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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
20.08.2014 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: 13 

 вестници, от които: 0 

 - национални 0 

 - регионални 0 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 13 

Общо за деня 13 
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Телевизии и радиостанции  
 
Няма намерена информация. 
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Национални печатни медии  
 
Няма намерена информация. 
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Регионални печатни медии  
 
Няма намерена информация. 
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Периодични печатни издания 
 
Няма намерена информация. 
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Интернет издания и блогове  
 
Дата: 19.08.2014  
Източник: www.dnevnik.bg  
Връзка: 
http://www.dnevnik.bg/evropa/2014/08/19/2364111_bulgariia_moje_da_zagubi_do_130_mln_evro_po
_riskovite/  
Брой думи: 667  
 
 
Резюме: До 130 млн. евро може да загуби България по трите рискови програми "Околна среда", 
"Регионално развитие" и "Техническа помощ", казва в интервю за mediapool назначената за 
втори път като служебен министър и вицепремиер с ресор европейските фондове Илияна 
Цанова. Тя уточнява, че най-много средства (между 75 и 102 млн. евро) са застрашени по 
екопрограмата.  
 
Заглавие: България може да загуби до 130 млн. евро по рисковите европрограми, смята 
министър Цанова  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: До 130 млн. евро може да загуби България по трите рискови програми "Околна среда", 
"Регионално развитие" и "Техническа помощ", казва в интервю за mediapool назначената за 
втори път като служебен министър и вицепремиер с ресор европейските фондове Илияна 
Цанова. Тя уточнява, че най-много средства (между 75 и 102 млн. евро) са застрашени по 
екопрограмата.  
От европарите за регионално развитие рискуваме да получим с 26 млн. евро по-малко, а по 
"Техническа помощ" - 2.7 млн. евро. Цанова уточнява, че сега служебното правителство прави 
всичко възможно, за да минимализира рискът от загуба на средства.  
Сериозно изоставане вицепремиерът отчита по Програмата за селските райони, където са 
платени малко над 13% от предвидените 398 млн. евро. По всички седем оперативни програми 
България трябва да разпредели до края на годината 1.367 млрд. евро, като до юли 
включително са разплатени 33% от тази сума.  
Цанова обяснява изоставането в разплащането и спирането на европрограми със забавена 
реакция от екипа на министър Зинаида Златанова. Според нея проблемите са били ясни още 
през 2013 г., заради огромното предизвикателство с провеждането на обществените поръчки и 
недостатъчният капацитет на общините да обработят одобрения огромен финансов ресурс.  
Като основен приоритет на служебното правителство Илияна Цанова посочи възобновяването 
на плащанията по програмите "Околна среда" и "Регионално развитие", като целта е това да 
стане максимално бързо, за да бъде намален риска от загуба на пари. "Проблемът е, че 
липсват приходи от ЕК, което пряко влияе на дефицита. Със започването на плащанията 
дефицитът ще се вдигне, но целта е той да остане под 3%, както е разрешено, за да не влезем 
в процедура по свръхдефицит. Следващата стъпка е да се възобнови диалогът с ЕК, така че да 
можем да възстановим плащанията и от Европа", казва вицепремиерът в интервюто си за 
mediapool.  
Цанова посочва, че все още има много въпроси, които трябва да се изчистят, за да се одобри 
финансиране за реформите в здравеопазването и образованието. Тя уточнява, че важното е, 
че с подписването на споразумението България поема ангажимент тези реформи да се случат 
и всеки следващ кабинет ще трябва да ги изпълнява.  
Вицепремиерът по еврофондовете в служебното правителство подчертава, че не можем да 
очакваме пари за ремонт на пътища втори и трети клас, като посочваме аргумент, че те са 
разбити. Средства можело да дойдат по програмата "Региони в растеж" за шосета, 
осигуряващи свързаност към икономически зони. Пари за ремонт на пътища можело да се 
получат и по програма "Свързана Европа", по която за България е отпуснат бюджет от 409 млн. 
евро. По него ще се финансират още енергийни и телекомуникации проекти.  
По оперативна програма „Околна среда“ ще се търси компромисно решение за градовете, които 
да получат финансиране, казва Цанова. Тя уточнява, че от две години в ЕК не са доволни, че се 
предлагат много градове, а не се концентрира ресурсът върху онези от тях, където има растеж. 
"Трябва да седнем с ЕК, Националното сдружение на общините и ресорното министерство и да 
се сложат картите на масата. Да видим с какви аргументи може да отстоим 67-те града и ако ЕК 

http://www.dnevnik.bg/evropa/2014/08/19/2364111_bulgariia_moje_da_zagubi_do_130_mln_evro_po_riskovite/
http://www.dnevnik.bg/evropa/2014/08/19/2364111_bulgariia_moje_da_zagubi_do_130_mln_evro_po_riskovite/


 

 

10 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 8

/2
0
/2

0
1
4

 

не ги приеме, трябва вътре в държавата да си свършим работата и да предложим решение, 
което ще е приемливо за всички", казва Цанова.  
Според нея три програми имат добър шанс да бъдат затворени до края на мандата на 
служебния кабинет - "Човешки ресурси", "Транспорт" и "Иновации и конкурентоспособност". 
Като цел се посочва синхронизиране на програмите "Иновации и Конкурентоспособност", 
"Наука и Образование", "Човешки ресурси" и Програмата за развитие на селските райони.  
Според вицепремиерът трябва научените уроци през изминалия програмен период по 
отношение на контрола да бъдат взети предвид, когато се правят следващите системи за 
контрол, за да се покаже на ЕК, че можем ефективно да изразходваме европейските средства. 
В отговор на въпрос Цанова казва, че съответните министерства ще решат дали да има 
промени в управляващите органи на програмите, след необходимия анализ. "Управляващите 
органи трябва да се ползват с доверието и на Европейската комисия, и на партньорите в 
България. Искам да подчертая, че ние не правим политическа чистка. Управлението на 
европейските фондове е въпрос на национален интерес и в него нямат място политически 
спекулации", обобщава Цанова.  
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Дата: 19.08.2014  
Източник: www.investor.bg  
Връзка: http://investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/pregled-na-pechata-za-19-avgust,178359/  
Брой думи: 771  
 
 
Резюме: В. Сега  
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: Преглед на печата за 19 август  
Подзаглавие: Заместник-министър поема на "ръчно" управление програмата за бизнеса  
Автор:  
Текст: В. Сега  
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.  
Домакинствата теглят все повече бързи кредити  
В. Сега  
Няколкомесечната подготовка и приемането на Закона за потребителския кредит, с който бяха 
наложени ограничения и на фирмите за бързи заеми, видимо не са повлияли на потенциалните 
клиенти през второто тримесечие на тази година. Домакинствата и бизнесът продължават да 
търсят тази форма на финансиране, сочат оповестени вчера данни на БНБ. 74.9% от 
отпуснатите от тях кредити са насочени към домакинства и нетърговски организации. За една 
година техните заеми са нараснали със 7.5% и към края на юни 2014 г. възлизат на 1.495 
милиарда лева. 22.5% от общия дял на получилите бързи кредити са фирми от бизнес сектора, 
който не включва финансовите предприятия. В края на юни общата сума на отпуснатите бързи 
кредити е общо за 2.021 милиарда лева. На годишна база те са се увеличили с 1.5%, или 30.2 
милиона лева, а спрямо март 2014 г. ръстът е от 2.1 на сто - увеличение с 41.5 милиона лева.  
80% от младите лекари стягат куфарите  
В. Стандарт  
80% от младите лекари стягат куфарите за чужбина. Това показват данните от анкета сред 
десетки медици от цялата страна до 40 години. Тя е направена от четири организации - 
Асоциацията на студентите медици в България, Фондация "Остани", Асоциацията за развитие 
на медицинската общност и Български лекари за европейски стандарт на специализация.  
Основната причина, поради която младите лекари искат да напуснат България, е ниското 
заплащане и остарелите условия за работа. Най-предпочитаната дестинация за медиците е 
Германия. 50% от желаещите да напуснат България се насочват натам и в момента учат езика. 
Според медиците без промени до 2020 г. страната ни ще остане без специалисти. За да 
останат тук, лекарите настояват за минимална заплата от 2500 лв. и 1500 за специализантите. 
Това не е невъзможно да се направи, в Полша вече се случи, дават пример медиците.  
Харизват 2 милиона в просветата на частници  
В. Стандарт  
1,75 млн. лева европари ще трябва да даде просветното министерство на външна фирма, за да 
свърши нещо, което до голяма степен е работа на чиновниците от ведомството. Става дума за 
обществена поръчка за "Анализ и оценка на влиянието на целодневната организация на 

http://investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/pregled-na-pechata-za-19-avgust,178359/
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обучението върху резултатите на учениците, които учат в средищните училища". Изпълнителят 
трябва да изгради система, която да проследи как са се променили образователните резултати 
на децата, които учат в тези школа.  
Бюджетът получи рекордно ниски дивиденти от държавните фирми  
В. Сега  
Очакванията, че изоставането в приходите в хазната ще бъде частично компенсирано от 
внасянето на дивидента на държавните дружества в бюджета, не се оправдават. При 
планирани около 110 млн. лв. приходи от дивидент на база на финансовите резултати на 
дружествата за 2013 г. в бюджета са внесени едва 52.4 млн. лв. Това е безпрецедентно ниско 
ниво за последните 5 години, в които постъпленията от дивидент на държавата варираха от 140 
до 420 млн. лв. Не е ясно защо приходите са толкова малко, а осигуряването на подобна 
информация внезапно се оказа данъчна и осигурителна тайна. Съгласно разпореждане на 
кабинета на Пламен Орешарски от 11 юни т.г. държавните дружества трябваше да внесат 
дължимия дивидент на държавата най-късно до 15 юли.  
Цветан Василев обжалва задочно постановлението за задържането му  
В. Капитал Daily  
Цветан Василев е обжалвал задочно прокурорското постановление за задържането му за 72 
часа, което е издадено при неприсъственото му привличане като обвиняем. Това става ясно от 
системата на Софийския градски съд (СГС), като Софийската градска прокуратура (СГП) е 
внесла делото днес в съда. Миналата седмица, навръх 55-ия рожден ден на банкера, 
прокуратурата съобщи, че няколко седмици по-рано "в условията на задочно производство" 
Цветан Василев е бил привлечен "като обвиняем за длъжностно присвояване в особено големи 
размери, представляващо особено тежък случай". Тогава е била издадена и европейска 
заповед за арест на Василев и той е обявен за издирване чрез шенгенската информационна 
система и Интерпол.  
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Резюме: Трябва да затворим отворените въпроси по Споразумението за партньорство с ЕС, 
които не са никак малко. Сред тях са броят на градовете и бенефициентите по "Околна среда", 
заяви пред Mediapool вицепремиерът по еврофондовете в служебното правителство Илияна 
Цанова, която заемаше същия пост и в предишния служебен кабинет. Три от новите 
оперативни програми са в напреднала фаза и имат шанс да бъдат одобрени до края на 
мандата на временното правителство. Това са "Транспорт", "Човешки ресурси" и 
"Конкурентоспособност". Изостават Програмата за развитие на селските райони и "Рибарство", 
която предстои да се изпрати в Брюксел през септември.  
 
Заглавие: Над 100 млн. евро са под риск от загуба до края на годината  
Подзаглавие: Трябва да се намери компромисно решение за броя на градовете, които да 
получат европейска подкрепа, казва вицепремиерът по еврофондовете Илияна Цанова  
Автор:  
Текст: Трябва да затворим отворените въпроси по Споразумението за партньорство с ЕС, 
които не са никак малко. Сред тях са броят на градовете и бенефициентите по "Околна среда", 
заяви пред Mediapool вицепремиерът по еврофондовете в служебното правителство Илияна 
Цанова, която заемаше същия пост и в предишния служебен кабинет. Три от новите 
оперативни програми са в напреднала фаза и имат шанс да бъдат одобрени до края на 
мандата на временното правителство. Това са "Транспорт", "Човешки ресурси" и 
"Конкурентоспособност". Изостават Програмата за развитие на селските райони и 
"Рибарство", която предстои да се изпрати в Брюксел през септември.  
Едва една трета от парите по оперативните програми са разплатени към края на юли спрямо 
заложения план за 2014 г. от 1.367 млрд. евро. Риск от загуба на средства има по спрените 
програми "Околна среда" и "Регионално развитие", както и "Техническа помощ", която е за 
администрацията . По Програмата за развитие на селските райони са разплатени едва 13%. Г-
жо Цанова, преди година предадохте поста на Зинаида Златанова с риск от загуба за 272 млн. 
евро по оперативните програми. Кабинетът на Пламен Орешарски успя да я свие до 35.2 млн. 
евро. Сега какво наследство получихте? Каква е вероятността от загуба по оперативните 
програми и по Програмата за развитие на селските райони до края на годината?  
Преди година освен оценка на риска, направихме и план за действие по всяка една оперативна 
програма, за да бъдат намалени загубите. По времето на вицепремиера г-жа Златанова редица 
параметри от този план бяха изпълнени. Управлението на евросредства е динамичен процес и 
рискове възникват непрекъснато. Някои от тях не са били овладени своевременно, затова 
година по-късно заварихме една спряна оперативна програма "Околна среда" (ОПОС) и спрени 
две оси от оперативна програма "Регионално развитие" (ОПРР) – за градско възстановяване и 
туризъм. Проблемите бяха ясни още през 2013 г., заради огромното предизвикателство с 
провеждането на обществените поръчки. Капацитетът на общините не е достатъчен, за да 
може да обработят такъв огромен финансов ресурс. По ОПОС бяха обявени поръчки за над 2 
млрд. лв. Това беше пик и се очакваше, че ще имаме по-голям процент на грешките и 
недостатъците на системата ще излязат наяве.  
Два са основните проблеми, посочени в докладите на Европейската комисия (ЕК) и 
Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз" (ОСЕС). От една страна 
имаме проблем с предварителния контрол от страна на управляващите органи, а от друга - 
проблем със самия процес на провеждането на обществените поръчки и критериите, които се 
залагат в тръжните условия – неравнопоставеност на кандидатите, ограничителни условия. 
Проблемите са едни и същи за ОПОС, ОПРР и Програмата за развитие на селските райони 
(ПРСР). Важно е управляващите органи да уеднаквят процедурите, така че бенефициентите да 
не се объркват, а ние да направим такива контролни механизми на тези нива, които да са 
ефективни.  
По седемте оперативни програми през тази година трябва да разплатим 1.367 млрд. евро до 
края на 2014 г. Процентът на изпълнението на тази цел към края на юли е близо 33%. 
Основният приоритет на служебното правителство е да възобнови плащанията по ОПОС и 
ОПРР и ние вече го изпълнихме. Колкото по-скоро започнем с този процес, толкова по-малък 
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ще бъде рискът от загуба. Затова взехме решение всички сертификати да бъдат изплащани от 
Национален фонд. Разходите за плащания по оперативните програми са заложени в бюджета. 
Проблемът е, че липсват приходи от ЕК, което пряко влияе на дефицита. Със започването на 
плащанията дефицитът ще се вдигне, но целта е той да остане под 3%, както е разрешено, за 
да не влезем в процедура по свръхдефицит. Следващата стъпка е да се възобнови диалогът с 
ЕК, така че да можем да възстановим плащанията и от Европа.  
Означава ли това, че в момента диалогът с ЕК е нарушен?  
Ако погледнем какво се случи през последните месеци, имаше много противоречиви сигнали от 
различните участници в процеса. Това създаде сериозно напрежение в системата. Сега 
работим за това рискът от загуба на средства в края на годината да е минимален. Три са 
рисковите програми - ОПОС, ОПРР и Техническа помощ. Оценките ни към момента са по ОПОС 
загубите да са около 75 – 102 млн. евро, по ОПРР се оценяват на около 26 млн. евро, а по 
"Техническа помощ" – на 2.7 млн. евро. По програмата за селските райони трябва да разплатим 
398 млн. евро, като до момента са разплатени малко над 13%. Очевидно при това темпо на 
разплащане има съществени риск за загуба на средства.  
Какво ще се прави със сертифициращия орган по ПРСР?  
От април 2013 г. до сега Министерството на земеделието и храните (МЗХ) е публикувало три 
обществени поръчки за избор на сертифициращ орган на Разплащателната агенция. Първата 
поръчка е прекратена от МЗХ. Втората поръчка беше обявена за незаконосъобразна от 
Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и от Върховния административен съд (ВАС). 
Третата поръчка е обявена юни 2014 г. Тя също се обжалва в КЗК и е наложена временна 
мярка за спиране на процедурата. Чакаме произнасяне на КЗК, което също подлежи на 
обжалване пред ВАС. Ситуацията наистина е патова със Сертифициращия орган по ПРСР, 
защото ако искаме да сертифицираме всички разходи, това означава, че трябва да започнем 
още през септември, за да може целият обем разходи да бъде извършен. Изготвен е план за 
действие, който обсъждаме с правни експерти и скоро ще знаем конкретния начин, по който ще 
се случи.  
Преди една година поставихте началото и по Споразумението за партньорство. Документът 
беше одобрен наскоро от ЕК. Има ли съществени разлики от това, което предложихте и как са 
решени спорните въпроси с ЕК?  
Основните стратегически приоритети останаха такива, каквито бяха заложени в първоначалния 
вариант. Те са ясно посочени в националната програма "България 2020", които са в контекста 
на "Европа 2020". Анализите ясно показаха къде стои България и какви усилия трябва да 
положи, за да бъде постигнат приобщаващ, интелигентен и устойчив растеж. Приоритетите са 
същите, предварителните условия са същите, Споразумението в основни линии е това, което 
оставихме. По-скоро има различия в детайлите, които бяха в първоначалния вариант на 
документа. Отделните секторни политики, бяха извадени от Споразумението за партньорство и 
са оставени за решение в контекста на оперативните програми. Такива например са броят на 
градовете по новата програма "Региони в растеж".  
По ОПОС нерешен остава въпросът с бенефициентите по програмата. Европа очаква от нас да 
разработим големи проекти на регионален принцип в рамките на обособена територия. Това 
може да се направи, ако ВиК дружествата поемат тази инициатива. Тоест, ЕК иска смяна на 
подхода и ВиК дружествата да бъдат бенефициенти на програмата.  
Какво става с реформата в здравеопазването и образованието – тези въпроси стоят ли 
отворени?  
Да, тези въпроси остават отворени. ЕК иска да посочим кои ще са болниците, които ще 
подпомагаме по оперативната програма и мерки за финансиране на спешната помощ. Това 
тепърва трябва да се уточни. Не е решен въпросът с болниците. Представена е Националната 
здравна стратегия, но няма план кои болници ще бъдат подпомагани. Трябва да се изработи 
ясен план за действие на тази стратегия, която да е подкрепена финансово. Дали ще успеем в 
рамките на служебния кабинет да затворим всички отворени въпроси, не мога да поема 
ангажимент, не защото нямаме воля и желание, а заради краткото време, с което разполагаме.  
Важното е, че с подписването на споразумението България поема ангажимент тези реформи да 
се случат. От тук нататък всеки един кабинет ще трябва да ги изпълнява независимо дали иска 
или не иска. Ако следващите правителства откажат да ги изпълняват, това означава, че ние 
няма да може да ползваме европейски инвестиции в образователната и здравната 
инфраструктура. Кое е по-лошо: да казваш отказвам да направя реформата и в резултат губим 
милиони, или да направиш една адекватна реформа, която ще подобри здравното обслужване? 
Така че България има интерес да направи тези реформи и в резултат да предостави по-добри 
здравни услуги на населението, да подобри качеството на живот. Оптимизирането на 
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болничната мрежа не означава затваряне на болници. Някои здравни заведения могат да 
бъдат преобразувани в хосписи. Инвестициите в спешната помощ са основен приоритет. 
Затова е необходима ясна стратегия, която убедително да бъде обяснена на обществото. Това 
е изкуството да правиш политика и реформи.  
Брюксел не беше съгласен да финансира втори и трети клас пътища, в същото време не 
достигат парите за големите жп и пътни проекти. Как ще решите този проблем, ще има ли 
пренареждане на проектите по програма "Транспорт"?  
Един от основните коментари по програмата "Региони в растеж" беше инвестициите да бъдат 
максимално организирани, така че да се постигне икономически растеж. В този контекст ЕК би 
приела да се инвестира в пътища втори и трети клас, дотолкова, до колкото осигуряват 
транспортната свързаност към икономически зони, които осигуряват работни места. Така че 
аргументът да ремонтираме един път, защото е разбит, не е достатъчен. Той трябва да бъде в 
контекста на интегрирания план за развитие на съответната община, с ясни доказателства, че 
този път е необходим. Огромният проблем тук е, че не е решен въпросът с поддържането на 
тези пътища, а и изобщо на цялата инфраструктура.  
По програма "Транспорт“ трябва да се мисли за допълняемост на средствата. Така че заем от 
Европейската инвестиционна банка е адекватно решение. Отделно, чрез новия инструмент 
"Свързана Европа", за България е отпуснат бюджет от 409 млн. евро, което е допълнителна 
възможност. Страната ни трябва да представи проектите си до януари 2015 г. и да ги изпълним 
до 31 декември 2016 г., за да не загубим парите. Ако има неизпълнена част, тя автоматично 
влиза в един много по-голям пул от пари, където ще се конкурираме с останалите държави 
членки. Идеята е да се финансират проекти, които осигуряват свързаност в рамките на Европа 
– не само транспортни, но и енергийни и телекомуникации. За това е важно страната ни да има 
готови качествени проекти в тези сектори.  
Кои оперативни програми ще бъдат договорени до края на мандата на служебния кабинет? Ще 
се правят ли някакви промени по тях?  
По оперативните програми ще се правят промени дотолкова, доколкото трябва да отразим 
получените коментари от ЕК, които не са малко. Някои от тях трябва да бъдат отговорени – 
като броя на градовете и бенефициентите по ОПОС.  
Служебният кабинет каква позиция ще отстоява за броя на градовете?  
Трябва да се намери компромисно решение, така че всички да са доволни от него. От две 
години ЕК ясно заявява, че не са съгласни с предложения от нас подход. ЕК иска да се 
концентрира ресурсът върху онези градове, където има растеж. Финансирайки 67 града, това се 
разпилява. Трябва да седнем с ЕК, Националното сдружение на общините и ресорното 
министерство и да се сложат картите на масата. Да видим с какви аргументи може да отстоим 
67-те града и ако ЕК не ги приеме, трябва вътре в държавата да си свършим работата и да 
предложим решение, което ще е приемливо за всички.  
Кои програми могат да бъдат одобрени до края на мандата на служебното правителство от ЕК?  
Три програми имат добър шанс да бъдат затворени до края на мандата на служебния кабинет. 
Това са "Човешки ресурси", "Транспорт" и "Иновации и конкурентоспособност". Целта ни при 
следващите преговори е да се синхронизират програмите "Иновации и конкурентоспособ-
ност", "Наука и Образование", "Човешки ресурси" и Програмата за развитие на селските 
райони, които са базирани на стратегията за интелигентна специализация. Там има общи 
мерки, които трябва да се отварят в определена последователност. За това е необходимо 
стиковка между тези четири програми. И управляващите органи ще работят за демаркацията по 
тях.  
Кои ще са първите схеми, които предстои да бъдат отворени до края на годината?  
Поискахме информация от управляващите органи да ни предоставят проектите, които смятат, 
че могат да бъдат отворени и финансирани с пари от бюджета до края на годината. По 
програма "Човешки ресурси" има мярка за младежка безработица, която може да започне. Това 
обаче ще бъде решение на следващото правителство, защото то трябва да реши дали ще 
заложи средства в бюджета за финансиране на тези проекти. Въпросът е дали да се поеме 
риска да се финансират тези проекти преди системите за контрол да са акредитирани. 
Служебният кабинет не може да започне такива мерки, защото няма заложен ресурс в 
бюджета. Ние обаче ще предоставим списъка с готови проекти, чието изпълнение може да 
започне, а следващият кабинет трябва да вземе това решение.  
Създадени ли са институциите, системите за управление на контрол за да започне 
изпълнението на програмите?  
По процедура първо трябва да бъдат одобрени програмите. След това се подготвят системите 
за контрол. Те се изпращат за одобрение на ОСЕС, като агенцията може да ги кредитира в 
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рамките на три, четири седмици. Въпросът е научените уроци през изминалия програмен 
период по отношение на контрол, на капацитет, да бъдат взети предвид, когато се правят 
следващите системи за контрол. Това ще покаже на ЕК, че можем ефективно да изразходваме 
европейските средства.  
Някои от управляващите органи са в доста напреднала фаза. Най-готови са новата програма 
"Наука и образование". По-сериозна промяна в управляващия орган ще има по програма 
"Човешки ресурси", защото там отпадат междинните звена. По Програмата за селските райони 
има забавяне и не очакваме да заработи през 2014 г. Забавяне има и по програма "Рибарство", 
като плановете ни са тя да бъде изпратена в ЕК през септември.  
Ще има ли смени на ръководители в управляващите органи на програмите?  
Това са решения, които се вземат от съответните министерства, изцяло на професионална 
основа и с обективен подход, след необходимия анализ. Управляващите органи трябва да се 
ползват с доверието и на Европейската комисия, и на партньорите в България. Искам да 
подчертая, че ние не правим политическа чистка. Управлението на европейските фондове е 
въпрос на национален интерес и в него нямат място политически спекулации.  
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Дата: 19.08.2014  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=17237798  
Брой думи: 437  
 
 
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“.  
 
Заглавие: Заместник-министър поема на “ръчно“ управление програмата за бизнеса  
Подзаглавие:  
Автор:  
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 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.  
Източник: segabg.com  

http://novini.dir.bg/news.php?id=17237798
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Дата: 19.08.2014  
Източник: www.segabg.com 
Връзка: http://www.segabg.com/article.php?id=713256 
Брой думи: 437  
 
 
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“.  
 
Заглавие: Заместник-министър поема на “ръчно“ управление програмата за бизнеса  
Подзаглавие:  
Автор:  
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 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.  

http://www.segabg.com/article.php?id=713256
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Дата: 19.08.2014  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=17241333  
Брой думи: 223  
 
 
Резюме: 97 милиона евро е загубила България по оперативните програми през последния 
програмен период (2007-2013 година). Това заяви вицепремиерът и министър на правосъдието 
Зинаида Златанова в отговор на въпрос на депутатите Джевдет Чакъров и Димчо Михалевски. 
Те поискаха разяснение относно рисковете страната ни да загуби средства от европейските 
фондове. Златанова уточни, че средствата, които трябва да бъдат сертифицирани до края на 
2013 г. по всяка една от оперативните програми, са 1 038 000 000 евро. Към 31 май са 
изпълнени едва 21% от тази цел.  
 
Заглавие: Почти 100 млн. евро са загубите на България от еврофондовете  
Подзаглавие: Нямаме отчетени загуби само по Оперативна програма „Транспорт“  
Автор:  
Текст: 97 милиона евро е загубила България по оперативните програми през последния 
програмен период (2007-2013 година). Това заяви вицепремиерът и министър на правосъдието 
Зинаида Златанова в отговор на въпрос на депутатите Джевдет Чакъров и Димчо Михалевски. 
Те поискаха разяснение относно рисковете страната ни да загуби средства от европейските 
фондове. Златанова уточни, че средствата, които трябва да бъдат сертифицирани до края на 
2013 г. по всяка една от оперативните програми, са 1 038 000 000 евро. Към 31 май са 
изпълнени едва 21% от тази цел.  
По думите на Златанова, нямаме отчетени загуби само по Оперативна програма (ОП) 
„Транспорт“. Очакваните загуби по другите програми са: по ОП „Околна среда“ - 30 млн. евро, 
по ОП „Регионално развитие“ - между 73 и 123 млн. евро, по ОП „Конкурентоспособност“ - 50 
млн. евро, по ОП „Развитие на човешките ресурси" - 70 млн. евро, по ОП „Административен 
капацитет" - 5 млн. евро, по ОП „Техническа помощ" - 8.7 млн. евро. По ОП „Развитие на 
селските райони" очакваните загуби са най-драматични - 100 млн. евро. 
Правосъдният министър обяви, че са предприети няколко мерки, насочени към минимизиране 
на риска от загуба на евросредства. Най-важната от тях е увеличаване на размера на 
авансовото финансиране преди окончателното плащане.  
Източник: bulgariautre.bg 
  

http://novini.dir.bg/news.php?id=17241333
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Дата: 19.08.2014  
Източник: www.bulgariautre.bg  
Връзка:  
http://www.bulgaria.utre.bg/2014/08/19/251737-
pochti_100_mln_evro_sa_zagubite_na_bulgaria_ot_evrofondovete 
Брой думи: 223  
 
 
Резюме: 97 милиона евро е загубила България по оперативните програми през последния 
програмен период (2007-2013 година). Това заяви вицепремиерът и министър на правосъдието 
Зинаида Златанова в отговор на въпрос на депутатите Джевдет Чакъров и Димчо Михалевски. 
Те поискаха разяснение относно рисковете страната ни да загуби средства от европейските 
фондове. Златанова уточни, че средствата, които трябва да бъдат сертифицирани до края на 
2013 г. по всяка една от оперативните програми, са 1 038 000 000 евро. Към 31 май са 
изпълнени едва 21% от тази цел.  
 
Заглавие: Почти 100 млн. евро са загубите на България от еврофондовете  
Подзаглавие: Нямаме отчетени загуби само по Оперативна програма „Транспорт“  
Автор: Наталия Даскалова 
Текст: 97 милиона евро е загубила България по оперативните програми през последния 
програмен период (2007-2013 година). Това заяви вицепремиерът и министър на правосъдието 
Зинаида Златанова в отговор на въпрос на депутатите Джевдет Чакъров и Димчо Михалевски. 
Те поискаха разяснение относно рисковете страната ни да загуби средства от европейските 
фондове. Златанова уточни, че средствата, които трябва да бъдат сертифицирани до края на 
2013 г. по всяка една от оперативните програми, са 1 038 000 000 евро. Към 31 май са 
изпълнени едва 21% от тази цел.  
По думите на Златанова, нямаме отчетени загуби само по Оперативна програма (ОП) 
„Транспорт“. Очакваните загуби по другите програми са: по ОП „Околна среда“ - 30 млн. евро, 
по ОП „Регионално развитие“ - между 73 и 123 млн. евро, по ОП „Конкурентоспособност“ - 50 
млн. евро, по ОП „Развитие на човешките ресурси" - 70 млн. евро, по ОП „Административен 
капацитет" - 5 млн. евро, по ОП „Техническа помощ" - 8.7 млн. евро. По ОП „Развитие на 
селските райони" очакваните загуби са най-драматични - 100 млн. евро. 
Правосъдният министър обяви, че са предприети няколко мерки, насочени към минимизиране 
на риска от загуба на евросредства. Най-важната от тях е увеличаване на размера на 
авансовото финансиране преди окончателното плащане.  
Източник: bulgariautre.bg   

http://www.bulgaria.utre.bg/2014/08/19/251737-pochti_100_mln_evro_sa_zagubite_na_bulgaria_ot_evrofondovete
http://www.bulgaria.utre.bg/2014/08/19/251737-pochti_100_mln_evro_sa_zagubite_na_bulgaria_ot_evrofondovete
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Дата: 19.08.2014  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/2014/08/19/news17242328.html  
Брой думи: 634  
 
 
Резюме: София /КРОСС/ До 130 млн. евро може да загуби България по трите рискови програми 
“Околна среда“, “Регионално развитие“ и “Техническа помощ“, казва в интервю за mediapool 
назначената за втори път като служебен министър и вицепремиер с ресор европейските 
фондове Илияна Цанова. Според нея три програми имат добър шанс да бъдат затворени до 
края на мандата на служебния кабинет - “Човешки ресурси“, “Транспорт“ и “Иновации и 
конкурентоспособност“. 
 
Заглавие: Цанова: България може да загуби до 130 млн. евро по рисковите европрограми  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: София /КРОСС/ До 130 млн. евро може да загуби България по трите рискови програми 
“Околна среда“, “Регионално развитие“ и “Техническа помощ“, казва в интервю за mediapool 
назначената за втори път като служебен министър и вицепремиер с ресор европейските 
фондове Илияна Цанова. Тя уточнява, че най-много средства (между 75 и 102 млн. евро) са 
застрашени по екопрограмата. От европарите за регионално развитие рискуваме да получим с 
26 млн. евро по-малко, а по “Техническа помощ“ с 2.7 млн. евро. Цанова уточнява, че сега 
служебното правителство прави всичко възможно, за да минимализира рискът от загуба на 
средства.Сериозно изоставане вицепремиерът отчита по програмата за селските райони, 
където са платени малко над 13% от предвидените 398 млн. евро. По всички седем оперативни 
програми България трябва да разпредели до края на годината 1.367 млрд. евро, като до юли 
включително са разплатени 33% от тази сума.Цанова обяснява изоставането в разплащането и 
спирането на европрограми със забавена реакция от екипа на министър Зинаида Златанова. 
Според нея проблемите са били ясни още през 2013 г., заради огромното предизвикателство с 
провеждането на обществените поръчки и недостатъчният капацитет на общините да 
обработят одобрения огромен финансов ресурс.Като основен приоритет на служебното 
правителство Илияна Цанова посочи възобновяването на плащанията по програмите “Околна 
среда“ и “Регионално развитие“, като целта е това да стане максимално бързо, за да бъде 
намален риска от загуба на пари. “Проблемът е, че липсват приходи от ЕК, което пряко влияе 
на дефицита. Със започването на плащанията дефицитът ще се вдигне, но целта е той да 
остане под 3%, както е разрешено, за да не влезем в процедура по свръхдефицит. Следващата 
стъпка е да се възобнови диалогът с ЕК, така че да можем да възстановим плащанията и от 
Европа“, казва вицепремиерът.Цанова посочва, че все още има много въпроси, които трябва да 
се изчистят, за да се одобри финансиране за реформите в здравеопазването и образованието. 
Тя уточнява, че важното е, че с подписването на споразумението България поема ангажимент 
тези реформи да се случат и всеки следващ кабинет ще трябва да ги 
изпълнява.Вицепремиерът по еврофондовете в служебното правителство подчертава, че не 
можем да очакваме пари за ремонт на пътища втори и трети клас, като посочваме аргумент, че 
те са разбити. Средства можело да дойдат по програмата “Региони в растеж“ за шосета, 
осигуряващи свързаност към икономически зони. Пари за ремонт на пътища можело да се 
получат и по програма “Свързана Европа“, по която за България е отпуснат бюджет от 409 млн. 
евро. По него ще се финансират още енергийни и телекомуникации проекти.По оперативна 
програма околна среда ще се търси компромисно решение за градовете, които да получат 
финансиране, казва Цанова. Тя уточнява, че от две години в ЕК не са доволни, че се предлагат 
много градове, а не се концентрира ресурсът върху онези от тях, където има растеж. “Трябва 
да седнем с ЕК, Националното сдружение на общините и ресорното министерство и да се 
сложат картите на масата. Да видим с какви аргументи може да отстоим 67-те града и ако ЕК не 
ги приеме, трябва вътре в държавата да си свършим работата и да предложим решение, което 
ще е приемливо за всички“, казва Цанова. Според нея три програми имат добър шанс да бъдат 
затворени до края на мандата на служебния кабинет - “Човешки ресурси“, “Транспорт“ и 
“Иновации и конкурентоспособност“. Вицепремиерът подчертава, че трябва научените уроци 
през изминалия програмен период по отношение на контрола да бъдат взети предвид, когато се 
правят следващите системи за контрол, за да се покаже на ЕК, че можем ефективно да 
изразходваме европейските средства. В отговор на въпрос Цанова казва, че съответните 
министерства ще решат дали да има промени в управляващите органи на програмите, след 
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необходимия анализ.“Управляващите органи трябва да се ползват с доверието и на 
Европейската комисия, и на партньорите в България. Искам да подчертая, че ние не правим 
политическа чистка. Управлението на европейските фондове е въпрос на национален интерес и 
в него нямат място политически спекулации“, обобщава Цанова.  
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Резюме: Може да загубим над 100 млн. евро по проекти и програми до края на годината. Това 
заяви вицепремиерът по еврофондовете Илияна Цанова пред Mediapool. Три програми имат 
добър шанс да бъдат затворени до края на мандата на служебния кабинет. Това са "Човешки 
ресурси", "Транспорт" и "Иновации и конкурентоспособност". Целта ни при следващите 
преговори е да се синхронизират програмите "Иновации и Конкурентоспособност", "Наука и 
Образование", "Човешки ресурси" и Програмата за развитие на селските райони, които са 
базирани на стратегията за интелигентна специализация, каза още Цанова. 
 
Заглавие: Може да загубим над 100 млн. евро по проекти до края на годината  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Може да загубим над 100 млн. евро по проекти и програми до края на годината. Това 
заяви вицепремиерът по еврофондовете Илияна Цанова пред Mediapool.  
По думите на Цанова рисковите програми са три – ОПОС, ОПРР и Техническа помощ.  
Оценките ни към момента са по ОПОС загубите да са около 75 – 102 млн. евро, по ОПРР се 
оценяват на около 26 млн. евро, а по "Техническа помощ" – на 2.7 млн. евро. По програмата за 
селските райони трябва да разплатим 398 млн. евро, като до момента са разплатени малко над 
13%. Очевидно при това темпо на разплащане има съществени риск за загуба на средства, 
посочи Цанова.  
По седемте оперативни програми трябва да разплатим 1.367 млрд. евро до края на 2014 г. 
Процентът на изпълнението на тази цел към края на юли е близо 33%, обясни вицепремиерът.  
Основният приоритет на служебното правителство е да възобнови плащанията по ОПОС и 
ОПРР и ние вече го изпълнихме. Колкото по-скоро започнем с този процес, толкова по-малък 
ще бъде рискът от загуба. Затова взехме решение всички сертификати да бъдат изплащани от 
Национален фонд. Разходите за плащания по оперативните програми са заложени в бюджета. 
Проблемът е, че липсват приходи от ЕК, което пряко влияе на дефицита. Със започването на 
плащанията дефицитът ще се вдигне, но целта е той да остане под 3%, както е разрешено, за 
да не влезем в процедура по свръхдефицит, допълни тя.  
Илияна Цанова посочи, че все още остават отворени въпросите за реформите в 
здравеопазването и образованието. ЕК иска да посочим кои ще са болниците, които ще 
подпомагаме по оперативната програма и мерки за финансиране на спешната помощ. Това 
тепърва трябва да се уточни. Не е решен въпросът с болниците. Представена е Националната 
здравна стратегия, но няма план кои болници ще бъдат подпомагани. Трябва да се изработи 
ясен план за действие на тази стратегия, която да е подкрепена финансово, уточни Цанова.  
Що се отнася до програма "Транспорт“, Цанова каза, че са необходими допълнителни средства 
и затова заем от Европейската инвестиционна банка е адекватно решение.  
Чрез новия инструмент "Свързана Европа", за България е отпуснат бюджет от 409 млн. евро, 
което е допълнителна възможност. Страната ни трябва да представи проектите си до януари 
2015 г. и да ги изпълним до 31 декември 2016 г., за да не загубим парите, коментира Цанова.  
По думите й до края на служебното правителство ще се правят промени дотолкова, доколкото 
трябва да се отразят получените коментари от ЕК, които не са малко.  
Три програми имат добър шанс да бъдат затворени до края на мандата на служебния кабинет. 
Това са "Човешки ресурси", "Транспорт" и "Иновации и конкурентоспособност". Целта ни при 
следващите преговори е да се синхронизират програмите "Иновации и Конкурентоспособ-
ност", "Наука и Образование", "Човешки ресурси" и Програмата за развитие на селските 
райони, които са базирани на стратегията за интелигентна специализация, каза още Цанова.  
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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  
 
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:  
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.  
 
  

http://www.insmarket.bg/Преса/Заместник-министър-поема-на-ръчно-управление-програмата-за-бизнеса_l.a_at.4_i.436733.html
http://www.insmarket.bg/Преса/Заместник-министър-поема-на-ръчно-управление-програмата-за-бизнеса_l.a_at.4_i.436733.html
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Дата: 19.08.2014  
Източник: www.podtepeto.com  
Връзка: http://podtepeto.com/pod-zavivkata/prof-karen-dzhambazov-operira-na-zhivo/  
Брой думи: 424  
 
 
Резюме: Топ ринолози демонстрират висша хирургия във Високотехнологичния център на 
УМБАЛ „Свети Георги“  
 
Заглавие: Проф. Карен Джамбазов оперира на живо  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Топ ринолози демонстрират висша хирургия във Високотехнологичния център на УМБАЛ 
„Свети Георги“  
Функционална ендоназална синус хирургия ще бъде демонстрирана утре, 20 август, във 
Високотехнологичния център за трансфер на знания и здравни технологии на УМБАЛ „Свети 
Георги“. Операциите са инициирани от Българското ринологично сдружение (БРС) и ще бъдат 
извършени от известните ринолози проф. д-р Бернхард Шик от Саарланд, Германия, и проф. д-
р Карен Джамбазов, изпълнителен директор на лечебното заведение и зам.-председател на 
Българското ринологично сдружение.  
Пловдивската университетска болница бе избрана за домакин на миниинвазивните 
демонстрации заради иновативната апаратура на Интегралния център, обясни председателят 
на Българското ринологично сдружение доц. д-р Диляна Вичева. Към настоящия момент 
УМБАЛ „Свети Георги“ е единствената болница в България, която разполага с подобна 
инсталирана и работеща система. Тя включва два основни компонента: О-рамо и хирургична 
навигация и позволява въвеждането на нови методи за лечение и диагностика, каквито в 
момента не е възможно да се прилагат с наличните обикновени флуороскопски апарати.  
Предвидени са операции на новородено дете с едностранна хоанална атрезия и на възрастен 
пациент с носни полипи. Демонстративната хирургия ще бъде наблюдавана в реално време 
посредством видеовръзка с операционната зала от специалисти в областта на ушно-носно-
гърлените болести и специализанти.  
Хоаналната атрезия е вродена малформация на носните проходи, която представлява 
анормално развитие на изграждащите ги костни структури или меки тъкани. В случая ще се 
оформи своевременно отвор посредством мининвазивен метод, след което ще се постави 
силиконова тръбичка, която да поддържа носния проход. В момента детето има затруднение в 
дишането през носа.  
При пациента с носните полипи ще се приложи функционална ендоназална синус хирургия. 
Заболяването е резултат от продължително хронично дразнене на лигавицата при синузити, 
алергични хреми, възпалителни заболявания и др. Носните полипи произхождат и мигрират от 
различни синузи, поради което, ако не се извърши съвременна ендоскопска хирургия, следва 
бърз рецидив.  
Високотехнологичният център за трансфер на знания и здравни технологии е създаден 
съвместно с Медицински университет – Пловдив след изпълнение на проект „Създаване на 
високотехнологичен център за трансфер на знания и здравни технологии в Южен Централен 
район – телекомуникационен ендоскопски център с автоматизирана операционна зала за ото-
рино-ларингология, максилофациална, пластична и неврохирургия” по Оперативна програма 
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007–2013” (ОПК), 
процедура BG161PO003-1.2.03 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични 
центрове”. Заложената инвестиция възлиза на 3 329 680,85 лв., като 50% от сумата е 
безвъзмездна финансова помощ.  
Новият високотехнологичен комплекс осигурява компютърно навигирана хирургия в реално 
време. В него ще се извършват ендоскопски и ендоназални операции на хипофизата, 
ендоскопски операции на базата на черепа, миниинвазивни операции на гръбначния стълб, 
както и корекции на малформации при деца и възрастни, обясни проф. д-р Карен Джамбазов.  
 

http://podtepeto.com/pod-zavivkata/prof-karen-dzhambazov-operira-na-zhivo/
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Дата: 19.08.2014  
Източник: www.agencia-sliven.com  
Връзка: http://www.agencia-sliven.com/index.php?id=148453  
Брой думи: 2168  
 
 
Резюме: Трябва да затворим отворените въпроси по Споразумението за партньорство с ЕС, 
които не са никак малко. Сред тях са броят на градовете и бенефициентите по "Околна среда", 
заяви пред Mediapool вицепремиерът по еврофондовете в служебното правителство Илияна 
Цанова, която заемаше същия пост и в предишния служебен кабинет. Три от новите 
оперативни програми са в напреднала фаза и имат шанс да бъдат одобрени до края на 
мандата на временното правителство. Това са "Транспорт", "Човешки ресурси" и 
"Конкурентоспособност". Изостават Програмата за развитие на селските райони и "Рибарство", 
която предстои да се изпрати в Брюксел през септември.  
 
Заглавие: НАД 100 МЛН. ЕВРО СА ПОД РИСК ОТ ЗАГУБА ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Трябва да затворим отворените въпроси по Споразумението за партньорство с ЕС, 
които не са никак малко. Сред тях са броят на градовете и бенефициентите по "Околна среда", 
заяви пред Mediapool вицепремиерът по еврофондовете в служебното правителство Илияна 
Цанова, която заемаше същия пост и в предишния служебен кабинет. Три от новите 
оперативни програми са в напреднала фаза и имат шанс да бъдат одобрени до края на 
мандата на временното правителство. Това са "Транспорт", "Човешки ресурси" и 
"Конкурентоспособност". Изостават Програмата за развитие на селските райони и 
"Рибарство", която предстои да се изпрати в Брюксел през септември.  
- Г-жо Цанова, преди година предадохте поста на Зинаида Златанова с риск от загуба за 272 
млн. евро по оперативните програми. Кабинетът на Пламен Орешарски успя да я свие до 35.2 
млн. евро. Сега какво наследство получихте? Каква е вероятността от загуба по оперативните 
програми и по Програмата за развитие на селските райони до края на годината?  
- Преди година освен оценка на риска, направихме и план за действие по всяка една 
оперативна програма, за да бъдат намалени загубите. По времето на вицепремиера г-жа 
Златанова редица параметри от този план бяха изпълнени. Управлението на евросредства е 
динамичен процес и рискове възникват непрекъснато. Някои от тях не са били овладяни 
своевременно, затова година по-късно заварихме една спряна оперативна програма "Околна 
среда" (ОПОС) и спрени две оси от оперативна програма "Регионално развитие" (ОПРР) – за 
градско възстановяване и туризъм. Проблемите бяха ясни още през 2013 г., заради огромното 
предизвикателство с провеждането на обществените поръчки. Капацитетът на общините не е 
достатъчен, за да може да обработят такъв огромен финансов ресурс. По ОПОС бяха обявени 
поръчки за над 2 млрд. лв. Това беше пик и се очакваше, че ще имаме по-голям процент на 
грешките и недостатъците на системата ще излязат наяве.  
Два са основните проблеми, посочени в докладите на Европейската комисия (ЕК) и 
Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз" (ОСЕС). От една страна 
имаме проблем с предварителния контрол от страна на управляващите органи, а от друга - 
проблем със самия процес на провеждането на обществените поръчки и критериите, които се 
залагат в тръжните условия – неравнопоставеност на кандидатите, ограничителни условия. 
Проблемите са едни и същи за ОПОС, ОПРР и Програмата за развитие на селските райони 
(ПРСР). Важно е управляващите органи да уеднаквят процедурите, така че бенефициентите да 
не се объркват, а ние да направим такива контролни механизми на тези нива, които да са 
ефективни.  
По седемте оперативни програми през тази година трябва да разплатим 1.367 млрд. евро до 
края на 2014 г. Процентът на изпълнението на тази цел към края на юли е близо 33%. 
Основният приоритет на служебното правителство е да възобнови плащанията по ОПОС и 
ОПРР и ние вече го изпълнихме. Колкото по-скоро започнем с този процес, толкова по-малък 
ще бъде рискът от загуба. Затова взехме решение всички сертификати да бъдат изплащани от 
Национален фонд. Разходите за плащания по оперативните програми са заложени в бюджета. 
Проблемът е, че липсват приходи от ЕК, което пряко влияе на дефицита. Със започването на 
плащанията дефицитът ще се вдигне, но целта е той да остане под 3%, както е разрешено, за 
да не влезем в процедура по свръхдефицит. Следващата стъпка е да се възобнови диалогът с 
ЕК, така че да можем да възстановим плащанията и от Европа.  

http://www.agencia-sliven.com/index.php?id=148453
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- Означава ли това, че в момента диалогът с ЕК е нарушен?  
- Ако погледнем какво се случи през последните месеци, имаше много противоречиви сигнали 
от различните участници в процеса. Това създаде сериозно напрежение в системата. Сега 
работим за това рискът от загуба на средства в края на годината да е минимален. Три са 
рисковите програми - ОПОС, ОПРР и Техническа помощ. Оценките ни към момента са по ОПОС 
загубите да са около 75 – 102 млн. евро, по ОПРР се оценяват на около 26 млн. евро, а по 
"Техническа помощ" – на 2.7 млн. евро. По програмата за селските райони трябва да разплатим 
398 млн. евро, като до момента са разплатени малко над 13%. Очевидно при това темпо на 
разплащане има съществени риск за загуба на средства.  
- Какво ще се прави със сертифициращия орган по ПРСР?  
- От април 2013 г. до сега Министерството на земеделието и храните (МЗХ) е публикувало три 
обществени поръчки за избор на сертифициращ орган на Разплащателната агенция. Първата 
поръчка е прекратена от МЗХ. Втората поръчка беше обявена за незаконосъобразна от 
Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и от Върховния административен съд (ВАС). 
Третата поръчка е обявена юни 2014 г. Тя също се обжалва в КЗК и е наложена временна 
мярка за спиране на процедурата. Чакаме произнасяне на КЗК, което също подлежи на 
обжалване пред ВАС. Ситуацията наистина е патова със Сертифициращия орган по ПРСР, 
защото ако искаме да сертифицираме всички разходи, това означава, че трябва да започнем 
още през септември, за да може целият обем разходи да бъде извършен. Изготвен е план за 
действие, който обсъждаме с правни експерти и скоро ще знаем конкретния начин, по който ще 
се случи.  
- Преди една година поставихте началото и по Споразумението за партньорство. Документът 
беше одобрен наскоро от ЕК. Има ли съществени разлики от това, което предложихте и как са 
решени спорните въпроси с ЕК?  
- Основните стратегически приоритети останаха такива, каквито бяха заложени в 
първоначалния вариант. Те са ясно посочени в националната програма "България 2020", които 
са в контекста на "Европа 2020". Анализите ясно показаха къде стои България и какви усилия 
трябва да положи, за да бъде постигнат приобщаващ, интелигентен и устойчив растеж. 
Приоритетите са същите, предварителните условия са същите, Споразумението в основни 
линии е това, което оставихме. По-скоро има различия в детайлите, които бяха в 
първоначалния вариант на документа. Отделните секторни политики, бяха извадени от 
Споразумението за партньорство и са оставени за решение в контекста на оперативните 
програми. Такива например са броят на градовете по новата програма "Региони в растеж".  
По ОПОС нерешен остава въпросът с бенефициентите по програмата. Европа очаква от нас да 
разработим големи проекти на регионален принцип в рамките на обособена територия. Това 
може да се направи, ако ВиК дружествата поемат тази инициатива. Тоест, ЕК иска смяна на 
подхода и ВиК дружествата да бъдат бенефициенти на програмата.  
- Какво става с реформата в здравеопазването и образованието – тези въпроси стоят ли 
отворени?  
- Да, тези въпроси остават отворени. ЕК иска да посочим кои ще са болниците, които ще 
подпомагаме по оперативната програма и мерки за финансиране на спешната помощ. Това 
тепърва трябва да се уточни. Не е решен въпросът с болниците. Представена е Националната 
здравна стратегия, но няма план кои болници ще бъдат подпомагани. Трябва да се изработи 
ясен план за действие на тази стратегия, която да е подкрепена финансово. Дали ще успеем в 
рамките на служебния кабинет да затворим всички отворени въпроси, не мога да поема 
ангажимент, не защото нямаме воля и желание, а заради краткото време, с което разполагаме.  
Важното е, че с подписването на споразумението България поема ангажимент тези реформи да 
се случат. От тук нататък всеки един кабинет ще трябва да ги изпълнява независимо дали иска 
или не иска. Ако следващите правителства откажат да ги изпълняват, това означава, че ние 
няма да може да ползваме европейски инвестиции в образователната и здравната 
инфраструктура. Кое е по-лошо: да казваш отказвам да направя реформата и в резултат губим 
милиони, или да направиш една адекватна реформа, която ще подобри здравното обслужване? 
Така че България има интерес да направи тези реформи и в резултат да предостави по-добри 
здравни услуги на населението, да подобри качеството на живот. Оптимизирането на 
болничната мрежа не означава затваряне на болници. Някои здравни заведения могат да 
бъдат преобразувани в хосписи. Инвестициите в спешната помощ са основен приоритет. 
Затова е необходима ясна стратегия, която убедително да бъде обяснена на обществото. Това 
е изкуството да правиш политика и реформи.  
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- Брюксел не беше съгласен да финансира втори и трети клас пътища, в същото време не 
достигат парите за големите жп и пътни проекти. Как ще решите този проблем, ще има ли 
пренареждане на проектите по програма "Транспорт"?  
- Един от основните коментари по програмата "Региони в растеж" беше инвестициите да бъдат 
максимално организирани, така че да се постигне икономически растеж. В този контекст ЕК би 
приела да се инвестира в пътища втори и трети клас, дотолкова, до колкото осигуряват 
транспортната свързаност към икономически зони, които осигуряват работни места. Така че 
аргументът да ремонтираме един път, защото е разбит, не е достатъчен. Той трябва да бъде в 
контекста на интегрирания план за развитие на съответната община, с ясни доказателства, че 
този път е необходим. Огромният проблем тук е, че не е решен въпросът с поддържането на 
тези пътища, а и изобщо на цялата инфраструктура.  
По програма "Транспорт“ трябва да се мисли за допълняемост на средствата. Така че заем от 
Европейската инвестиционна банка е адекватно решение. Отделно, чрез новия инструмент 
"Свързана Европа", за България е отпуснат бюджет от 409 млн. евро, което е допълнителна 
възможност. Страната ни трябва да представи проектите си до януари 2015 г. и да ги изпълним 
до 31 декември 2016 г., за да не загубим парите. Ако има неизпълнена част, тя автоматично 
влиза в един много по-голям пул от пари, където ще се конкурираме с останалите държави 
членки. Идеята е да се финансират проекти, които осигуряват свързаност в рамките на Европа 
– не само транспортни, но и енергийни и телекомуникации. За това е важно страната ни да има 
готови качествени проекти в тези сектори.  
- Кои оперативни програми ще бъдат договорени до края на мандата на служебния кабинет? 
Ще се правят ли някакви промени по тях?  
По оперативните програми ще се правят промени дотолкова, доколкото трябва да отразим 
получените коментари от ЕК, които не са малко. Някои от тях трябва да бъдат отговорени – 
като броя на градовете и бенефициентите по ОПОС.  
- Служебният кабинет каква позиция ще отстоява за броя на градовете?  
- Трябва да се намери компромисно решение, така че всички да са доволни от него. От две 
години ЕК ясно заявява, че не са съгласни с предложения от нас подход. ЕК иска да се 
концентрира ресурсът върху онези градове, където има растеж. Финансирайки 67 града, това се 
разпилява. Трябва да седнем с ЕК, Националното сдружение на общините и ресорното 
министерство и да се сложат картите на масата. Да видим с какви аргументи може да отстоим 
67-те града и ако ЕК не ги приеме, трябва вътре в държавата да си свършим работата и да 
предложим решение, което ще е приемливо за всички.  
- Кои програми могат да бъдат одобрени до края на мандата на служебното правителство от 
ЕК?  
- Три програми имат добър шанс да бъдат затворени до края на мандата на служебния кабинет. 
Това са "Човешки ресурси", "Транспорт" и "Иновации и конкурентоспособност". Целта ни при 
следващите преговори е да се синхронизират програмите "Иновации и Конкурентоспособ-
ност", "Наука и Образование", "Човешки ресурси" и Програмата за развитие на селските 
райони, които са базирани на стратегията за интелигентна специализация. Там има общи 
мерки, които трябва да се отварят в определена последователност. За това е необходимо 
стиковка между тези четири програми. И управляващите органи ще работят за демаркацията по 
тях.  
- Кои ще са първите схеми, които предстои да бъдат отворени до края на годината?  
- Поискахме информация от управляващите органи да ни предоставят проектите, които смятат, 
че могат да бъдат отворени и финансирани с пари от бюджета до края на годината. По 
програма "Човешки ресурси" има мярка за младежка безработица, която може да започне. Това 
обаче ще бъде решение на следващото правителство, защото то трябва да реши дали ще 
заложи средства в бюджета за финансиране на тези проекти. Въпросът е дали да се поеме 
риска да се финансират тези проекти преди системите за контрол да са акредитирани. 
Служебният кабинет не може да започне такива мерки, защото няма заложен ресурс в 
бюджета. Ние обаче ще предоставим списъка с готови проекти, чието изпълнение може да 
започне, а следващият кабинет трябва да вземе това решение.  
- Създадени ли са институциите, системите за управление на контрол за да започне 
изпълнението на програмите?  
- По процедура първо трябва да бъдат одобрени програмите. След това се подготвят системите 
за контрол. Те се изпращат за одобрение на ОСЕС, като агенцията може да ги кредитира в 
рамките на три, четири седмици. Въпросът е научените уроци през изминалия програмен 
период по отношение на контрол, на капацитет, да бъдат взети предвид, когато се правят 
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следващите системи за контрол. Това ще покаже на ЕК, че можем ефективно да изразходваме 
европейските средства.  
Някои от управляващите органи са в доста напреднала фаза. Най-готови са новата програма 
"Наука и образование". По-сериозна промяна в управляващия орган ще има по програма 
"Човешки ресурси", защото там отпадат междинните звена. По Програмата за селските райони 
има забавяне и не очакваме да заработи през 2014 г. Забавяне има и по програма "Рибарство", 
като плановете ни са тя да бъде изпратена в ЕК през септември.  
- Ще има ли смени на ръководители в управляващите органи на програмите?  
- Това са решения, които се вземат от съответните министерства, изцяло на професионална 
основа и с обективен подход, след необходимия анализ. Управляващите органи трябва да се 
ползват с доверието и на Европейската комисия, и на партньорите в България. Искам да 
подчертая, че ние не правим политическа чистка. Управлението на европейските фондове е 
въпрос на национален интерес и в него нямат място политически спекулации.  
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Резюме: София /КРОСС/ До 130 млн. евро може да загуби България по трите рискови програми 
"Околна среда", "Регионално развитие" и "Техническа помощ", казва в интервю за mediapool 
назначената за втори път като служебен министър и вицепремиер с ресор европейските 
фондове Илияна Цанова. Тя уточнява, че най-много средства (между 75 и 102 млн. евро) са 
застрашени по екопрограмата.  
 
Заглавие: Цанова: България може да загуби до 130 млн. евро по рисковите европрограми  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: София /КРОСС/ До 130 млн. евро може да загуби България по трите рискови програми 
"Околна среда", "Регионално развитие" и "Техническа помощ", казва в интервю за mediapool 
назначената за втори път като служебен министър и вицепремиер с ресор европейските 
фондове Илияна Цанова. Тя уточнява, че най-много средства (между 75 и 102 млн. евро) са 
застрашени по екопрограмата.  
От европарите за регионално развитие рискуваме да получим с 26 млн. евро по-малко, а по 
"Техническа помощ" с 2.7 млн. евро. Цанова уточнява, че сега служебното правителство прави 
всичко възможно, за да минимализира рискът от загуба на средства.  
Сериозно изоставане вицепремиерът отчита по програмата за селските райони, където са 
платени малко над 13% от предвидените 398 млн. евро. По всички седем оперативни програми 
България трябва да разпредели до края на годината 1.367 млрд. евро, като до юли 
включително са разплатени 33% от тази сума.  
Цанова обяснява изоставането в разплащането и спирането на европрограми със забавена 
реакция от екипа на министър Зинаида Златанова. Според нея проблемите са били ясни още 
през 2013 г., заради огромното предизвикателство с провеждането на обществените поръчки и 
недостатъчният капацитет на общините да обработят одобрения огромен финансов ресурс.  
Като основен приоритет на служебното правителство Илияна Цанова посочи възобновяването 
на плащанията по програмите "Околна среда" и "Регионално развитие", като целта е това да 
стане максимално бързо, за да бъде намален риска от загуба на пари. "Проблемът е, че 
липсват приходи от ЕК, което пряко влияе на дефицита. Със започването на плащанията 
дефицитът ще се вдигне, но целта е той да остане под 3%, както е разрешено, за да не влезем 
в процедура по свръхдефицит. Следващата стъпка е да се възобнови диалогът с ЕК, така че да 
можем да възстановим плащанията и от Европа", казва вицепремиерът.  
Цанова посочва, че все още има много въпроси, които трябва да се изчистят, за да се одобри 
финансиране за реформите в здравеопазването и образованието. Тя уточнява, че важното е, 
че с подписването на споразумението България поема ангажимент тези реформи да се случат 
и всеки следващ кабинет ще трябва да ги изпълнява.  
Вицепремиерът по еврофондовете в служебното правителство подчертава, че не можем да 
очакваме пари за ремонт на пътища втори и трети клас, като посочваме аргумент, че те са 
разбити. Средства можело да дойдат по програмата "Региони в растеж" за шосета, 
осигуряващи свързаност към икономически зони. Пари за ремонт на пътища можело да се 
получат и по програма "Свързана Европа", по която за България е отпуснат бюджет от 409 млн. 
евро. По него ще се финансират още енергийни и телекомуникации проекти.  
По оперативна програма околна среда ще се търси компромисно решение за градовете, които 
да получат финансиране, казва Цанова. Тя уточнява, че от две години в ЕК не са доволни, че се 
предлагат много градове, а не се концентрира ресурсът върху онези от тях, където има растеж. 
"Трябва да седнем с ЕК, Националното сдружение на общините и ресорното министерство и да 
се сложат картите на масата. Да видим с какви аргументи може да отстоим 67-те града и ако ЕК 
не ги приеме, трябва вътре в държавата да си свършим работата и да предложим решение, 
което ще е приемливо за всички", казва Цанова.  
Според нея три програми имат добър шанс да бъдат затворени до края на мандата на 
служебния кабинет - "Човешки ресурси", "Транспорт" и "Иновации и конкурентоспособност". 
Вицепремиерът подчертава, че трябва научените уроци през изминалия програмен период по 
отношение на контрола да бъдат взети предвид, когато се правят следващите системи за 
контрол, за да се покаже на ЕК, че можем ефективно да изразходваме европейските средства. 
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В отговор на въпрос Цанова казва, че съответните министерства ще решат дали да има 
промени в управляващите органи на програмите, след необходимия анализ.  
"Управляващите органи трябва да се ползват с доверието и на Европейската комисия, и на 
партньорите в България. Искам да подчертая, че ние не правим политическа чистка. 
Управлението на европейските фондове е въпрос на национален интерес и в него нямат място 
политически спекулации", обобщава Цанова.  
 


