html  
Брой думи: 349  
 
 
Резюме: Мая Косева е завършила СУ „Климент Охридски”, специалност „Българска филология” 
и „Психология”. Работила е в Министерство на културата като парламентарен секретар, член на 
Съвета на директорите на хотел „Рила”-София, в.с. ”Елените”, книжарници „АБВ”, съветник на 
министъра на регионалното развитие и благоустройството, зам.председател и председател на 
Съвета на директорите на „Автомагистрали” ЕАД, сътрудник в парламента. В момента е 
председател на УС на държавната компания „Ел Би Булгарикум.  
 
Заглавие: Мая Косева: Разширяваме пазара на българско кисело мляко  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Мая Косева е завършила СУ „Климент Охридски”, специалност „Българска филология” и 
„Психология”. Работила е в Министерство на културата като парламентарен секретар, член на 
Съвета на директорите на хотел „Рила”-София, в.с. ”Елените”, книжарници „АБВ”, съветник на 
министъра на регионалното развитие и благоустройството, зам.председател и председател на 
Съвета на директорите на „Автомагистрали” ЕАД, сътрудник в парламента. В момента е 
председател на УС на държавната компания „Ел Би Булгарикум.  
Г-жо Косева, като единствена държавна компания в млечно-преработвателния сектор в 
България какви са основните цели, които залагате за развитието в следващите няколко години?  
Както може би добре знаете, „Ел Би Булгарикум“ ЕАД е компания с доста богата и 
дългогодишна история, която ние искаме освен да пазим и популяризираме, също и да 
развиваме в бъдеще. И като стана дума за история, нека се върнем малко назад във времето. 
През 1959 г. е създаден Научно-изследователския институт по млечна промишленост, където 
са се правили проучвания, свързани със състава и качеството на млеката, сирищната мая и 
заместителите ?, закваските и някои технологични процеси при производството. През 1965 г. се 
създава ДСО „Млечна промишленост”, към което обединение преминава и института. От 1991 
„Ел Би Булгарикум“ ЕАД става наследник на интелектуална собственост, ноу-хау, лицензионна 
дейност и експортни позиции на ДСО „Млечна промишленост”.  
Към днешна дата марката „Ел Би Булгарикум“ е наложена на пазари като Европа, Африка, 
Южна Америка, Близкия и Далечния изток, като една от основните ни дейности е свързана с 
предоставянето на ноу-хау и технологии за производство на оригинални български млечни 
продукти в чужбина чрез сключване на дългосрочни лицензионни споразумения. Тази част от 
бизнеса ще продължим със сигурност да развиваме както в краткосрочен, така и в дългосрочен 
план.  
Относно българския пазар можем да кажем, че в момента дружеството има подписани договори 
за два проекта по ОП „Конкурентоспособност“ на стойност близо 7,8 млн. лева. Чрез тях се 
финансират производствените и научните мощности за базите ни в София и Видин, както и 
Научно- изследователският център на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД. Новото оборудване ще помогне 
за разработването и внедряването на нови поколения закваски, функционални храни и 
пробиотични продукти – разнообразни формули за здравословни храни.  
Повече четете в бр. 40 на сп. "Икономика"  
 

http://economic.bg/news/33470/1/1/Maya-Koseva-Razshiryavame-pazara-na-bulgarsko-kiselo-mlyako.html
http://economic.bg/news/33470/1/1/Maya-Koseva-Razshiryavame-pazara-na-bulgarsko-kiselo-mlyako.html
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Дата: 18.08.2014  
Източник: www.novinaria.bg  
Връзка: http://novinaria.bg/news/smenyat-rukovoditelya-na-konkurentosposobnost-zaradi-problemi  
Брой думи: 270  
 
 
Резюме: Ръководителят на програма "Конкурентоспособност" Ели Милушева напуска поста, 
научи "Капитал". Милушева е била поканена да напусне, твърдят източници, запознати със 
ситуацията. Ръководството на програмата за бизнеса ще бъде поета от зам.-министър Ирена 
Младенова.  
 
Заглавие: Сменят ръководителя на "Конкурентоспособност" заради проблеми  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Ръководителят на програма "Конкурентоспособност" Ели Милушева напуска поста, 
научи "Капитал". Милушева е била поканена да напусне, твърдят източници, запознати със 
ситуацията. Ръководството на програмата за бизнеса ще бъде поета от зам.-министър Ирена 
Младенова.  
От министерство на икономиката и енергетиката засега не са коментирали официално 
ситуацията, но потърсена за коментар, служебният министър на еврофондовете Илияна 
Цанова каза, че е запозната със случая. Тя уточни, че решението е на самото министерство, но 
мотивите за него са професионални. Според нея, има доста сигнали "от бенефициенти и 
партньори", че програмата не работи както трябва и има сериозни проблеми.  
Ели Милушева е вторият ръководител на оперативна програма, който си отива след идването 
на служебния кабинет. Първият махнал се беше Спиридон Александров, който управляваше в 
последната над половин година "Околна среда". Той също е напуснал по собствено желание, 
след като и общини, и строители са изразили недоволството си, а на негово място идва Яна 
Георгиева. "Не става дума за политическа чистка, а за чисто професионални решения, 
свързани с проблемите в тези програми и невъзможността те да бъдат разрешени", каза 
Цанова.  
Милушева се замеси в сериозен скандал, след като преди два месеца спря процедура за 100 
млн. лв, за технологична модернизация на малки и средни предприятия. Мотивите й бяха 
огромен брой жалби, съмнения за манипулиране и дори корупция в оценителната комисия. 
След спирането на процедурата, спечелили фирми и оценителната комисия обвиниха самата 
Милушева в непрофесионализъм и конфликт на интереси. Милушева носи вина за това, че е 
подписала решението, с което парите се отпускат, но в крайна сметка, тези 100 млн. лв не бяха 
похарчени, а с тяхното спиране най-вероятно България си спести сериозна финансова корекция 
от Европейската комисия.  
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