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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
26.8.2014 г. г.  
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 4 

 телевизии 4 

 радиостанции 0 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 37 

 вестници, от които: 7 

 - национални 7 

 - регионални 0 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 30 

Общо за деня 41 
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Телевизии и радиостанции  
 
Дата: 25.08.2014  
Източник: БНТ  
Предаване: Новини  
Място на материала: 12.00 часа  
Продължителност в мин.: 2  
Брой думи: 295  
 
 
Резюме: 1.Новина  
До края на годината Министерството на икономиката ще се опита да отвори новата програма за 
Иновации и конкурентоспособност. Това заяви пред журналисти зам.- министърът на 
икономиката Ирена Младенова, която участва в българо-китайски бизнес форум. В същото 
време, продължават проверките по мерките, които бяха спрени заради нарушения, сред които е 
и мярката за Техническа модернизация.  
 
Текст: 1.Новина  
До края на годината Министерството на икономиката ще се опита да отвори новата програма за 
Иновации и конкурентоспособност. Това заяви пред журналисти зам.- министърът на 
икономиката Ирена Младенова, която участва в българо-китайски бизнес форум. В същото 
време, продължават проверките по мерките, които бяха спрени заради нарушения, сред които е 
и мярката за Техническа модернизация.  
В момента Министерството на икономиката анализира резултатите от вътрешните проверки по 
мерките от “Оперативна програма конкурентоспособност”, за които имаше сигнали за 
злоупотреби, а схемата за техническа модернизация дори беше спряна.  
Ирена Младенова – зам.-министър на икономиката: Към момента посоката, в която ще работим 
от една страна е да върнем доверието, което е малко разколебано, като сред бенифициентите, 
така и сред нашите партньори. Това може да стане през няколко посоки. Едното нещо е вътрешна 
реорганизация на процесите, така че да е ясна отговорността, да нямаме съмнение за споделена 
и размита отговорност.  
Ирена Младенова очаква през септември и октомври Европейската комисия да одобри системите 
за управление и контрол на новата оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност”.  
Ирена Младенова: Моето желание е да не стартираме схема преди тези системи да са одобрени, 
тъй като, ако се стартира такава схема по новата програма, без системите да са одобрени, това 
означава, че поемаме сериозен риск за бюджета. Надявам се до края на годината да могат да 
стартират първите схеми.  
Стокооборотът между България и Китай през 2013 г. е достигнал 1 млрд. и 900 млн. долара, заяви 
зам.-министър Младенова при откриването на българо-китайски бизнес форум в столицата. Тя 
подчерта, че страната ни търси възможност да реализира в азиатската държава стоки от 
хранително-вкусовата промишленост и от сферата на машиностроенето, електротехниката и 
електрониката. Друга важна задача е културният и туристически обмен. Общо 18 китайски фирми 
от провинция Фудзин пристигнаха в столицата, за да се запознаят с възможностите за двустранен 
бизнес.  
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Дата: 25.08.2014  
Източник: БНТ  
Предаване: новини  
Място на материала: 16.00 часа  
Продължителност в мин.: 2  
Брой думи: 295  
 
 
Резюме: 6.Новина  
До края на годината Министерството на икономиката ще се опита да отвори новата програма за 
Иновации и конкурентоспособност. Това заяви пред журналисти зам.- министърът на 
икономиката Ирена Младенова, която участва в българо-китайски бизнес форум. В същото 
време, продължават проверките по мерките, които бяха спрени заради нарушения, сред които е 
и мярката за Техническа модернизация.  
 
Текст: 6.Новина  
До края на годината Министерството на икономиката ще се опита да отвори новата програма за 
Иновации и конкурентоспособност. Това заяви пред журналисти зам.- министърът на 
икономиката Ирена Младенова, която участва в българо-китайски бизнес форум. В същото 
време, продължават проверките по мерките, които бяха спрени заради нарушения, сред които е 
и мярката за Техническа модернизация.  
В момента Министерството на икономиката анализира резултатите от вътрешните проверки по 
мерките от “Оперативна програма конкурентоспособност”, за които имаше сигнали за 
злоупотреби, а схемата за техническа модернизация дори беше спряна.  
Ирена Младенова – зам.-министър на икономиката: Към момента посоката, в която ще работим 
от една страна е да върнем доверието, което е малко разколебано, като сред бенифициентите, 
така и сред нашите партньори. Това може да стане през няколко посоки. Едното нещо е вътрешна 
реорганизация на процесите, така че да е ясна отговорността, да нямаме съмнение за споделена 
и размита отговорност.  
Ирена Младенова очаква през септември и октомври Европейската комисия да одобри системите 
за управление и контрол на новата оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност”.  
Ирена Младенова: Моето желание е да не стартираме схема преди тези системи да са одобрени, 
тъй като, ако се стартира такава схема по новата програма, без системите да са одобрени, това 
означава, че поемаме сериозен риск за бюджета. Надявам се до края на годината да могат да 
стартират първите схеми.  
Стокооборотът между България и Китай през 2013 г. е достигнал 1 млрд. и 900 млн. долара, заяви 
зам.-министър Младенова при откриването на българо-китайски бизнес форум в столицата. Тя 
подчерта, че страната ни търси възможност да реализира в азиатската държава стоки от 
хранително-вкусовата промишленост и от сферата на машиностроенето, електротехниката и 
електрониката. Друга важна задача е културният и туристически обмен. Общо 18 китайски фирми 
от провинция Фудзин пристигнаха в столицата, за да се запознаят с възможностите за двустранен 
бизнес.  
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Дата: 25.08.2014  
Източник: БНТ  
Предаване: новини в 18.00 часа  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 2  
Брой думи: 295  
 
 
Резюме: 5.Новина  
До края на годината Министерството на икономиката ще се опита да отвори новата програма за 
Иновации и конкурентоспособност. Това заяви пред журналисти зам.- министърът на 
икономиката Ирена Младенова, която участва в българо-китайски бизнес форум. В същото 
време, продължават проверките по мерките, които бяха спрени заради нарушения, сред които е 
и мярката за Техническа модернизация.  
 
Текст: 5.Новина  
До края на годината Министерството на икономиката ще се опита да отвори новата програма за 
Иновации и конкурентоспособност. Това заяви пред журналисти зам.- министърът на 
икономиката Ирена Младенова, която участва в българо-китайски бизнес форум. В същото 
време, продължават проверките по мерките, които бяха спрени заради нарушения, сред които е 
и мярката за Техническа модернизация.  
В момента Министерството на икономиката анализира резултатите от вътрешните проверки по 
мерките от “Оперативна програма конкурентоспособност”, за които имаше сигнали за 
злоупотреби, а схемата за техническа модернизация дори беше спряна.  
Ирена Младенова – зам.-министър на икономиката: Към момента посоката, в която ще работим 
от една страна е да върнем доверието, което е малко разколебано, като сред бенифициентите, 
така и сред нашите партньори. Това може да стане през няколко посоки. Едното нещо е вътрешна 
реорганизация на процесите, така че да е ясна отговорността, да нямаме съмнение за споделена 
и размита отговорност.  
Ирена Младенова очаква през септември и октомври Европейската комисия да одобри системите 
за управление и контрол на новата оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност”.  
Ирена Младенова: Моето желание е да не стартираме схема преди тези системи да са одобрени, 
тъй като, ако се стартира такава схема по новата програма, без системите да са одобрени, това 
означава, че поемаме сериозен риск за бюджета. Надявам се до края на годината да могат да 
стартират първите схеми.  
Стокооборотът между България и Китай през 2013 г. е достигнал 1 млрд. и 900 млн. долара, заяви 
зам.-министър Младенова при откриването на българо-китайски бизнес форум в столицата. Тя 
подчерта, че страната ни търси възможност да реализира в азиатската държава стоки от 
хранително-вкусовата промишленост и от сферата на машиностроенето, електротехниката и 
електрониката. Друга важна задача е културният и туристически обмен. Общо 18 китайски фирми 
от провинция Фудзин пристигнаха в столицата, за да се запознаят с възможностите за двустранен 
бизнес.  
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Дата: 25.08.2014  
Източник: БНТ  
Предаване: Новини  
Място на материала: 20.00 часа  
Продължителност в мин.: 2  
Брой думи: 285  
 
 
Резюме: 5.Новина  
До края на годината Министерството на икономиката ще се опита да отвори новата програма за 
Иновации и конкурентоспособност. Това заяви зам.-министърът на икономиката Ирена 
Младенова, която участва в Българо-китайски бизнес форум.  
В същото време, продължават проверките по мерките, които бяха спрени заради нарушения, 
сред които е и мярката за Техническа модернизация.  
 
Текст: 5.Новина  
До края на годината Министерството на икономиката ще се опита да отвори новата програма за 
Иновации и конкурентоспособност. Това заяви зам.-министърът на икономиката Ирена 
Младенова, която участва в Българо-китайски бизнес форум.  
В същото време, продължават проверките по мерките, които бяха спрени заради нарушения, 
сред които е и мярката за Техническа модернизация.  
В момента Министерството на икономиката анализира резултатите от вътрешните проверки по 
мерките от “Оперативна програма конкурентоспособност”, за които имаше сигнали за 
злоупотреби, а схемата за техническа модернизация дори беше спряна.  
Ирена Младенова: Към момента посоката, в която ще работим от една страна е да върнем 
доверието, което е малко разколебано, като сред бенефициентите, така и сред нашите 
партньори. Това може да стане през няколко посоки. Едното нещо е вътрешна реорганизация на 
процесите, така че да е ясна отговорността, да нямаме съмнение за споделена и размита 
отговорност.  
Ирена Младенова очаква през септември и октомври Европейската комисия да одобри системите 
за управление и контрол на новата оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност”.  
Ирена Младенова: Моето желание е да не стартираме схема преди тези системи да са одобрени, 
тъй като, ако се стартира такава схема по новата програма, без системите да са одобрени, това 
означава, че поемаме сериозен риск за бюджета. Надявам се до края на годината да могат да 
стартират първите схеми.  
Стокооборотът между България и Китай през 2013 г. е достигнал 1,9 млрд. долара, заяви зам.-
министър Младенова при откриването на българо-китайски бизнес форум в столицата. Тя 
подчерта, че страната ни търси възможност да реализира в азиатската държава стоки от 
хранително-вкусовата промишленост и от сферата на машиностроенето, електротехниката и 
електрониката. Друга важна задача е културният и туристически обмен.  
Общо 18 китайски фирми от провинция Фудзиен пристигнаха в столицата, за да се запознаят с 
възможностите за двустранен бизнес.  
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Национални печатни медии  
 
Дата: 26.08.2014  
Източник: в. Новинар  
Страница: 10  
Брой думи: 202  
 
 
Резюме: Стокообменът между България и Китай е на рекордното равнище от близо 1,9 млрд. 
долара през 2013 г. Това обяви зам.-министърът на икономиката и енергетиката Ирена 
Младенова, която участва на Българо-китайски бизнес форум в София. Младенова изтъкна, че 
износът ни за азиатската страна се увеличава и Китай вече е на второ място сред експортните 
ни дестинации след ЕС. "Тенденцията на нарастване продължава, но това все още е далеч под 
потенциала, който двете държави имат", подчерта тя. Според нея има много български стоки, 
които могат да се наложат трайно на китайския пазар. "Секторите на взаимен интерес са 
машиностроене, производство на електрочасти, електротехника, също така премахването на 
бариерите за взаимен обмен и за хранително вкусовата промишленост, където България и Китай 
са на ниво подписване на споразумения", уточни тя.  
 
Заглавие: Разменихме стоки за 1,9 млрд. долара с Китай  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Стокообменът между България и Китай е на рекордното равнище от близо 1,9 млрд. 
долара през 2013 г. Това обяви зам.-министърът на икономиката и енергетиката Ирена 
Младенова, която участва на Българо-китайски бизнес форум в София. Младенова изтъкна, че 
износът ни за азиатската страна се увеличава и Китай вече е на второ място сред експортните 
ни дестинации след ЕС. "Тенденцията на нарастване продължава, но това все още е далеч под 
потенциала, който двете държави имат", подчерта тя. Според нея има много български стоки, 
които могат да се наложат трайно на китайския пазар. "Секторите на взаимен интерес са 
машиностроене, производство на електрочасти, електротехника, също така премахването на 
бариерите за взаимен обмен и за хранително вкусовата промишленост, където България и Китай 
са на ниво подписване на споразумения", уточни тя.  
Младенова коментира и оперативна програма "Конкурентоспособност". По думите на зам.-
министъра е имало много съмнения за нередности. Тя обясни, че при встъпването си в длъжност 
е заварила три схеми, по които сертифицирането е било спряно. Младенова допълни, че по една 
от схемите сертифицирането е продължено, а за следващите се очаква отговор до две седмици. 
"В момента, в който влязохме в министерството, имахме достъп и до няколко вътрешни проверки. 
В момента анализираме и резултатите от тях", каза още Младенова.  
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Дата: 26.08.2014  
Източник: в. Сега  
Страница: 3  
Брой думи: 937  
 
 
Резюме: ГЕРБ очерта две задачи до Нова година - намиране на 4.5 млрд. лв. заеми и спасяване 
на 2.5 млрд. лева по европрограмите  
 
Заглавие: Борисов иска спешно сливане на НАП и митниците  
Подзаглавие:  
Автор: Юлиана Бончева  
Текст: ГЕРБ очерта две задачи до Нова година - намиране на 4.5 млрд. лв. заеми и спасяване 
на 2.5 млрд. лева по европрограмите  
ГЕРБ свика вчера нарочна пресконференция, за да очертае за пореден път трагичното състояние 
на държавните финанси. Според лидера Бойко Борисов служебното правителство трябва 
незабавно да започне да подготвя процедура за взимане на външен дълг, защото в противен 
случай хазната няма да може да плаща пенсии и майчински, заплатите на МВР и т.н.  
"Пари в държавата няма и не се очертава да има", отсече Борисов. Той обяви, че заради 
пробойните в бюджета рязането на разходи е неизбежно, и че е възложил на експертите в ГЕРБ 
спешно да пишат закон за обединяване на НАП и митниците. По думите му сливането на двете 
приходни агенции ще спаси от провал бюджетните приходи. Омръзна ми да слушам "как един 
камион минал, единият не му взел акциза, пък другият не му взел данъците, а третият и 
четвъртият направили еди-какво си и накрая 1-2 милиарда лева по-малко. Ще се опитаме да 
направим чрез електронно управление, като мине камионът, по всички системи да му се съберат 
мита, акцизи", каза Борисов и допълни, че е поискал готов проект до края на месеца, за да може 
по време на предизборната кампания да обяснява на хората как ще вдига постъпленията в 
хазната. Кабинетът "Орешарски" също смяташе да обединява двете агенции, но в "средносрочен 
план".  
Менда Стоянова обвини бившите управляващи, че са планирали бюджета "порочно, с ясното 
съзнание за неизпълними приходи и за раздаване на разходи". Тя припомни, че миналата 
седмица след анализ на данните служебният финансов министър Румен Порожанов съобщи, че 
няма да се мине без актуализация на бюджета.  
Само до Нова година са необходими 4.5 млрд. лева нов държавен дълг, а заедно с плащанията 
през януари 2015 година се нуждаем от общо 6 млрд. лева, и то по консервативни оценки, обяви 
пък Владислав Горанов, бивш зам.-министър на финансите. Парите са необходими за погасяване 
на стари дългове и за покриване на бюджетния дефицит. "До средата на януари падежират 
български ценни книжа за 3.7 млрд. лева, в това число на 15 януари има плащане на 1.6 млрд. 
лева по емисията на Милен Велчев", каза Горанов. Освен това в бюджета се очертава 
допълнителен дефицит, който вероятно ще достигне 1.5 млрд. лева. "Ако максимално бързо не 
се предприемат мерки за осигуряване на това финансиране, в началото на януари, особено след 
падежите на 12 и на 15 януари, държавата би могла да се окаже в една много тежка ликвидна 
криза, без възможност да финансира текущите си разходи", обясни Горанов и подчерта, че ГЕРБ 
отсега алармира за тези проблеми, за да не стане като през 2009 г., когато кабинетът "Станишев" 
остави държавата с огромни необезпечени задължения.  
Според бившата регионална министърка Лиляна Павлова положението се влошава и заради 
риска България да загуби 2.5 млрд. лева от еврофондовете. "Приключваме програмния период с 
разкопани градове, почти фалирали общини, строежите почти навсякъде са спрени", посочи 
Павлова. По думите й има три спрени европрограми - "Околна среда", "Регионално развитие" и 
"Конкурентоспособност". Заради лоши практики са блокирани и огромни ресурси по 
Програмата за селските райони и въпреки обещанията за май-юни-юли достъпът до 
финансиране се отлага за зимата.  
Финансите на държавата са под всякаква критика - пари няма, обобщи Бойко Борисов. "Ще се 
режат разходи, защото няма как да изпълним Лисабонския договор и дефицитът да е под 3%, 
реално сега дефицитът е 4%. Орешарски какво направи - взе нов дълг и каза - ето, фискалният 
резерв е 8 млрд. лева. По-некоректен човек не съм виждал, реално фискалният резерв е само 
3.8 млрд. лв.", възмути се лидерът на ГЕРБ. "Искам тези, които гласуват за нас, да знаят в какво 
положение е държавата и колко трудно можем вече да я изведем. Не казвам дори, че е възможно. 
Мога да гарантирам само, че ще направим опит с всичко, което можем и знаем "Да вържем двата 
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края до края на годината е огромно предизвикателство, а да минем в 2015 - невероятно умение", 
обясни Борисов.  
По думите му много гръмко се говори за програми и "всеки може да седне и да напише на един 
лист всичките си хубави сънища, но за да се случат, трябват пари". "В тази ситуация е 
необходима много сериозна политическа стабилност и адекватни действия на всички 
политически партии. Да търсим как да си спасим държавата, абсолютно никакво значение няма 
кой ще е премиер, министър или кой ще е на власт, ако нямаме съгласие как да излезем от тази 
криза", коментира експремиерът. Според него ДПС и БСП са наясно с критичната ситуация: "ДПС 
нямаше да си тръгне от управлението, ако не знаеше какъв апокалипсис идва, те знаеха какво 
ще стане октомври-ноември-декември и затова решиха навреме да си тръгнат. БСП също 
нямаше да се съгласят да напуснат властта, ако не знаеха реалностите и това, което сътвориха", 
подчерта Борисов.  
КОНТРА  
Не всички обаче виждат апокалипсис в държавните финанси. "Прогнозите за недостиг на 
средства и за огромни преразходи са несъстоятелни. Освен това данните за намаление на 
безработицата и за растеж на икономиката са обнадеждаващи", коментира проф. Христина 
Вучева, ексминистър на финансите. "Надявам се бизнесът да се справи добре до края на 
годината - освен ако политическите боричкания не влошат икономическия климат. Ще бъде 
чудесно, ако политиците спрат "разрушителното съзидание" и кандидатите да ни управляват ни 
убедят, че знаят как да се повиши ефективността на средствата за здраве, за образование, за 
администрация. Реално от това зависи стабилността на финансовата система за следващите 
години", смята проф. Вучева. Тя обаче смята, че тенденцията за бърз ръст на държавния дълг, 
тръгнала от началото на тази година, не бива да се подценява". По думите й проблемът е, че 
този ръст е за пълнене на "дупки", а не е подчинен на ясна цел, която ще даде ефект в следващи 
години.  
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Дата: 26.08.2014  
Източник: в. Сега  
Страница: 6  
Брой думи: 48  
 
 
Резюме: Зам.-министърът на икономиката Ирена Младенова (вляво) откри вчерашния българо-
китайски форум. По думите й през м.г. стокообменът между двете страни е достигнал рекордните 
1.884 млрд. щатски долара. Младенова коментира и новата програма "Иновации и 
конкурентоспособност", като заяви, че първите мерки по нея могат да бъдат отворени още тази 
година.  
 
Заглавие: Снимка  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Зам.-министърът на икономиката Ирена Младенова (вляво) откри вчерашния българо-
китайски форум. По думите й през м.г. стокообменът между двете страни е достигнал рекордните 
1.884 млрд. щатски долара. Младенова коментира и новата програма "Иновации и 
конкурентоспособност", като заяви, че първите мерки по нея могат да бъдат отворени още тази 
година.  
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Дата: 26.08.2014  
Източник: в. Стандарт  
Страница: 10  
Брой думи: 84  
 
 
Резюме: Парите по новата оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 
може да потекат до края на годината. Това стана ясно от думите на зам.-министъра на 
икономиката Ирена Младенова. "Очакваме в края на септември - началото на октомври да сме 
представили в Брюксел следващата версия на програмата заедно с отразените коментари", каза 
тя. "Моето желание е да не стартираме схеми, преди системите за контрол да са одобрени, в 
противен случай поемаме сериозен риск за бюджета. В настоящата ситуация това няма да бъде 
отговорно поведение", каза Младенова.  
 
Заглавие: Пускат до Нова година помощта за малки фирми  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Парите по новата оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-
2020 може да потекат до края на годината. Това стана ясно от думите на зам.-министъра на 
икономиката Ирена Младенова. "Очакваме в края на септември - началото на октомври да сме 
представили в Брюксел следващата версия на програмата заедно с отразените коментари", 
каза тя. "Моето желание е да не стартираме схеми, преди системите за контрол да са одобрени, 
в противен случай поемаме сериозен риск за бюджета. В настоящата ситуация това няма да бъде 
отговорно поведение", каза Младенова.  
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Дата: 26.08.2014  
Източник: в. Труд  
Страница: 14  
Брой думи: 148  
 
 
Резюме: Новите европари за бизнеса ще тръгнат към края на годината. Средствата по 
оперативната програма "Иновации и конкурентоспособност" ще се отпускат, след като 
самата програма бъде одобрена от Европейската комисия. В момента тя се обсъжда с Брюксел. 
Очаква се преработеният вариант в съответствие със забележките на ЕК да бъде оповестен в 
края на септември, прогнозира зам.-министърът на икономиката Ирена Младенова вчера.  
 
Заглавие: Нови европари за бизнеса към края на годината  
Подзаглавие:  
Автор: Александра АНГЕЛОВА  
Текст: Новите европари за бизнеса ще тръгнат към края на годината. Средствата по 
оперативната програма "Иновации и конкурентоспособност" ще се отпускат, след като 
самата програма бъде одобрена от Европейската комисия. В момента тя се обсъжда с Брюксел. 
Очаква се преработеният вариант в съответствие със забележките на ЕК да бъде оповестен в 
края на септември, прогнозира зам.-министърът на икономиката Ирена Младенова вчера.  
В същото време се реорганизират системите за управление и контрол на европарите в 
министерството на икономиката. Това се наложило след проблемите с предишната програма 
"Конкурентоспособност" (2007-2013 г.).  
"За успешно стартиране на новата програма е важно да се върне доверието, което е малко 
разколебано. Едно от нещата, които могат да се направят за повишаване на доверието, е 
вътрешна реорганизация на процесите. Така отговорността ще е ясна", обясни Младенова. В 
края на управлението на кабинета "Орешарски" схема за над 90 млн. лв. по 
"Конкурентоспособност" беше спряна заради съмнения за корупция.  
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Дата: 26.08.2014  
Източник: в. Капитал Daily  
Страница: 6  
Брой думи: 640  
 
 
Резюме: Над 1.31 млрд. лева са нужните на България средства, за да постигне заложените цели 
за оползотворяване и рециклиране на отпадъците до 2020 г. Това става ясно от публикувания в 
портала за обществени консултации strategy.bg Национален план за управление на отпадъците. 
Документът е в режим на публично обсъждане до 8 септември. В документа е записано, че 
страната изостава с изграждането на необходимата инфраструктура за преработка на 
отпадъците, а процесът по закриването и рекултивацията на старите общински депа за битови 
отпадъци, които вече не отговарят на нормативните изисквания, все още е в начална фаза, 
въпреки че вече трябваше да е приключил. Заради това преди няколко месеца срещу България 
вече започна и наказателна процедура от страна на ЕК.  
 
Заглавие: Над 1.3 млрд. лв. са нужни за управление на отпадъците до 2020 г.  
Подзаглавие: За по-голямата част от парите България ще разчита на европейските фондове, 
става ясно от Националния план за управление на отпадъците  
Автор:  
Текст: Над 1.31 млрд. лева са нужните на България средства, за да постигне заложените цели 
за оползотворяване и рециклиране на отпадъците до 2020 г. Това става ясно от публикувания в 
портала за обществени консултации strategy.bg Национален план за управление на отпадъците. 
Документът е в режим на публично обсъждане до 8 септември. В документа е записано, че 
страната изостава с изграждането на необходимата инфраструктура за преработка на 
отпадъците, а процесът по закриването и рекултивацията на старите общински депа за битови 
отпадъци, които вече не отговарят на нормативните изисквания, все още е в начална фаза, 
въпреки че вече трябваше да е приключил. Заради това преди няколко месеца срещу България 
вече започна и наказателна процедура от страна на ЕК.  
Изградената вече инфраструктура няма капацитет за достигане на целите за рециклиране и 
оползотворяване. Недостатъчен е и капацитетът за обезвреждане на опасни отпадъци, 
признават още авторите. Друг голям проблем е и че заради липсата на механизми, които да 
защитават социално слабите слоеве от населението, няма как да бъдат значително завишени 
таксите и така да се осигури финансов ресурс за инвестиции в сектора.  
Инвестициите  
Подробната разбивка на нужните инвестиции в документа показва, че най-много средства ще са 
необходими за инсталации за компостиране и анаеробно разграждане - почти 290 млн. лв. Други 
крупни суми изискват инсталациите за предварително третиране на битови отпадъци с цел 
оползотворяване на битовите отпадъци и предотвратяване на емисиите на парникови газове - 
240 млн. лв., както и инсталация за изгаряне на RDF гориво в столичния завод за боклук -254 
млн. лв.  
За закриване и рекултивация на стари депа за битови отпадъци са нужни над 176 млн. лв., а за 
изграждане на нови депа и претоварни станции - други 165 млн. лв.  
За съдове за разделно събиране на биоотпадъци ще са необходими 53 млн. лв., а почти още 
толкова трябват и за превоза на разделно събраните биоотпадъци. Компостерите за домашно 
компостиране ще струват почти 30 млн. лв. За изграждането на общински площадки за 
безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци пък ще са необходими 53 млн. лв. За 
по-голямата част от парите България ще разчита на европейските фондове, става ясно от 
документа. Предвидени са средства по новите оперативни програми за периода 2014 -2020 г 
"Иновации и конкурентоспособност", "Околна среда", "Добро управление" и др. Общините 
обаче ще трябва сами да финансират изграждането на площадките за безвъзмездно събиране 
на отпадъци от домакинствата, закупуването на домашни компостери с цел насърчаване на 
компостирането и подготовката на проекти за рекултивация на депа. Площадковата 
инфраструктура и претоварните станции пък ще се изграждат с пари от бюджета. Също с 
държавни пари ще се закриват и рекултивират старите депа за отпадъци. Като възможност са 
посочени и публично-частни проекти, като например възможността да се насочат частни 
инвестиции в изграждането на сепариращи инсталации.  
Целите  
Стратегията предвижда всяка година между 55 и 88% от теглото на отпадъците от опаковки да 
бъде оползотворено, рециклирано или изгорено в инсталации за изгаряне на отпадъци. 
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Преработката и рециклирането трябва да достигне поне 60% за хартиените и стъклени опаковки, 
поне 50% за металните, 22% за пластмасовите и 15% за опаковките от дървесни отпадъци.  
Системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки пък до 2020 г. трябва да обхванат не 
по-малко от 6 000 000 жители на територията на страната и задължително да включват 
курортните населени места и всички населени места с население над 5000 жители.  
Сред целите е и да се преработва и рециклира между 75 и 85% от излязло от употреба 
електрическо и електронно оборудване в зависимост от категорията му, както и 65% от 
количеството гуми, пуснати на пазара през текущата година и поне 40% от пуснатите на пазара 
през текущата година масла. При биоотпадъците първата заложена цел е за 2016 г, когато трябва 
да се преработват 25% от количеството на битовите биоотпадъци, образувани в региона. За 2020 
г. целта е 50%, а за 2025 г. - 75%. Поне 70% от строителните отпадъци също трябва да се 
рециклират до  
2020 г.  
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Дата: 26.08.2014  
Източник: в. Капитал Daily  
Страница: 13  
Брой думи: 445  
 
 
Резюме: Козметичната компания "Био фреш" ще открие през октомври изцяло нов завод, 
финансиран по програма JEREMIE, каза пред "Капитал Daily" Спас Георгиев, съдружник и един 
от управителите на дружеството. Новото предприятие ще се намира до Пловдив, в 
индустриалната зона "Марица", където вече тече строителството на първия етап. То трябва да 
приключи до октомври и тогава да бъде отворен роботизиран склад и цех за производство на 
бяла козметика, обясни Георгиев. Бялата козметика - тоалетни млека, кремове, лосиони, е най-
продаваната за "Био фреш". Цялата нова инвестиция е за 8.5 млн. лв., като предприятието ще е 
разположено върху 20 дка. След първия етап трябва да бъдат застроени 6 хил. кв.м, а още 3 хил. 
ще се доизградят на втория.  
 
Заглавие: "Био фреш" строи ново предприятие за 8.5 млн. лв.  
Подзаглавие: Козметичната компания планира да удвои капацитета си  
Автор: Весела НИКОЛАЕВА  
Текст: Козметичната компания "Био фреш" ще открие през октомври изцяло нов завод, 
финансиран по програма JEREMIE, каза пред "Капитал Daily" Спас Георгиев, съдружник и един 
от управителите на дружеството. Новото предприятие ще се намира до Пловдив, в 
индустриалната зона "Марица", където вече тече строителството на първия етап. То трябва да 
приключи до октомври и тогава да бъде отворен роботизиран склад и цех за производство на 
бяла козметика, обясни Георгиев. Бялата козметика - тоалетни млека, кремове, лосиони, е най-
продаваната за "Био фреш". Цялата нова инвестиция е за 8.5 млн. лв., като предприятието ще е 
разположено върху 20 дка. След първия етап трябва да бъдат застроени 6 хил. кв.м, а още 3 хил. 
ще се доизградят на втория.  
Европейска помощ  
С новия завод капацитетът за производство на "Био фреш" трябва да нарасне двойно, каза 
Георгиев. Финансирането на половината от инвестицията е по инициативата JEREMIE, която е 
съвместен проект на Европейския инвестиционен фонд, съфинансирана от националния 
бюджет.  
Парите са отпуснати през Прокредит банк, една от финансовите институции, работещи по 
инициативата. Останалите около 4.25 млн. лв. са собствени средства на "Био фреш". След 
завършването на завода в него ще бъде преместено производството от Пазарджик, където в 
момента "Био фреш" е под наем. Планира се да бъде запазено производство в предприятието в 
Мало Конаре.  
През последните години "Био фреш" показва постоянно увеличение на приходите - от 2.66 лв. 
през 2011 г. до 4.2 млн. лв. за 2012 г. Последните данни са за миналата година и те също сочат 
ръст - с над 2 млн. лв. до близо 8.4 млн. лв.  
От Пловдив към света  
Спас Георгиев разказа, че продължават да разширяват асортимента си и планират пускането на 
нови козметични продукти. Компанията изнася в повече от 50 държави по света - от Европейския 
съюз до Африка и Източна Азия - Южна Корея, Япония и др. "Био фреш" работи и като 
изпълнител на поръчки за чужди марки като френската Valcena, с която сътрудничеството 
продължава, стана ясно от думите на Георгиев. Отскоро пловдивската компания е пуснала на 
пазара и новата си серия Nat'Aura, която е от най-високия клас, произвеждан засега от "Био 
фреш" под собствена марка. Георгиев разказа, че се приема доста добре от клиентите. Основата 
й са растителни съставки, сертифицирани като органични, а средната цена на продуктите е 40 - 
50 лв., ко ето я прави една от най-скъпите изцяло български марки.  
"Био фреш" е създадена през 2000 г. и в момента е собственост на Спас Георгиев и Борис Недев, 
които държат по 50% дял и са управители на компанията. Недев влиза като съдружник преди 
една година, сочи справка в Търговския регистър. Недев е участвал в управлението на "СТС Пак" 
- дружество, част от "СТС Холдинг", в чиято структура влиза и козметична компания.  
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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: 25.08.2014  
Източник: www.dnevnik.bg  
Връзка: 
http://www.dnevnik.bg/biznes/2014/08/25/2367567_do_kraia_na_godinata_moje_da_trugnat_shemi_p
o_novata/?ref=substory  
Брой думи: 209  
 
 
Резюме: Заместник-министърът на икономиката и енергетиката Ирена Младенова изрази 
надежда до края годината да могат да започнат първите схеми по новата оперативна програма 
"Иновации и конкурентоспособност".  
 
Заглавие: До края на годината може да тръгнат схеми по новата програма за бизнеса 
(видео)  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Заместник-министърът на икономиката и енергетиката Ирена Младенова изрази надежда 
до края годината да могат да започнат първите схеми по новата оперативна програма 
"Иновации и конкурентоспособност".  
Ирена Младенова направи този коментар пред журналисти в рамките на българско-китайски 
бизнес форум, цитирана от БТА.  
Моето желание е да не стартираме схема преди системите за управление и контрол над 
изпълнението, по чието усъвършенстване сега се работи, да са одобрени от партньорите от 
сертифицирания и одитиращ орган, за да няма риск за бюджета, каза заместник-министърът.  
Когато влязохме в министерството, имаше три схеми по оперативна програма 
"Конкурентоспособност", по които сертифициращият орган е спрял сертифицирането. По една 
от схемите това сертифициране  
е продължено, каза заместник-министърът. Тя допълни, че за другите две се очаква отговор до 
седмица-две и отбеляза, че до момента все още има риск.  
Преди седмица се разбра, че доскорошният директор на оперативна програма 
"Конкурентоспособност" Ели Милушева е била поканена да напусне поста. Това се случи, след 
като тя спря процедура за 100 млн. лв. за технологична модернизация на малки и средни 
предприятия заради множество жалби. След спирането на процедурата спечелили фирми и 
оценителната комисия обвиниха самата Милушева в непрофесионализъм и конфликт на 
интереси. През целия период на действие на тази оперативна програма усвояването на средства 
по нея вървеше изключително бавно и често свързано с проблеми.  
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Дата: 25.08.2014  
Източник: www.dnevnik.bg  
Връзка: http://www.dnevnik.bg/video/2014/08/25/2367941_video_novinite_v_100_sekundi/  
Брой думи: 174  
 
 
Резюме: Рубриката на БНТ "Новините в 100 секунди" можете да гледате и на "Дневник.бг". 
Емисията се подготвя специално за интернет.  
 
Заглавие: Видео: Новините в 100 секунди  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Рубриката на БНТ "Новините в 100 секунди" можете да гледате и на "Дневник.бг". 
Емисията се подготвя специално за интернет.  
Това са акцентите от следобедната емисия:  
Пари в държавата няма и не се очертава да има. В тази ситуация е необходима политическа 
стабилност и адекватност на всички политически партии, защото след януари 2015 г. ще се 
озовем в ликвидна криза, каза пред журналисти днес лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.  
До края на годината Министерството на икономиката ще се опита да отвори новата програма за 
"Иновации и конкурентоспособност".  
Очаква се утре в Минск, президентите на Русия и Украйна да проведат среща на четири очи.  
МВР предотврати производството и износа на 10 хиляди фалшиви сирийски паспорта за Турция.  
До 15 септември Античният комплекс Сердика трябва да бъде консервиран, обещаха от 
Столична община и Министерството на културата и обединяват усилия.  
Германският канцлер Ангела Меркел подкрепи кандидатурата на испанския икономически 
министър за шеф на Еврогрупата.  
Според проучване в британското списание Нейчър Генетикс многообразието е помогнало на 
пчелите да се приспособят към множеството промени, последвали появата им преди около 300 
000  
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Дата: 25.08.2014  
Източник: www.econ.bg  
Връзка: http://econ.bg/Новини/Все-повече-нараства-стокообменът-ни-с-
Китай_l.a_i.563441_at.1.html  
Брой думи: 384  
 
 
Резюме: Двустранната търговия обаче още не е достигнала пълния си потенциал, смята зам.-
министър Ирена Младенова  
 
Заглавие: Все повече нараства стокообменът ни с Китай  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Двустранната търговия обаче още не е достигнала пълния си потенциал, смята зам.-
министър Ирена Младенова  
В резултат на увеличения стокообмен между България и Китай, азиатската страна вече е вторият 
ни по-важност търговски партньор извън Европейския съюз. През 2013 г. стокообменът се 
равняваше на рекордните 1,88 млрд. долара.  
„Тенденцията на нарастване на двустранната търговия продължава, но това е далеч под 
потенциала на двете държави“. Това заяви зам.-министърът на икономиката и енергетиката 
Ирена Младенова при откриването на Българо-китайски бизнес форум. По думите ? за страната 
ни е изключително важно улесняването на процедурите за внос на българска селскостопанска 
продукция и хранителни стоки в Китай, тъй като редица наши стоки имат потенциал да се наложат 
на азиатския пазар.  
Като други стоки с потенциал за по-широко присъствие на китайския пазар тя посочи: вина, 
минерална вода, изделия от етерични масла и особено от розово масло, стоки на 
машиностроенето, електрониката и електротехниката.  
Заместник-министърът изрази увереност, че повече китайски фирми ще се възползват от 
предимствата на България като добро място за реализация на техните бизнес идеи. 
„Благоприятният данъчен режим, в съчетание с най-ниските оперативни разходи в Европа и 
високата квалификация и продуктивност на служителите в страната се оценяват високо от 
чуждестранните инвеститори“, допълни Младенова.  
Тя увери също така, че българското правителство отдава голямо значение на разширяването на 
търговските и индустриалните отношения с Китай. По думите й страна ни ще окаже съдействие 
на фирмите от Фудзиен, които желаят да инвестират в България в секторите: машиностроене, 
автомобилостроене, електроника и електротехника, информационни и комуникационни 
технологии, химическа и фармацевтична индустрия, селско стопанство и хранително-вкусова 
промишленост, създаването на индустриални зони и други.  
„Посещението на делегацията от китайската провинция Фудзиен в страната ни е отлична 
възможност за българския бизнес да представи предимствата и качествата на родните 
производства, позиционирайки ги на пазара на втората икономика в света с над 1 милиард и 300 
милиона потребители“, каза Младенова.  
Зам.-министърът коментира и състоянието на ОП „Конкурентоспособност“, като заяви , че в 
момента се работи за отстраняване на нередностите и връщане на доверието от страна на 
бенефициенти и партньори. Според нея това ще се случи чрез вътрешна реорганизация на 
процесите, така че да не съществуват съмнения за споделена и размита отговорност.  
„Ще работим и върху усъвършенстване и подобряване на системите за управление и контрол на 
изпълнението. Това е изключително важно и с оглед бързото стартиране на следващата ОП 
„Иновации и конкурентоспособност“, категорична бе Младенова.  
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Дата: 25.08.2014  
Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/./news/2014/08/25/1957983/irena-mladenova-v-operativna-
programa-konkurentnosposobnost-imashe-samneniya-za-problemi-i-nerednosti.html  
Брой думи: 270  
 
 
Резюме: София. В Оперативна програма „Конкурентоспособност” имаше доста съмнения за 
проблеми и нередности. В момента, в който влязохме в Министерството на икономиката и 
енергетиката имахме достъп до няколко вътрешни проверки, като анализирахме резултатите от 
тях. Към момента посоката, в която ще работим, от една страна, е да върнем доверието, което е 
малко разколебано, както сред бенефициенти, така и сред нашите партньори. Това каза Ирена 
Младенова служебен заместник-министър на икономиката и енергетиката във връзка с 
откриването на Българо-Китайския бизнес форум, предаде репортер на Агенция „Фокус”.  
 
Заглавие: Ирена Младенова: В Оперативна програма „Конкурентоспособност” имаше 
съмнения за проблеми и нередности  
Подзаглавие:  
Автор: Лора ГОРОВСКА  
Текст: София. В Оперативна програма „Конкурентоспособност” имаше доста съмнения за 
проблеми и нередности. В момента, в който влязохме в Министерството на икономиката и 
енергетиката имахме достъп до няколко вътрешни проверки, като анализирахме резултатите от 
тях. Към момента посоката, в която ще работим, от една страна, е да върнем доверието, което е 
малко разколебано, както сред бенефициенти, така и сред нашите партньори. Това каза Ирена 
Младенова служебен заместник-министър на икономиката и енергетиката във връзка с 
откриването на Българо-Китайския бизнес форум, предаде репортер на Агенция „Фокус”. Тя 
обясни, че това може да се промени по няколко начина. „Първото нещо, което може да се направи 
е вътрешна реорганизация на процесите, така че да е ясна отговорността, да няма съмнения - 
споделена и размита отговорност. Друго нещо върху, което се работи е усъвършенстване и 
подобряване на системите за управление и контрол над изпълнението”, обясни Младенова. По 
думите й, това е много важно с оглед бързото стартиране на следващата Оперативна програма 
"Конкурентоспособност и иновации". Очаква се края на септември, началото на октомври да 
се предостави следващата версия с отразените коментари от Европейската комисия, както и да 
бъдат проведени разговори с представители на ЕК. "Ако това се случи до октомври месец, важно 
е да имаме и тези системи за управление и контрол функциониращи, така че да имаме 
гаранцията, че нещата могат да потръгнат в срок", допълни Младенова.  
„Надявам се, до края на годината да могат да стартират първите схеми. Моето желание е да не 
стартираме схема преди системите да са одобрени. Ако стартираме някоя схема преди 
одобрението на системите това означава, че поемаме сериозен риск за бюджета. Всички 
осъзнаваме, че това няма да бъда отговорно поведение”, добави Ирена Младенова.  
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Дата: 25.08.2014  
Източник: www.investor.bg  
Връзка: http://investor.bg/evroproekti/264/a/programa-inovacii-i-konkurentosposobnost-moje-da-
zaraboti-do-kraia-na-godinata,178745/  
Брой думи: 223  
 
 
Резюме: Възможно е новата оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-
2020 да заработи до края на годината в зависимост от преговорите с Еврокомисията. Това каза 
пред журналисти заместник-министърът на икономиката и енергетиката Ирена Младенова, която 
откри българо-китайски бизнес форум.  
 
Заглавие: Програма "Иновации и конкурентоспособност" може да заработи до края на 
годината  
Подзаглавие: По сега действащата програма две от схемите са без сертифициращ орган  
Автор: Надежда Бочева  
Текст: Възможно е новата оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-
2020 да заработи до края на годината в зависимост от преговорите с Еврокомисията. Това каза 
пред журналисти заместник-министърът на икономиката и енергетиката Ирена Младенова, която 
откри българо-китайски бизнес форум.  
"Очакваме в края на септември – началото на октомври да сме представили в Брюксел 
следващата версия на програмата, заедно с отразените коментари", каза тя. Междувременно е 
важно да имаме функциониращи системи за управление и контрол, допълни Младенова.  
Тя каза, че засега не може да се посочи срок за отварянето на новата програма, но очаква да 
края на годината да стартират първите схеми.  
„Моето желание е да не стартираме схеми, преди системите за контрол да са одобрени, в 
противен случай поемаме сериозен риск за бюджета. В настоящата ситуация това няма да бъде 
отговорно поведение“, заяви зам.-министърът.  
Тя посочи, че при встъпването на новото служебно правителство са направени вътрешни 
проверки за работата по програма „Конкурентоспособност“ 2007-2013. Това е направено 
заради съмнения за нередности. В момента се анализират резултатите от проверките.  
Заради наддоговаряне по оперативната програма се прави анализ дали има рискови проекти, 
които няма да се осъществят.  
Новите управляващи са заварили три схеми, по които не е имало сертифициращ орган (одитор, 
който трябва да завери направените разходи – бел. ред.). Скоро се очаква и останалите две 
схеми да бъдат сертифицирани, но към момента за тях има риск, отчете Младенова.  
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Дата: 25.08.2014  
Източник: www.investor.bg  
Връзка: http://investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/nad-13-mlrd-leva-triabvat-za-postiganeto-na-
celite-za-reciklirane-do-2020-g,178736/  
Брой думи: 871  
 
 
Резюме: Над 1,3 млрд. лева са необходими за постигането на целите за оползотворяване и 
рециклиране на отпадъците до 2020 г. Това е посочено в Националния план за управление на 
отпадъците, който е публикуван за обществено обсъждане на сайта за обществени консултации. 
Становища могат да се изпращат до 8 септември.  
 
Заглавие: Над 1,3 млрд. лева трябват за постигането на целите за рециклиране до 2020 г.  
Подзаглавие: Страната ни изостава с изграждането на инфраструктурата за преработка, 
оползотворяване и рециклиране на отпадъците  
Автор: Миглена Иванова  
Текст: Над 1,3 млрд. лева са необходими за постигането на целите за оползотворяване и 
рециклиране на отпадъците до 2020 г. Това е посочено в Националния план за управление на 
отпадъците, който е публикуван за обществено обсъждане на сайта за обществени консултации. 
Становища могат да се изпращат до 8 септември.  
Предвижда се всяка година да се оползотворяват или изгарят не по-малко от 60 на сто от теглото 
на отпадъците от опаковки, а да се рециклират поне 60 на сто от хартиените и стъклени опаковки, 
поне 50 на сто от металните, поне 22,5 на сто от пластмасовите и 15 на сто – от опаковките от 
дървесни отпадъци.  
Към 2020 г. системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки трябва да обхващат не по-
малко от 6 млн. души, като задължително се включат всички селища с население над 5 хил. 
жители и курортите, заложено е в плана.  
Предвижда се разделно да се събират отпадъците от почти целия обем на старото електрическо 
и електронно оборудване и излезли от употреба моторни превозни средства, а за отработените 
масла - поне 40 на сто от пуснатите на пазара през текущата година масла. Подобна е и 
заложената цел за оползотворяването на автомобилните акумулатори и батерии.  
Планира се до 2020 г. да се оползотворяват поне 75 на сто от битовите биоотпадъци и поне 70 
на сто от строителните отпадъци, както и поне половината от битовите отпадъци от хартия, 
картон, пластмаса, стъкло и метали.  
За да се постигнат целите, са необходими 287,76 млн. лева за изграждането на компостиращи 
инсталации, малко над 53 млн. лева за съдове за разделно събиране на отпадъци, близо 50 млн. 
лева за транспортни средства, почти 30 млн. лева за домашни компостери, за общински 
площадки за безвъзмездно предаване на отпадъците – 53,5 млн. лева, инсталации за 
предварително третиране на битови отпадъци – над 241,2 млн. лева, за депа и претоварни 
станции – над 165 млн. лева, за закриване и рекултивация на депа – 176,6 млн. лева. Така общата 
сума възлиза на над 1,3 млрд. лева.  
За по-голямата част от парите страната ни ще разчита на европейските фондове, става ясно от 
плана. Предвидени са средства по оперативните програми „Иновации и 
конкурентоспособност“ за периода 2014-2020 г., „Околна среда“, „Добро управление“ и други. 
Общините обаче сами ще финансират изграждането на площадките за безвъзмездно събиране 
на отпадъци от домакинствата, закупуването на домашни компостери с цел насърчаване на 
компостирането и подготовката на проекти за рекултивация на депа.  
Площадковата инфраструктура и претоварните станции се предвижда да се изграждат с пари от 
бюджета, с държавни пари ще се закриват и рекултивират депа за отпадъци.  
Общото количество образувани битови отпадъци в България трайно намалява в периода 1999-
2012 г., сочат данни на европейската статистическа служба Евростат. Към 2012 г. образуваните 
битови отпадъци са намалели с 35% спрямо 1999 г., а делът на битовите отпадъци в общото 
количество на образуваните отпадъци е намалял до 14 на сто.  
В Националния план е отбелязано, че към 2012 г. 99 на сто от населението е обхванато от 
системите за организирано сметосъбиране. Броят на обслужваните населени места е нараснал 
трикратно за периода 2003-2012 г.  
Депонирането като метод за обезвреждане на отпадъците все още е с най-голям относителен 
дял в третирането на битовите отпадъци, независимо че се наблюдава постоянен спад по този 
показател през последните години. България не изгаря битови отпадъци, за разлика от високото 
ниво по този показател в много европейски страни. Същевременно по рециклиране на 
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отпадъците от опаковки през последните години се доближаваме до средното ниво за ЕС, 
подчертава се в доклада.  
Според данните на Евростат към 2012 г. средно на жител в страната количеството на 
образуваните битови отпадъци достига 460 кг при средно за ЕС от 492 кг. Депонираните битови 
отпадъци на жител обаче у нас достигат 318 кг срещу 162 средно за ЕС.  
За периода 2004-2012 г. количеството на образуваните производствени отпадъци е намаляло 
два пъти, като най-значителното намаление е в първите години на периода.  
За периода 2008-2012 г. са предадени за оползотворяване близо 12 на сто от образуваните 
производствени отпадъци, от които с най-голям относителен дял са отпадъците, съдържащи 
метали, както и тези от горивни инсталации.  
За периода 2004-2012 г. от страната са изнесени общо 388 хил. тона производствени отпадъци, 
което представлява 0,2% от образуваните в страната отпадъци. Износът на метални отпадъци 
формира най-голям дял от износа и представлява 62% от изнесените производствени отпадъци.  
Образуваните опасни отпадъци на единица БВП в България са над два пъти по–високи от 
средното за ЕС. За периода 2008-2012 г. са предадени за оползотворяване, в т.ч. за рециклиране, 
почти 5% от образуваните опасни отпадъци, като се наблюдава тенденция на нарастване.  
Сериозен проблем за страната са негодните за употреба пестициди, които се съхраняват по 
начин, който създава рискове за населението и околната среда. Проблемът с пестицидите е в 
резултат от натрупаните количества от закритите ТКЗС и АПК през 90-години на миналия век.  
В плана се признава, че изоставаме с изграждането на необходимата инфраструктура за 
постигане на целите за преработка на отпадъците. Процесът по закриване и рекултивация на 
общински депа за битови отпадъци, които не отговарят на нормативните изисквания, стартира 
през 2009 г., като досега са закрити депата на територията на 15 общини, а трябваше да бъдат 
закрити абсолютно всички депа, които не отговарят на евроизискванията.  
Изградената инфраструктура пък няма капацитет за достигане на целите за рециклиране и 
оползотворяване. Недостатъчен е и капацитетът за обезвреждане на опасни отпадъци.  
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Дата: 25.08.2014  
Източник: www.mediapool.bg  
Връзка: http://mediapool.bg/reorganizira-se-programa-konkurentosposobnost-news224088.html  
Брой думи: 345  
 
 
Резюме: Чрез вътрешна реорганизация на процесите в оперативната програма 
"Конкурентоспособност", така че да е ясна отговорността за вземаните решения, и 
усъвършенстването на системите за контрол, ще се връща доверието на бизнеса в програмата, 
стана ясно от думите на зам.-министъра на икономиката и енергетиката Ирена Младенова. В 
понеделник тя се включи в българо-китайски бизнес форум и коментира в отговор на въпроси 
пред журналисти спряната процедура по програмата за финансиране с близо 100 млн. лв. на 
проекти за модернизация на малки и средни фирми.  
 
Заглавие: Реорганизира се програма "Конкурентоспособност"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Чрез вътрешна реорганизация на процесите в оперативната програма 
"Конкурентоспособност", така че да е ясна отговорността за вземаните решения, и 
усъвършенстването на системите за контрол, ще се връща доверието на бизнеса в програмата, 
стана ясно от думите на зам.-министъра на икономиката и енергетиката Ирена Младенова. В 
понеделник тя се включи в българо-китайски бизнес форум и коментира в отговор на въпроси 
пред журналисти спряната процедура по програмата за финансиране с близо 100 млн. лв. на 
проекти за модернизация на малки и средни фирми.  
Заради прекратената процедура от Министерството на икономиката и енергетиката след 
поредица жалби на кандидатствали предприятия, директорът на оперативната програма Ели 
Милушева бе поканена да напусне.  
"Първото нещо, което може да се направи е вътрешна реорганизация на процесите, така че да е 
ясна отговорността, да няма съмнения - споделена и размита отговорност. Друго нещо, върху 
което се работи, е усъвършенстване и подобряване на системите за управление и контрол над 
изпълнението”, обясни Младенова.  
Според нея подобряването на контрола е много важно и за стартирането на новата оперативна 
програма "Иновации и конкурентоспособност" за финансиране на бизнес проекти от 
еврофондовете в периода 2014-2020 г. Младенова изрази надежда до края годината да могат да 
започнат първите схеми по тази програма.  
Моето желание е да не стартираме схема преди системите за управление и контрол над 
изпълнението, по чието усъвършенстване сега се работи, да са одобрени от партньорите от 
сертифицирания и одитиращ орган, за да няма риск за бюджета, каза заместник-министърът.  
Когато влязохме в министерството, имаше три схеми по оперативна програма 
"Конкурентоспособност", по които сертифициращият орган е спрял сертифицирането. По една 
от схемите това сертифициране е продължено, каза Младенова. Тя допълни, че за другите две 
се очаква отговор до седмица-две и отбеляза, че до момента все още има риск.  
Очаква се края на септември - началото на октомври да се предостави следващата версия с 
отразените коментари от Европейската комисия, както и да бъдат проведени разговори с 
представители на ЕК. "Ако това се случи до октомври месец, важно е да имаме и тези системи 
за управление и контрол функциониращи, така че да имаме гаранцията, че нещата могат да 
потръгнат в срок", допълни Младенова.  
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Дата: 25.08.2014  
Източник: www.news.ibox.bg  
Връзка: http://news.ibox.bg/news/id_1285370856  
Брой думи: 402  
 
 
Резюме: Страната ни изнася най-много продукти на първо място за страни от ЕС, а второто 
място е заето вече от Китай.  
 
Заглавие: След ЕС изнасяме най-много за Китай  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Страната ни изнася най-много продукти на първо място за страни от ЕС, а второто място 
е заето вече от Китай.  
Годишният стокообмен между България и Китай е в размер на 1,9 млрд. щатски долара. Това 
стана ясно на българо-китайски бизнес форум, организиран от Министерството на икономиката 
и енергетиката (МИЕ), посолството на Китай у нас и Изпълнителната агенция за насърчаване на 
малки и средни предприятия.  
Благодарение на форума, представители на над 20 китайски фирми от различни сектори успяха 
да осъществят контакт с родни бизнесмени от над 100 български компании.  
Служебният зам.-министър на икономиката Ирена Младенова отбеляза, че страната ни се 
намира в много добри бизнес отношения с Китай, като взаимният интерес е за обмен на стоки в 
секторите машиностроене и производство на електро части.  
Задача пред българския бизнес е да популяризира в Китай и нашата минерална вода, както и 
розовото ни масло.  
Друга цел е и премахването на бариерите за хранително вкусовата промишленост, където скоро 
предстои подписване на споразумение.  
Младенова обърна внимание и на ОП „Конкурентоспособност", чийто плащания в последно 
време бяха застрашени.  
Зам.-икономическата министърка напомни, че в началото на управлението на служебния кабинет 
по тази оперативна програма е имало съмнения за нередности. Именно те са били причина за 
започване на вътрешни проверки в икономическото министерство.  
При старта на тези проверки сертифицирането на проекти по три схеми от ОП 
„Конкурентоспособност" е било спряно, като в последствие проблемът при една от схемите е 
бил премахнат. До две седмици Младенова очаква да стане ясна съдбата и на проектите по 
останалите две схеми.  
МИЕ си е поставило за цел да върне разколебаното доверие сред бенефициентите и 
европейските партньори на оперативната програма. За да стане това възможно, трябва да се 
промени вътрешната организация на самите процеси, за да стане по-ясна отговорността, която 
се носи. Ключова стъпка е и подобряването на системите за управление и контрол над 
изпълнението на програмата.  
„Това е важно и за бързото започване на следващата ОП „Конкурентоспособност и иновации", 
подчерта Младенова, като се ангажира дори със срок - че в края на септември, най-късно 
началото на октомври министерството вече ще е представило пред Европа следващата версия 
на новата ОП с отразени коментари на ЕК.  
„До края на годината могат да стартират и първите схеми по ОП „Конкурентоспособност и 
иновации", посочи още Младенова, но отбеляза, че не трябва да започва нито една схема преди 
да бъдат одобрени системите за контрол. В противен случай ще се създаде риск за националния 
бюджет, какъвто в момента не е желателен.  
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Дата: 25.08.2014  
Източник: www.standartnews.com  
Връзка: http://www.standartnews.com/biznes-
ikonomika/irena_mladenova_iznosat_ni_kam_kitay_raste-251188.html  
Брой думи: 430  
 
 
Резюме: София. Българското правителство отдава голямо значение на разширяването на 
търговските и индустриалните отношения с Китай като наш водещ традиционен партньор в 
региона. Ще подкрепим всички инициативи за задълбочаване на сътрудничеството между 
нашите две страни. Това каза заместник-министърът на икономиката и енергетиката Ирена 
Младенова при откриването на Българо-китайски бизнес форум, предадоха от пресцентъра на 
министерството.  
 
Заглавие: Ирена Младенова: Износът ни към Китай расте  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: София. Българското правителство отдава голямо значение на разширяването на 
търговските и индустриалните отношения с Китай като наш водещ традиционен партньор в 
региона. Ще подкрепим всички инициативи за задълбочаване на сътрудничеството между 
нашите две страни. Това каза заместник-министърът на икономиката и енергетиката Ирена 
Младенова при откриването на Българо-китайски бизнес форум, предадоха от пресцентъра на 
министерството.  
По думите й страна ни ще окаже съдействие на фирмите от Фудзиен, които желаят да инвестират 
в България в секторите: машиностроене, автомобилостроене, електроника и електротехника, 
информационни и комуникационни технологии, химическа и фармацевтична индустрия, селско 
стопанство и хранително-вкусова промишленост, създаването на индустриални зони и други.  
„Посещението на делегацията от китайската провинция Фудзиен в страната ни е отлична 
възможност за българския бизнес да представи предимствата и качествата на родните 
производства, позиционирайки ги на пазара на втората икономика в света с над 1 милиард и 300 
милиона потребители", каза Младенова. Според зам.-министъра с ресор икономическа политика 
и европейски фондове, доказателство за потенциала и взаимния интерес между нашите две 
държави е постоянният ръст на стокообмена. В резултат на увеличения български износ за 
азиатската страна, Китай вече се нарежда на второ място сред експортните ни дестинации извън 
Европейския съюз. През 2013 г. стокообменът между България и Китай достигна рекордно 
равнище от 1.884 млрд. щ.д. „Тенденцията на нарастване на двустранната търговия продължава, 
но това е далеч под потенциала на двете държави", каза Ирена Младенова.  
„За нас е особено важно улесняването на процедурите за внос на българска селскостопанска 
продукция и хранителни стоки в Китай, тъй като редица български стоки имат възможност да се 
наложат трайно на китайския пазар", заяви зам.-министър Младенова. Като други стоки с 
потенциал за по-широко присъствие на китайския пазар тя посочи: вина, минерална вода, 
изделия от етерични масла и особено от розово масло, стоки на машиностроенето, 
електрониката и електротехниката.  
Заместник-министърът изрази увереност, че повече китайски фирми ще се възползват от 
предимствата на България като добро място за реализация на техните бизнес идеи. 
„Благоприятният данъчен режим, в съчетание с най-ниските оперативни разходи в Европа и 
високата квалификация и продуктивност на служителите в страната се оценяват високо от 
чуждестранните инвеститори", допълни Младенова.  
На журналистически въпрос за състоянието на настоящата ОП „Конкурентоспособност", зам.- 
министър Младенова бе категорична, че в момента се работи за отстраняване на нередностите 
и връщане на доверието от страна на бенефициенти и партньори. По думите й това ще се случи 
чрез вътрешна реорганизация на процесите, така че да не съществуват съмнения за споделена 
и размита отговорност. „Ще работим и върху усъвършенстване и подобряване на системите за 
управление и контрол на изпълнението. Това е изключително важно и с оглед бързото 
стартиране на следващата ОП „Иновации и конкурентоспособност", категорична бе зам.-
министър Ирена Младенова.  
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Дата: 25.08.2014  
Източник: www.capital.bg  
Връзка: 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sedmicata/sutreshenblok/2014/08/25/2367286_sutreshen_b
lok_25_avgust/  
Брой думи: 829  
 
 
Резюме: ГЕРБ се очертава да остане без пълно мнозинство; Сакскобургготски се очертава да 
остане без Царска Бистрица, но ще обжалва; Енергетиката се очертава да се сдобие с борд; А 
Цветан Василев се очертава да остане и без "Петрол"  
 
Заглавие: Сутрешен блок: 25 август  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: ГЕРБ се очертава да остане без пълно мнозинство; Сакскобургготски се очертава да 
остане без Царска Бистрица, но ще обжалва; Енергетиката се очертава да се сдобие с борд; А 
Цветан Василев се очертава да остане и без "Петрол"  
България  
Социолози обещават шарен парламент, седем партии прескачат бариерата Предстоящите 
парламентарни избори на 5 октомври вероятно отново ще поставят политиците в трудна 
ситуация. Това е изводът на агенция "Афис", анализирайки резултатите от проведено между 16-
21 август проучване на общественото мнение. Седем са потенциалните претенденти за мандати 
в парламента, който предстои да бъде избран. Според прогнозата място в 43-тото Народно 
събрание ще има намерят ГЕРБ - 31,3%, БСП - 22,7%, ДПС - 10,1%, Реформаторският блок - 
6,3%, АБВ - 4,9%, ББЦ - 4,5%, Патриотичен фронт - 4,1%, "Атака" - 3,2%. 12,9% са посочили, че 
биха гласували за други партии. (Дарик)  
Сакскобургготски ще обжалва решението на съда за Царска Бистрица Симеон Сакскобургготски 
и сестра му княгиня Мария Луиза най-вероятно ще обжалват решението на Софийския окръжен 
съд за Царска Бистрица. Това се разбира от разпространено в неделя съобщение на 
пресслужбата на царското семейство.  
В него се посочва, че макар новината вече да е изтекла в публичното пространство, адвокатите 
на семейството все още не разполагат с решението на съда.  
Както се разбра преди два дни, Софийският окръжен съде решил, че Симеон Сакскобургготски и 
сестра му Мария Луиза трябва да върнат резиденция Царска Бистрица. (Mediapool)  
Правителството ще обяви състава на енергийния борд в сряда Това стана ясно от изявление на 
вицепремиера Екатерина Захариева пред БНР.  
"Една от задачите, които сме си поставили, е създаване на енергиен борд, който да започне 
работа в правилната посока за реформите в сектора и за неотложните задачи. Това ще бъде 
един постоянно действащ експертен съвет към МС. Надявам се в сряда кабинетът да приеме 
постановление за неговото създаване", заяви тя. Захариева била получила уверението на 
еврокомисаря по енергетиката Гюнтер Йотингер, че "цялата експертна помощ, която получихме 
и миналия път от ЕК, ще я получим и сега". По нейни думи съставът на съвета бил подбран така, 
че "максимално широко да обхванем заинтересованите страни, но да не го направим толкова 
огромен, че да бъде и неработещ". (Сега)  
Бизнес  
Най-субсидираните животновъди От трите земеделски сектора с най-големи помощи от 
държавата и ЕС - зърнопроизводството, тютюна и отглеждането на животни, последният бранш 
е с най-ниски субсидии и концентрация. Топ 20 на получилите най-големи държавни помощи 
животновъди показва, че дружествата са получили 6 млн. лв., или 5.5% от отпуснатите за сектора 
110 млн. лв.  
Поглед над фирмите показва, че най-много представители има от Пловдивския и Добружданския 
регион, повечето производители отглеждат крави, а не овце, и отчитаните печалби са ниски. Но 
има и един странен факт - много от компаниите имат връзки с ДПС. Това показва справката по 
Закона за достъп до обществена информация за 20-те компании, които за последния сезон са 
получили най-големи суми от бюджета по програмата за животновъдство. (Капитал Daily)  
Раздадените кредити по JEREMIE са за близо 570 млн. евро  
Около 568 млн. евро са отпуснати като кредити към малки и средни фирми в България по двете 
схеми – гаранционната и нисколихвената, на инициативата JEREMIE към края на юли 2014 г. 
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Това показват индикативни данни към тази дата на офиса на Европейския инвестиционен фонд 
(ЕИФ) тук. С тези средства са финансирани над 6800 компании (виж инфографиката).  
Гаранционната схема, която започна реално да работи от октомври 2012 г., е усвоена напълно и 
предоставянето на заеми по нея е приключило. Срокът й беше до 31 март 2014 г. При нея ЕИФ 
предостави общ гаранционен портфейл от общо 60.2 млн. евро на банки, кандидатствали пред 
фонда и одобрени за партньори (Уникредит Булбанк, Райфайзенбанк, ОББ, СИБанк и Прокредит 
банк), като те отпускат кредитите със собствен ресурс. (Капитал Daily)  
Гриша Ганчев измъква "Петрол" на Василев  
След като купи за 5000 лева чрез свой човек "Корект Фарм" - дружество, притежаващо 18% от 
"Петрол" АД, и влезе в управителния съвет на компанията, Гриша Ганчев е подготвил подмени и 
в надзорния му съвет.  
"Корект Фарм" е поискал свикване на извънредно общо събрание на акционерите на 17 
септември, показват документи, публикувани в Търговския регистър.  
"Корект Фарм" предлага на 17 септември акционерите в "Петрол" да освободят досегашния 
надзорен съвет на дружеството в състав Траян Кършутски, "Корект Фарм" и "Алфа Кепитъл". На 
тяхно място ще се гласува избирането на фирмите "Петрол Корект" и "Петрол Асет Мениджмънт", 
както и на Иван Войновски. (Труд)  
Свят  
Сепаратисти изкараха на парад в Донецк военнопленници за Деня на независимостта на Украйна 
В деня, в които Украйна отбеляза Деня на независимостта с грандиозен военен парад в Киев, в 
Донецк проруските бунтовници прекараха по улиците десетки военнопленници. Те са пленени 
при боевете с украинската армия.  
Шествието беше наблюдавано от стотици жители на Донецк, който се счита за крепост на 
сепаратистите. Войниците, взети в плен по време на сраженията в Източна Украйна, бяха 
събрани на площад "Ленин" в центъра на размирния град, където хората ги посрещнаха с 
освиркване и викове "Фашисти, фашисти!" и "На колене!", посочва "Франс прес". Някои тъпкаха 
жълто-синия украински национален флаг. (Дневник) Междувременно Киев обяви масирано 
увеличаване на разходите за отбрана (BBC)  
 



 

 

33 

М
ед
и
ен

 м
он
и
то
ри
нг

 | 
 8

/2
6/

20
1

4 

Дата: 25.08.2014  
Източник: www.capital.bg  
Връзка: 
http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2014/08/25/2367772_bio_fresh_stroi_novo_predpriiatie_za_85_
mln_lv/  
Брой думи: 486  
 
 
Резюме: Козметичната компания "Био фреш" ще открие през октомври изцяло нов завод, 
финансиран по програма JEREMIE, каза пред "Капитал Daily" Спас Георгиев, съдружник и един 
от управителите на дружеството. Новото предприятие ще се намира до Пловдив, в 
индустриалната зона "Марица", където вече тече строителството на първия етап. То трябва да 
приключи до октомври и тогава да бъде отворен роботизиран склад и цех за производство на 
бяла козметика, обясни Георгиев. Бялата козметика – тоалетни млека, кремове, лосиони, е най-
продаваната за "Био фреш". Цялата нова инвестиция е за 8.5 млн. лв., като предприятието ще е 
разположено върху 20 дка. След първия етап трябва да бъдат застроени 6 хил. кв.м, а още 3 хил. 
ще се доизградят на втория.  
 
Заглавие: "Био фреш" строи ново предприятие за 8.5 млн. лв.  
Подзаглавие: Козметичната компания планира да удвои капацитета си  
Автор: Весела Николаева  
Текст: Козметичната компания "Био фреш" ще открие през октомври изцяло нов завод, 
финансиран по програма JEREMIE, каза пред "Капитал Daily" Спас Георгиев, съдружник и един 
от управителите на дружеството. Новото предприятие ще се намира до Пловдив, в 
индустриалната зона "Марица", където вече тече строителството на първия етап. То трябва да 
приключи до октомври и тогава да бъде отворен роботизиран склад и цех за производство на 
бяла козметика, обясни Георгиев. Бялата козметика – тоалетни млека, кремове, лосиони, е най-
продаваната за "Био фреш". Цялата нова инвестиция е за 8.5 млн. лв., като предприятието ще е 
разположено върху 20 дка. След първия етап трябва да бъдат застроени 6 хил. кв.м, а още 3 хил. 
ще се доизградят на втория.  
Европейска помощ  
С новия завод капацитетът за производство на "Био фреш" трябва да нарасне двойно, каза 
Георгиев. Финансирането на половината от инвестицията е по инициативата JEREMIE, която е 
съвместен проект на Европейския инвестиционен фонд, съфинансирана от националния 
бюджет. Парите са отпуснати през Прокредит банк, една от финансовите институции, работещи 
по инициативата. Останалите около 4.25 млн. лв. са собствени средства на "Био фреш". След 
завършването на завода в него ще бъде преместено производството от Пазарджик, където в 
момента "Био фреш" е под наем. Планира се да бъде запазено производство в предприятието в 
Мало Конаре.  
През последните години "Био фреш" показва постоянно увеличение на приходите – от 2.66 лв. 
през 2011 г. до 4.2 млн. лв. за 2012 г. Последните данни са за миналата година и те също сочат 
ръст – с над 2 млн. лв. до близо 8.4 млн. лв.  
От Пловдив към света  
Спас Георгиев разказа, че продължават да разширяват асортимента си и планират пускането на 
нови козметични продукти. Компанията изнася в повече от 50 държави по света – от Европейския 
съюз до Африка и Източна Азия – Южна Корея, Япония и др. "Био фреш" работи и като 
изпълнител на поръчки за чужди марки като френската Valcena, с която сътрудничеството 
продължава, стана ясно от думите на Георгиев. Отскоро пловдивската компания е пуснала на 
пазара и новата си серия Nat'Aura, която е от най-високия клас, произвеждан засега от "Био 
фреш" под собствена марка. Георгиев разказа, че се приема доста добре от клиентите. Основата 
й са растителни съставки, сертифицирани като органични, а средната цена на продуктите е 40 - 
50 лв., което я прави една от най-скъпите изцяло български марки.  
"Био фреш" е създадена през 2000 г. и в момента е собственост на Спас Георгиев и Борис Недев, 
които държат по 50% дял и са управители на компанията. Недев влиза като съдружник преди 
една година, сочи справка в Търговския регистър. Недев е участвал в управлението на "СТС Пак" 
- дружество, част от "СТС Холдинг", в чиято структура влиза и козметична компания.  
Финансови данни на "Био фреш" (в хил. лв.) Показател 2012 2013 Печалба 1 188 1 234 Приходи 
6 352 8 398 Разходи 5 033 7 048 Активи 2 998 4 721 Краткосрочни задължения 941 1 345 
Дългосрочни задължения 304 733 Източник: Търговски регистър  
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Дата: 25.08.2014  
Източник: www.bta.bg  
Връзка: http://www.bta.bg/bg/c/VI/id/896284  
Брой думи: 19  
 
 
Резюме: Заместник-министърът на икономиката и енергетиката Ирена  
 
Заглавие: Заместник-министърът на икономиката и енергетиката се надява до края 
годината да могат да стартират първите схеми по оперативна програма "Иновации и 
конкурентоспособност"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: София, 25 август /Екатерина Тотева, БТА/  
Заместник-министърът на икономиката и енергетиката Ирена  
Младенова изрази надежда до края годината да мо...  
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Дата: 25.08.2014  
Източник: www.bta.bg  
Връзка: http://www.bta.bg/bg/c/VI/id/896285  
Брой думи: 19  
 
 
Резюме: Заместник-министърът на икономиката и енергетиката Ирена  
 
Заглавие: Заместник-министърът на икономиката и енергетиката се надява до края 
годината да могат да стартират първите схеми по оперативна програма "Иновации и 
конкурентоспособност"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: София, 25 август /Екатерина Тотева, БТА/  
Заместник-министърът на икономиката и енергетиката Ирена  
Младенова изрази надежда до края годината да мо...  
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Дата: 25.08.2014  
Източник: www.dariknews.bg  
Връзка: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1315200  
Брой думи: 126  
 
 
Резюме: Заместник-министърът на икономиката и енергетиката Ирена Младенова изрази 
надежда до края годината да могат да стартират първите схеми по новата оперативна програма 
"Иновации и конкурентоспособност".  
 
Заглавие: До края годината може да стартират първите схеми по ОП "Иновации и 
конкурентоспособност"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Заместник-министърът на икономиката и енергетиката Ирена Младенова изрази надежда 
до края годината да могат да стартират първите схеми по новата оперативна програма 
"Иновации и конкурентоспособност".  
Ирена Младенова направи този коментар пред журналисти в рамките на българо-китайски 
бизнес форум. Моето желание е да не стартираме схема преди системите за управление и 
контрол над изпълнението, по чието усъвършенстване сега се работи, да са одобрени от 
партньорите от сертифицирания и одитиращ орган, за да няма риск за бюджета, каза заместник-
министърът.  
Когато влязохме в министерството, имаше три схеми по оперативна програма 
"Конкурентоспособност", по които сертифициращият орган е спрял сертифицирането.  
По една от схемите това сертифициране е продължено, каза заместник-министърът. Тя допълни, 
че за другите две се очаква отговор до седмица - две и отбеляза, че до момента все още има 
риск.  
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Дата: 25.08.2014  
Източник: www.bnt.bg  
Връзка: http://bnt.bg/news/ikonomika/otvaryat-op-inovatsii-i-konkurentosposobnost-do-kraya-na-
godinata  
Брой думи: 294  
 
 
Резюме: До края на годината Министерството на икономиката ще се опита да отвори новата 
програма за Иновации и конкурентоспособност. Това заяви пред журналисти зам.- министърът 
на икономиката Ирена Младенова, която участва в българо-китайски бизнес форум. В същото 
време, продължават проверките по мерките, които бяха спрени заради нарушения, сред които е 
и мярката за Техническа модернизация.  
 
Заглавие: Отварят ОП “Иновации и конкурентоспособност” до края на годината  
Подзаглавие:  
Автор: Николай Минков  
Текст: До края на годината Министерството на икономиката ще се опита да отвори новата 
програма за Иновации и конкурентоспособност. Това заяви пред журналисти зам.- министърът 
на икономиката Ирена Младенова, която участва в българо-китайски бизнес форум. В същото 
време, продължават проверките по мерките, които бяха спрени заради нарушения, сред които е 
и мярката за Техническа модернизация.  
В момента Министерството на икономиката анализира резултатите от вътрешните проверки по 
мерките от “Оперативна програма конкурентоспособност”, за които имаше сигнали за 
злоупотреби, а схемата за техническа модернизация дори беше спряна.  
Ирена Младенова – зам.-министър на икономиката: ”Към момента посоката, в която ще работим 
от една страна е да върнем доверието, което е малко разколебано, като сред бенифициентите, 
така и сред нашите партньори. Това може да стане през няколко посоки. Едното нещо е вътрешна 
реорганизация на процесите, така че да е ясна отговорността, да нямаме съмнение за споделена 
и размита отговорност.”  
Ирена Младенова очаква през септември и октомври Европейската комисия да одобри системите 
за управление и контрол на новата оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност”.  
Ирена Младенова: ”Моето желание е да не стартираме схема преди тези системи да са 
одобрени, тъй като, ако се стартира такава схема по новата програма, без системите да са 
одобрени, това означава, че поемаме сериозен риск за бюджета. Надявам се до края на годината 
да могат да стартират първите схеми.”  
Стокооборотът между България и Китай през 2013 г. е достигнал 1 млрд. и 900 млн. долара, заяви 
зам.-министър Младенова при откриването на българо-китайски бизнес форум в столицата. Тя 
подчерта, че страната ни търси възможност да реализира в азиатската държава стоки от 
хранително-вкусовата промишленост и от сферата на машиностроенето, електротехниката и 
електрониката. Друга важна задача е културният и туристически обмен. Общо 18 китайски фирми 
от провинция Фудзин пристигнаха в столицата, за да се запознаят с възможностите за двустранен 
бизнес.  
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Дата: 25.08.2014  
Източник: www.24chasa.bg  
Връзка: http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=4261529  
Брой думи: 432  
 
 
Резюме: "Българското правителство отдава голямо значение на разширяването на търговските 
и индустриалните отношения с Китай като наш водещ традиционен партньор в региона. Ще 
подкрепим всички инициативи за задълбочаване на сътрудничеството между нашите две 
страни". Това каза заместник-министърът на икономиката и енергетиката Ирена Младенова при 
откриването на Българо-китайски бизнес форум, съобщиха от Министерството на икономиката, 
енергетиката и туризма.  
 
Заглавие: Ще изнасяме повече за Китай, отстраняват нередностите по 
"Конкурентоспособност"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: "Българското правителство отдава голямо значение на разширяването на търговските и 
индустриалните отношения с Китай като наш водещ традиционен партньор в региона. Ще 
подкрепим всички инициативи за задълбочаване на сътрудничеството между нашите две 
страни". Това каза заместник-министърът на икономиката и енергетиката Ирена Младенова при 
откриването на Българо-китайски бизнес форум, съобщиха от Министерството на икономиката, 
енергетиката и туризма.  
По думите й страна ни ще окаже съдействие на фирмите от Фудзиен, които желаят да инвестират 
в България в секторите: машиностроене, автомобилостроене, електроника и електротехника, 
информационни и комуникационни технологии, химическа и фармацевтична индустрия, селско 
стопанство и хранително-вкусова промишленост, създаването на индустриални зони и други.  
"Посещението на делегацията от китайската провинция Фудзиен в страната ни е отлична 
възможност за българския бизнес да представи предимствата и качествата на родните 
производства, позиционирайки ги на пазара на втората икономика в света с над 1 милиард и 300 
милиона потребители", каза Младенова.  
Според зам.-министъра с ресор икономическа политика и европейски фондове, доказателство за 
потенциала и взаимния интерес между нашите две държави е постоянният ръст на стокообмена. 
В резултат на увеличения български износ за азиатската страна, Китай вече се нарежда на второ 
място сред експортните ни дестинации извън Европейския съюз.  
През 2013 г. стокообменът между България и Китай достигна рекордно равнище от 1.884 млрд. 
щ.д. "Тенденцията на нарастване на двустранната търговия продължава, но това е далеч под 
потенциала на двете държави", каза Ирена Младенова.  
"За нас е особено важно улесняването на процедурите за внос на българска селскостопанска 
продукция и хранителни стоки в Китай, тъй като редица български стоки имат възможност да се 
наложат трайно на китайския пазар", заяви зам.-министър Младенова. Като други стоки с 
потенциал за по-широко присъствие на китайския пазар тя посочи: вина, минерална вода, 
изделия от етерични масла и особено от розово масло, стоки на машиностроенето, 
електрониката и електротехниката.  
Заместник-министърът изрази увереност, че повече китайски фирми ще се възползват от 
предимствата на България като добро място за реализация на техните бизнес идеи. 
"Благоприятният данъчен режим, в съчетание с най-ниските оперативни разходи в Европа и 
високата квалификация и продуктивност на служителите в страната се оценяват високо от 
чуждестранните инвеститори", допълни Младенова.  
На журналистически въпрос за състоянието на настоящата ОП "Конкурентоспособност", зам.- 
министър Младенова бе категорична, че в момента се работи за отстраняване на нередностите 
и връщане на доверието от страна на бенефициенти и партньори.  
По думите й това ще се случи чрез вътрешна реорганизация на процесите, така че да не 
съществуват съмнения за споделена и размита отговорност. "Ще работим и върху 
усъвършенстване и подобряване на системите за управление и контрол на изпълнението. Това 
е изключително важно и с оглед бързото стартиране на следващата ОП "Иновации и 
конкурентоспособност", категорична бе зам.-министър Ирена Младенова.  
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Дата: 25.08.2014  
Източник: www.trud.bg  
Връзка: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=4261537  
Брой думи: 432  
 
 
Резюме: "Българското правителство отдава голямо значение на разширяването на търговските 
и индустриалните отношения с Китай като наш водещ традиционен партньор в региона. Ще 
подкрепим всички инициативи за задълбочаване на сътрудничеството между нашите две 
страни". Това каза заместник-министърът на икономиката и енергетиката Ирена Младенова при 
откриването на Българо-китайски бизнес форум, съобщиха от Министерството на икономиката, 
енергетиката и туризма.  
 
Заглавие: Ще изнасяме повече за Китай, отстраняват нередностите по 
"Конкурентоспособност"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: "Българското правителство отдава голямо значение на разширяването на търговските и 
индустриалните отношения с Китай като наш водещ традиционен партньор в региона. Ще 
подкрепим всички инициативи за задълбочаване на сътрудничеството между нашите две 
страни". Това каза заместник-министърът на икономиката и енергетиката Ирена Младенова при 
откриването на Българо-китайски бизнес форум, съобщиха от Министерството на икономиката, 
енергетиката и туризма.  
По думите й страна ни ще окаже съдействие на фирмите от Фудзиен, които желаят да инвестират 
в България в секторите: машиностроене, автомобилостроене, електроника и електротехника, 
информационни и комуникационни технологии, химическа и фармацевтична индустрия, селско 
стопанство и хранително-вкусова промишленост, създаването на индустриални зони и други.  
"Посещението на делегацията от китайската провинция Фудзиен в страната ни е отлична 
възможност за българския бизнес да представи предимствата и качествата на родните 
производства, позиционирайки ги на пазара на втората икономика в света с над 1 милиард и 300 
милиона потребители", каза Младенова.  
Според зам.-министъра с ресор икономическа политика и европейски фондове, доказателство за 
потенциала и взаимния интерес между нашите две държави е постоянният ръст на стокообмена. 
В резултат на увеличения български износ за азиатската страна, Китай вече се нарежда на второ 
място сред експортните ни дестинации извън Европейския съюз.  
През 2013 г. стокообменът между България и Китай достигна рекордно равнище от 1.884 млрд. 
щ.д. "Тенденцията на нарастване на двустранната търговия продължава, но това е далеч под 
потенциала на двете държави", каза Ирена Младенова.  
"За нас е особено важно улесняването на процедурите за внос на българска селскостопанска 
продукция и хранителни стоки в Китай, тъй като редица български стоки имат възможност да се 
наложат трайно на китайския пазар", заяви зам.-министър Младенова. Като други стоки с 
потенциал за по-широко присъствие на китайския пазар тя посочи: вина, минерална вода, 
изделия от етерични масла и особено от розово масло, стоки на машиностроенето, 
електрониката и електротехниката.  
Заместник-министърът изрази увереност, че повече китайски фирми ще се възползват от 
предимствата на България като добро място за реализация на техните бизнес идеи. 
"Благоприятният данъчен режим, в съчетание с най-ниските оперативни разходи в Европа и 
високата квалификация и продуктивност на служителите в страната се оценяват високо от 
чуждестранните инвеститори", допълни Младенова.  
На журналистически въпрос за състоянието на настоящата ОП "Конкурентоспособност", зам.- 
министър Младенова бе категорична, че в момента се работи за отстраняване на нередностите 
и връщане на доверието от страна на бенефициенти и партньори.  
По думите й това ще се случи чрез вътрешна реорганизация на процесите, така че да не 
съществуват съмнения за споделена и размита отговорност. "Ще работим и върху 
усъвършенстване и подобряване на системите за управление и контрол на изпълнението. Това 
е изключително важно и с оглед бързото стартиране на следващата ОП "Иновации и 
конкурентоспособност", категорична бе зам.-министър Ирена Младенова.  
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Дата: 25.08.2014  
Източник: www.novinar.net  
Връзка: http://novinar.net/news/iznasiame-poveche-stoki-za-kitaj-_NDc0OTsyMg==.html  
Брой думи: 428  
 
 
Резюме: Китай е на второ място сред експортните дестинации на България. Първото място 
очаквано се държи от Европейския съюз. Това съобщи зам.-министърът на икономиката и 
енергетиката Ирена Младенова, която присъства на Българо-китайски бизнес форум в София. 
През 2013 г. стокообменът между България и Китай е на рекордното равнище от близо 1,9 
милиарда долара.  
 
Заглавие: Изнасяме повече стоки за Китай  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Китай е на второ място сред експортните дестинации на България. Първото място 
очаквано се държи от Европейския съюз. Това съобщи зам.-министърът на икономиката и 
енергетиката Ирена Младенова, която присъства на Българо-китайски бизнес форум в София. 
През 2013 г. стокообменът между България и Китай е на рекордното равнище от близо 1,9 
милиарда долара.  
"Тенденцията на нарастване продължава, обаче това все още е далеч под потенциала, който 
двете държави имат. Редица български стоки имат възможност да се наложат трайно на 
китайския пазар, като за нас е особено важно да продължим с улесняването на процедурите за 
внос за Китай на българска селскостопанска продукция и хранителни стоки", каза зам.-
министърът. Тя подчерта, че други стоки с потенциал за по–широко присъствие на китайския 
пазар са вино, минерална вода, изделия от етерични масла и особено розово масло, стоки от 
машиностроенето, електрониката и електротехниката.  
На форума тя изрази увереност, че "все повече китайски фирми ще се възползват от 
предимствата да инвестират в България". "Българското правителство отдава голямо значение 
на разширяването на търговските и индустриални отношения с Китай и ще подкрепим всички 
инициативи в интерес на ефективното задълбочаване на това сътрудничество", заяви зам.-
министърът. Тя уточни, че е имало доста съмнения за проблеми и нередности по оперативна 
програма "Конкурентоспособност". При старта на служебното правителство е имало три схеми, 
по които сертифициращият орган е спрял сертифицирането. По една от тях вече това 
сертифициране е продължено, за следващите очакват отговор до седмица–две, което означава, 
че все още има риск.  
"В момента, в който влязохме в министерството имахме достъп и до няколко вътрешни проверки. 
В момента анализираме и резултатите от тях. Към момента посоката, в която ще работим от една 
страна е да върнем доверието, което е малко разколебано", заяви зам.-икономическият 
министър. Тя допълни, че това може да стане през няколко посоки - вътрешна реорганизация на 
процесите, така че да е ясна отговорността и усъвършенстване и подобряване на системите за 
управление и контрол над изпълнението, което е важно и с оглед бързото стартиране на 
следващата оперативна програма.  
За нея се очаква в края на септември и началото на октомври да сме предоставили следващата 
версия с отразените коментари от ЕК и да се проведат разговори с представители на ЕК. Зам.-
министърът се надява до края на годината да могат да стартират първите схеми, а нейното 
желание е такива да не стартират без да има одобрени системи.  
Милена Христова, която е главен секретар на Изпълнителната агенция за насърчаване на 
малките и средните предприятия заяви, че на предишен форум в Шанхай е било изключително 
успешно представянето на българските малки и средни предприятия и още същия ден е бил 
сключен договор за износ на конфитюр от рози.  
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Дата: 25.08.2014  
Източник: www.manager.bg  
Връзка: 
http://manager.bg/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%BD%D0%BE%D0
%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-
%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-
%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-
%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5-%D0%B4%D0%B0-
%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B4%D0%BE-
%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-
%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0  
Брой думи: 192  
 
 
Резюме: Зам.-министърът на икономиката и енергетиката Ирена Младенова изрази надежда че 
до края годината ще могат да стартират първите схеми по новата оперативна програма 
„Иновации и конкурентоспособност".  
 
Заглавие: Новата оперативна програма за иновации може да стартира до края на годината  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Зам.-министърът на икономиката и енергетиката Ирена Младенова изрази надежда че до 
края годината ще могат да стартират първите схеми по новата оперативна програма „Иновации 
и конкурентоспособност".  
„Моето желание е да не стартираме схема преди системите за управление и контрол над 
изпълнението, по чието усъвършенстване сега се работи, да са одобрени от партньорите от 
сертифицирания и одитиращ орган, за да няма риск за бюджета”, каза зам.-министърът, цитирана 
от БТА.  
Когато влязохме в министерството, имаше три схеми по оперативна програма 
„Конкурентоспособност", по които сертифициращият орган е спрял сертифицирането. По една 
от схемите това сертифициране е продължено, каза Младенова.  
Тя допълни, че за другите две се очаква отговор до седмица - две и отбеляза, че до момента все 
още има риск.  
Припомняме ви, че новата оперативна програма бе представена по време на предишното 
управление. Новата програма ще има четири приоритетни оси. Първата ще е 
конкурентоспособността, която ще бъде насочена към технологичното развитие и иновациите за 
предоставяне на подкрепа за развитието на научноизследователската дейност. Втората ос 
„Предприемачество и капацитет за развитие" е насочена към малки и средни предприятия. Трета 
ос е „Енергийна и ресурсна ефективност", а четвъртата ос на програмата ще е насочена към 
техническата помощ на бизнеса.  
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Дата: 25.08.2014  
Източник: www.insmarket.bg  
Връзка: http://www.insmarket.bg/Новини/След-ЕС-изнасяме-най-много-за-
Китай_l.a_at.1_i.436924.html  
Брой думи: 402  
 
 
Резюме: Страната ни изнася най-много продукти на първо място за страни от ЕС, а второто 
място е заето вече от Китай  
 
Заглавие: След ЕС изнасяме най-много за Китай  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Страната ни изнася най-много продукти на първо място за страни от ЕС, а второто място 
е заето вече от Китай  
Годишният стокообмен между България и Китай е в размер на 1,9 млрд. щатски долара. Това 
стана ясно на българо-китайски бизнес форум, организиран от Министерството на икономиката 
и енергетиката  
(МИЕ), посолството на Китай у нас и Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни 
предприятия.  
Благодарение на форума, представители на над 20 китайски фирми от различни сектори успяха 
да осъществят контакт с родни бизнесмени от над 100 български компании.  
Служебният зам.-министър на икономиката Ирена Младенова отбеляза, че страната ни се 
намира в много добри бизнес отношения с Китай, като взаимният интерес е за обмен на стоки в 
секторите  
машиностроене и производство на електро части.  
Задача пред българския бизнес е да популяризира в Китай и нашата минерална вода, както и 
розовото ни масло.  
Друга цел е и премахването на бариерите за хранително вкусовата промишленост, където скоро 
предстои подписване на споразумение.  
Младенова обърна внимание и на ОП "Конкурентоспособност", чийто плащания в последно 
време бяха застрашени.  
Зам.-икономическата министърка напомни, че в началото на управлението на служебния кабинет 
по тази оперативна програма е имало съмнения за нередности. Именно те са били причина за 
започване на  
вътрешни проверки в икономическото министерство.  
При старта на тези проверки сертифицирането на проекти по три схеми от ОП 
"Конкурентоспособност" е било спряно, като в последствие проблемът при една от схемите е 
бил премахнат. До две седмици  
Младенова очаква да стане ясна съдбата и на проектите по останалите две схеми.  
МИЕ си е поставило за цел да върне разколебаното доверие сред бенефициентите и 
европейските партньори на оперативната програма. За да стане това възможно, трябва да се 
промени вътрешната  
организация на самите процеси, за да стане по-ясна отговорността, която се носи. Ключова 
стъпка е и подобряването на системите за управление и контрол над изпълнението на 
програмата.  
"Това е важно и за бързото започване на следващата ОП "Конкурентоспособност и иновации", 
подчерта Младенова, като се ангажира дори със срок - че в края на септември, най-късно 
началото на октомври  
министерството вече ще е представило пред Европа следващата версия на новата ОП с 
отразени коментари на ЕК.  
"До края на годината могат да стартират и първите схеми по ОП "Конкурентоспособност и 
иновации", посочи още Младенова, но отбеляза, че не трябва да започва нито една схема преди 
да бъдат одобрени  
системите за контрол. В противен случай ще се създаде риск за националния бюджет, какъвто в 
момента не е желателен.  
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Дата: 25.08.2014  
Източник: www.insmarket.bg  
Връзка: http://www.insmarket.bg/Новини/Транспортният-министър-ще-иска-от-ЕК-да-разреши-
държавна-помощ-за-БДЖ_l.a_at.1_i.436941.html  
Брой думи: 365  
 
 
Резюме: В началото на септември министърът на транспорта Николина Ангелкова ще пътува до 
Брюксел за среща с директора на дирекция "Конкурентоспособност" в Европейската комисия. На 
нея министърът ще преговаря за разрешение да бъде отпусната държавна помощ за БДЖ  
 
Заглавие: Транспортният министър ще иска от ЕК да разреши държавна помощ за БДЖ  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: В началото на септември министърът на транспорта Николина Ангелкова ще пътува до 
Брюксел за среща с директора на дирекция "Конкурентоспособност" в Европейската комисия. 
На нея министърът ще преговаря за разрешение да бъде отпусната държавна помощ за БДЖ  
След това предстои среща с германските кредитори на държавните железници, на която ще се 
иска ново разсрочване на задълженията на компанията.  
Това съобщи Ангелкова при посещението си в Стара Загора.  
В Министерството на транспорта тепърва предстои разискване на цените на билетите и дали е 
необходимо повишаване им, заяви министър Николина Ангелкова.  
В средата на юни предишното ръководство на транспортното министерство поиска от 
кредиторите по втория облигационен заем на "БДЖ холдинг", редуциране на задълженията с 
30%. Т.нар. втори облигационен  
заем беше взет през 2007 г. с основната цел погасяване на стари задължения. От четири години 
обаче държавният превозвач изпитва сериозни затруднения при погасяването на задълженията, 
като  
просрочията са 76 млн. лв. В края на май кредиторите дадоха сигнал, че може да предприемат 
крайни мерки, за да си съберат дължимото.  
В края на 2014 или началото на 2015 г. ще започне ремонтът на жп-гарата в Стара Загора. Това 
обяви пред журналисти Ангелкова. Днес тя инспектира участъка от жп линията Пловдив-Бургас - 
между Стара  
Загора и село Зимница, съобщи БТА.  
"В момента приключваме с плана за ремонт на ЖП гарата в Стара Загора. Финансирането е в 
размер на около 3 млн. лева и ще бъде осигурено от Националната компания "Железопътна 
инфраструктура".  
Обсъждаме кога е реалистично да бъде започнат - дали в края на годината или в началото на 
следващата, но това е един от приоритетните обекти", уточни министърът.  
Тя допълни, че срокът за приключване на ремонта на ж.п. линията между Стара Загора и село 
Зимница ще бъде удължен със 160 дни. Първоначално обектът трябваше да бъде приключен до 
средата на май.  
"Получих уверение, че до края на годината обектът ще бъде пуснат в експлоатация с 
необходимите за това разрешителни. Удължаваме срока, тъй като са възникнали непредвидени 
дейности. Според  
строителите вече са изпълнени около 90 на сто от дейностите", посочи министър Ангелкова.  
Предстои основно работа по сигнализацията и контактната мрежа, което е изключително сложно 
от гледна точка на координацията между БДЖ и НКЖИ, за да няма нарушение в графика на 
движение на  
влаковете".  
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Дата: 25.08.2014  
Източник: www.inews.bg  
Връзка: http://www.inews.bg/Бизнес/Търгуваме-все-повече-с-Китай_l.a_c.382_i.425609.html  
Брой думи: 240  
 
 
Резюме: България търгува все повече с Китай. За миналата година стокообменът ни с втората 
най-голяма икономика в света възлиза на 1,88 млрд. долара. И макар азиатската страна да е 
вторият ни по-важност търговски партньор, все още има много потенциал за развитие. Това заяви 
зам.-министърът на икономиката и енергетиката Ирена Младенова при откриването на Българо-
китайски бизнес форум.  
 
Заглавие: Търгуваме все повече с Китай  
Подзаглавие: Азиатската страна е вторият ни по-важност търговски партньор извън ЕС  
Автор:  
Текст: България търгува все повече с Китай. За миналата година стокообменът ни с втората най-
голяма икономика в света възлиза на 1,88 млрд. долара. И макар азиатската страна да е вторият 
ни по-важност търговски партньор, все още има много потенциал за развитие. Това заяви зам.-
министърът на икономиката и енергетиката Ирена Младенова при откриването на Българо-
китайски бизнес форум.  
По думите ? за страната ни е изключително важно улесняването на процедурите за внос на 
българска селскостопанска продукция и хранителни стоки в Китай, тъй като редица наши стоки 
имат потенциал да се наложат на азиатския пазар. Младонова увери, че българското 
правителство отдава голямо значение на разширяването на търговските и индустриалните 
отношения с Китай.  
Като други стоки с потенциал за по-широко присъствие на китайския пазар тя посочи: вина, 
минерална вода, изделия от етерични масла и особено от розово масло, стоки на 
машиностроенето, електрониката и електротехниката.  
Заместник-министърът изрази увереност, че повече китайски фирми ще се възползват от 
предимствата на България като добро място за реализация на техните бизнес идеи. 
"Благоприятният данъчен режим, в съчетание с най-ниските оперативни разходи в Европа и 
високата квалификация и продуктивност на служителите в страната се оценяват високо от 
чуждестранните инвеститори", допълни Младенова.  
Зам.-министърът коментира и състоянието на ОП "Конкурентоспособност", като заяви , че в 
момента се работи за отстраняване на нередностите и връщане на доверието от страна на 
бенефициенти и партньори. Според нея това ще се случи чрез вътрешна реорганизация на 
процесите, така че да не съществуват съмнения за споделена и размита отговорност.  
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Дата: 25.08.2014  
Източник: www.dartsnews.bg  
Връзка: http://www.dartsnews.bg/News/77471  
Брой думи: 424  
 
 
Резюме: Българското правителство отдава голямо значение на разширяването на търговските 
и индустриалните отношения с Китай като наш водещ традиционен партньор в региона. Ще 
подкрепим всички инициативи за задълбочаване на сътрудничеството между нашите две 
страни". Това каза заместник-министърът на икономиката и енергетиката Ирена Младенова при 
откриването на Българо-китайски бизнес форум. По думите й страната ни ще окаже съдействие 
на фирмите от Фудзиен, които желаят да инвестират в България в секторите: машиностроене, 
автомобилостроене, електроника и електротехника, информационни и комуникационни 
технологии, химическа и фармацевтична индустрия, селско стопанство и хранително-вкусова 
промишленост, създаването на индустриални зони и други.  
 
Заглавие: Износът ни за Китай расте  
Подзаглавие: Правителството ще помага на фирми от Фудзиен да инвестират у нас  
Автор:  
Текст: Българското правителство отдава голямо значение на разширяването на търговските и 
индустриалните отношения с Китай като наш водещ традиционен партньор в региона. Ще 
подкрепим всички инициативи за задълбочаване на сътрудничеството между нашите две 
страни". Това каза заместник-министърът на икономиката и енергетиката Ирена Младенова при 
откриването на Българо-китайски бизнес форум. По думите й страната ни ще окаже съдействие 
на фирмите от Фудзиен, които желаят да инвестират в България в секторите: машиностроене, 
автомобилостроене, електроника и електротехника, информационни и комуникационни 
технологии, химическа и фармацевтична индустрия, селско стопанство и хранително-вкусова 
промишленост, създаването на индустриални зони и други.  
"Посещението на делегацията от китайската провинция Фудзиен в страната ни е отлична 
възможност за българския бизнес да представи предимствата и качествата на родните 
производства, позиционирайки ги на пазара на втората икономика в света с над 1 милиард и 300 
милиона потребители", каза Младенова. Според зам.-министъра с ресор икономическа политика 
и европейски фондове, доказателство за потенциала и взаимния интерес между нашите две 
държави е постоянният ръст на стокообмена. В резултат на увеличения български износ за 
азиатската страна, Китай вече се нарежда на второ място сред експортните ни дестинации извън 
Европейския съюз. През 2013 г. стокообменът между България и Китай достигна рекордно 
равнище от 1.884 млрд. щ.д. "Тенденцията на нарастване на двустранната търговия продължава, 
но това е далеч под потенциала на двете държави", каза Ирена Младенова.  
"За нас е особено важно улесняването на процедурите за внос на българска селскостопанска 
продукция и хранителни стоки в Китай, тъй като редица български стоки имат възможност да се 
наложат трайно на китайския пазар", заяви зам.-министър Младенова. Като други стоки с 
потенциал за по-широко присъствие на китайския пазар тя посочи: вина, минерална вода, 
изделия от етерични масла и особено от розово масло, стоки на машиностроенето, 
електрониката и електротехниката.  
Заместник-министърът изрази увереност, че повече китайски фирми ще се възползват от 
предимствата на България като добро място за реализация на техните бизнес идеи. 
"Благоприятният данъчен режим, в съчетание с най-ниските оперативни разходи в Европа и 
високата квалификация и продуктивност на служителите в страната се оценяват високо от 
чуждестранните инвеститори", допълни Младенова.  
На журналистически въпрос за състоянието на настоящата ОП "Конкурентоспособност", зам.- 
министър Младенова бе категорична, че в момента се работи за отстраняване на нередностите 
и връщане на доверието от страна на бенефициенти и партньори. По думите й това ще се случи 
чрез вътрешна реорганизация на процесите, така че да не съществуват съмнения за споделена 
и размита отговорност. "Ще работим и върху усъвършенстване и подобряване на системите за 
управление и контрол на изпълнението. Това е изключително важно и с оглед бързото 
стартиране на следващата ОП "Иновации и конкурентоспособност", категорична бе зам.-
министър Ирена Младенова.  
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Дата: 25.08.2014  
Източник: www.banker.bg  
Връзка: http://www.banker.bg/?Channel=3&Category=77&Article=502496  
Брой думи: 125  
 
 
Резюме: Заместник-министърът на икономиката и енергетиката Ирена Младенова изрази 
надежда, че до края годината ще стартират първите схеми по новата оперативна програма 
"Иновации и конкурентоспособност".  
 
Заглавие: До края годината стартират първите схеми по ОП "Иновации и 
конкурентоспособност"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Заместник-министърът на икономиката и енергетиката Ирена Младенова изрази надежда, 
че до края годината ще стартират първите схеми по новата оперативна програма "Иновации и 
конкурентоспособност".  
Ирена Младенова направи този коментар пред журналисти в рамките на българо-китайски 
бизнес форум. "Моето желание е да не стартираме схема преди системите за управление и 
контрол над изпълнението, по чието усъвършенстване сега се работи, да са одобрени от 
партньорите от сертифицирания и одитиращ орган, за да няма риск за бюджета", каза заместник-
министърът.  
Когато влязохме в министерството, имаше три схеми по оперативна програма 
"Конкурентоспособност", по които сертифициращият орган е спрял сертифицирането.  
По една от схемите това сертифициране е продължено, каза заместник-министърът. Тя допълни, 
че за другите две се очаква отговор до седмица - две и отбеляза, че до момента все още има 
риск.  
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Дата: 25.08.2014  
Източник: www.agencia-sliven.com  
Връзка: http://www.agencia-sliven.com/index.php?id=148910  
Брой думи: 3099  
 
 
Резюме: Неуверените първи стъпки на служебното правителство, гафовете с назначенията и 
спешното кадруване по високите нива на изпълнителната власт, оставиха незабелязана за 
широката публика, една друга, не по-малко важна, подмяна - на ключовите кадри в управлението 
на европейските фондове.  
 
Заглавие: ЗАД ЗАВЕСАТА  
Подзаглавие: ГЕРБ "СЛУЖЕБНО" ОВЛАДЯ И ЕВРОФОНДОВЕТЕ  
Автор:  
Текст: Неуверените първи стъпки на служебното правителство, гафовете с назначенията и 
спешното кадруване по високите нива на изпълнителната власт, оставиха незабелязана за 
широката публика, една друга, не по-малко важна, подмяна - на ключовите кадри в управлението 
на европейските фондове.  
Кадрилът в министерствата, които управляват европейски средства, ясно затвърждава тезата, 
че служебното правителство, назначено от президента Росен Плевнелиев и ръководено от 
Георги Близнашки, има за цел възстановяване на позициите на ГЕРБ на ключови места във 
властта. На практика за по-малко от три седмици партията на бившия премиер Бойко Борисов 
"служебно" овладя и управлението на европейските фондове у нас.  
Дежа вю  
Системата за управление на фондовете е консервативна. Това е така, защото практиката, която 
европейските институции целят да наложат, изключва политическия елемент в подбора на 
кадрите. През 8-те години от членството на България в Европейския съюз, европейските 
чиновници многократно са давали знак, че държат администрацията, работеща с тях, да не е 
жертва на политическата конюнктура. Това е така и защото изграждането на необходимия 
административен капацитет отнема време, а за това се разходват и значителни средства от 
европейската солидарност.  
Първата по-сериозна чистка в европейските фондове е извършена в края на 2009-та година. 
Голяма част от ръководителите на Управляващите органи са сменени, независимо от факта, че 
от членството на страната ни в ЕС не са изминали пълни три години, а в подготовката на екипите 
вече са вложени значителни средства и време. Мотивът на кабинета "Борисов" тогава е свързан 
с временно спрените европейски фондове. Какъв е резултата от навлизането на кадрите на ГЕРБ 
в структурите отговарящи за европейското финансиране може да се обобщи с два примера:  
За изпълнителен директор на Държавен фонд "Земеделие" е назначена дъщерята на тогавашния 
началник на Столичната пожарна Иван Илиев и бивш колега на тогавашния премиер Бойко 
Борисов - Калина Илиева. Скоро обаче се установява, че Калина Илиева е с фалшива диплома 
от университет в Германия и се налага да бъде отстранена от длъжност.  
За първите шест години и три месеца от членството на България в ЕС /три години и половина, 
от които управлява правителството на Борисов/, страната ни е успяла да усвои едва 33% от 
европейските фондове. При правителството на Пламен Орешарски усвояемостта на фондовете 
към средата на 2014 година достига 56%. Цифрите говорят сами: усвоени - 19% за година и 
половина срещу 33% за шест години и три месеца.  
Реваншизъм  
Реваншисткият подход на служебното правителство по отношение управлението на 
европейските фондове стана явен още в деня на встъпването на кабинета "Близнашки". Заради 
непремерено изказване на вицепремиера и регионален министър Екатерина Захариева, на 
подопечната й пресслужба, се наложи да опровергава твърдението, че служебното правителство 
планира предоговаряне на Споразумението за партньорство между България и Европейската 
комисия 2014-2020 година. Опровержението дойде и от Брюксел, защото по-малко от 24 часа 
след изказването на Захариева, Комисията официално съобщи, че е одобрила стратегическия 
документ, който осигурява достъп на България до над 15 млрд. евро за период от седем години. 
Всъщност Споразумението за партньорство бе одобрено ден след оттеглянето на кабинета 
"Орешарски", който на практика изнесе основната част от подготовката на документа и от 
преговорите по него. България е 12-та държава-членка, с одобрено Споразумение за 
партньорство от общо 28 страни.  
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Предстоящите септември и октомври месец са ключови, защото в този период страната ни 
трябва да води официални преговори с представители на Европейската комисия и по 
одобрението на отделните оперативни програми. Очакванията на предходния кабинет бяха, че 
Брюксел ще даде "зелена светлина" на програмите през октомври. В края на същия месец изчита 
и срока за изработването на проекта на изцяло нов Закон за обществените поръчки, който е 
ключово условие пред България, за да може страната да получава европейски средства през 
новия програмен период. Изработването на проекто-закона е възложено на Агенцията за 
обществени поръчки и на Министерството на икономиката и енергетика, но за момента няма 
информация как върви процеса по подготовката.  
Очакванията на бизнеса, местната власт и неправителствения сектор бяха в края на 2014 година 
да стартира изпълнението на проекти, които ще се финансират с пари от новата финансова 
рамка. По всичко изглежда служебното правителство няма намерение да изпълни очакванията 
на бенефициентите, с мотива, че няма достатъчен финансов ресурс в държавния бюджет.  
На този фон изглежда нелогична започналата от служебните министри мащабна кампания за 
смяна на ключови кадри по управление на европейските фондове, нещо, което не се случи при 
предходния служебен кабинет в периода март-май 2013 година, когато всички назначени през 
мандата ГЕРБ останаха по местата си.  
Опасенията са, че рокадите ще забавят освен целия процес по стартиране на програмния период 
2014-2020 година, но и ще доведат до увеличение на риска от загуба на средства от стария 
програмен период. Средата на 2013 г. правителството "Орешарски" завари под риск 272 млн. 
евро и успя да финишира годината, като намали загубата на под 50 млн. евро. Средата на 2014 
г. показва, че "наследството", което правителството на "Орешарски" оставя, е далеч по-добро. В 
момента под риск са около 130 млн. евро. Служебният кабинет и очакваното през октомври-
ноември редовно правителство, трябва да успеят обаче да усвоят 1,3 млрд. евро до 31 декември 
2014 г., иначе парите се губят.  
Вместо предприетата чистка, служебното правителство би трябвало да продължи усилията за 
възстановяване на плащанията по Оперативна програма "Околна среда" и по две от осите на 
Оперативна програма "Регионално развитие". За да се случи това обаче от бюджета трябва да 
бъдат отделени общо около 300 млн. лева, които под формата на "плоска" финансова корекция 
ще бъдат върнати в бюджета на Европейския съюз като санкция за нередности при обществените 
поръчки, управлението и контрола на европейските фондове, допуснати основно в периода 2010-
2013 година.  
Нищо ново в "Околна среда"  
Една от първите задачи на новия министър на околната среда и водите Светлана Жекова бе да 
смени ръководителя на Оперативната програма "Околна среда" Спиридон Александров с Яна 
Георгиева, която за кратко бе директор на УО на ОПОС и в началото на краткия мандат на 
министър Станислав Анастасов. Отговарящ за спряната Оперативна програма "Околна среда" 
ще бъде заместник-министър Атанаска Николова, досегашен заместник-кмет на Бургас от ГЕРБ. 
Николова тръгва по стъпките на предшественичката си Ивелина Василева, която първо бе 
заместник-кмет на Бургас от ГЕРБ, после заместник-министър на околната среда и водите в 
правителството на Борисов, а изминалите 14 месеца и депутат от ГЕРБ. Именно в мандата на 
Ивелина Василева като заместник-министър са допуснати и основните грешки по обществените 
поръчки и некачественото управление на Оперативната програма "Околна среда", заради които 
и Европейската комисия замрази плащанията. Нещо повече, стана ясно, че в периода 2011 – 
2013 г., в поредица от доклади одиторите на комисията са настоявали за промяна на правилата 
и въвеждането на европейските критерии за управление и контрол, което не е било възприето от 
тогавашните управляващи.  
В Министерството на околната среда и водите се очаква да се завърне и друг кадър на ГЕРБ – 
Малина Крумова, директор на оперативната програма, в периода, за който страната ни търпи 
санкции от ЕК. След като демонстративно напусна директорския пост на УО на ОПОС в края на 
2013 г., Крумова съветваше депутатите от ГЕРБ. От пресцентъра на МОСВ потвърдиха пред 
репортер на БГНЕС предстоящото назначение на Крумова, която за кратко бе и заместник-
министър в предишния служебен кабинет, но не уточниха на какъв пост.  
От всичко изброено дотук излиза, че възстановяването на плащанията по ОПОС трябва да се 
осъществи от почти същите ръководни кадри, които са допуснали и системните грешки. Ключов 
показател за капацитета на въпросния ръководен екип в МОСВ е и фактът, че нивото на 
усвояемост на европейските фондове по ОПОС, в средата на 2013 г., бе под 10% за период от 
шест години и половина.  
Конкуренция в "Конкурентоспособност"  
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Следващата смяна на ръководител на Управляващ орган е на Ели Милушева, ръководител на 
Оперативна програма "Конкурентоспособност" към Министерството на икономиката и 
енергетиката. Формалната причина, която се сочи за уволнението, е спряната процедура за 100 
млн. лв. за технологична модернизация на бизнеса. Заради множество жалби и сигнали за 
корупция, от страна на фирми, които са кандидатствали за европейско финансиране, преди два 
месеца Милушева взе единственото правилно решение – да спре цялата процедура, вместо да 
рискува евентуалното замразяване на цялата оперативна програма от Брюксел или ако бъдат 
извършени плащания, те да бъдат за сметка на държавния бюджет. Уволнението на Милушева 
идва малко след като тя е сигнализирала за злоупотребите на консултанти по обществени 
поръчки и по европейски фондове директно пред Европейската комисия, както и пред ДАНС.  
Друга причина за освобождаването на Милушева може да се търси и във факта, че от години ОП 
"Конкурентоспособност" е обект на сериозен интерес от страна на президента и негови 
партньори в периода му на строителен предприемач. За отговарящ за "Конкурентоспособност" 
е определена Ирена Младенова, служебен заместник-министър на икономиката, която е член на 
икономическия екип на президента Росен Плевнелиев. Младенова за втори път поема този пост. 
Била е заместник-министър на икономиката и в предишното служебно правителство, а в кабинета 
на ГЕРБ е съветник на икономическия министър Трайчо Трайков.  
Интересът на "Дондуков" 2 към оперативната програма, която следва да подпомага малкия и 
среден бизнес не спира дотук. Друг "президентски" човек е ключов бенефициент по Оперативна 
програма "Конкурентоспособност" – изпълнителният директор на "София тех парк" Елица 
Панайотова. Тя е бивш главен мениджър на "Бизнес парк София", чийто строител е Росен 
Плевнелиев.  
В края на юли месец Панайотова и Плевнелиев направиха първа копка на бъдещия "София тех 
парк", който да се изгради на мястото на бившите казарми на 4-ти километър в столицата. 
Финансирането от 50 млн. евро се осигурява от ОП "Конкурентоспособност", а архитект на 
"София тех парк" е Ангел Захариев, съпруг на началника на кабинета на Росен Плевнелиев и 
настоящ вицепремиер и регионален министър Екатерина Захариева. Архитект Захариев е 
архитект и на "Бизнес парк София" и на "Резиденшъл парк", където е софийската къща на 
семейство Плевнелиеви.  
Преди година, бившият вътрешен министър Румен Петков, отправя поредица от обвинения за 
злоупотреби при възлагането на обществени поръчки в "София тех парк", но развитие по 
сигналите му няма, а настоящият АБВ-ец внезапно преустановява атаките срещу тандема 
Плевнелиев-Панайотова.  
Лобито на "Транспорт"-а  
"Не, не идва лобито на пътищата. Аз имам афинитет към пътищата и няма да крия, че строежът 
на магистрали ще ми остане любима тема." Взаимно изключващите се твърдения са на 
министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Николина Ангелкова в 
нейното интервю за в-к "24 часа". Първата в историята жена-министър на транспорта обяви, че 
лично ще следи изпълнението на Оперативна програма "Транспорт".  
При управлението на ГЕРБ Ангелкова е член на Управителния съвет на Агенция "Пътна 
инфраструктура", както и заместник на бившия регионален министър от ГЕРБ Лиляна Павлова.  
Интересът на Ангелкова към строителството на магистрали вероятно идва и от факта, че баща 
й е известният кърджалийски бизнесмен Панайот Панайотов, известен като Панчо Грифит 
Комерса, чиято фирма печели повечето от поръчките на Агенция "Пътна инфраструктура" за 
строителство и ремонт на пътища в региона, припомня сайтът 24rodopi.com.  
RE: "Регионално развитие"  
Освен, с гафа, че възнамерява да предоговаря параметрите на вече договореното Споразумение 
за партньорство, сред първите задачи на вицепремиера и регионален министър Екатерина 
Захариева бе да върне за директор на Агенция "Пътна инфраструктура" Лазар Лазаров, който бе 
шеф на пътната агенция при управлението на ГЕРБ. Сред първите задачи на Лазаров пък бе да 
заплаши, че ще прекрати договора с гръцката фирма "Актор", която строи Лот 4 на 
автомагистрала "Струма". Ултиматумите пред изпълнителите на строителни дейности бяха 
запазена марка в мандата на ГЕРБ. Вследствие на това – чисто новата магистрала "Люлин" 
трябваше да се ремонтира на втората година след откриването й.  
"Вие имате ли информация, че ще е сменена, защото ние очакваме това да се случи." Така от 
пресцентъра на Министерството на регионалното развитие отговориха на въпрос на репортер на 
БГНЕС – каква ще е съдбата на ръководителя на Оперативна програма "Регионално развитие" 
Снежина Славчева. Самата програма ще се надзирава от заместник-министъра на регионалното 
развитие Йорданка Чобанова, която е президентски съветник от 2012 г.  



 

 

50 

М
ед
и
ен

 м
он
и
то
ри
нг

 | 
 8

/2
6/

20
1

4 

Предизвикателството пред ОПРР е да възстанови плащанията по двете замразени от Брюксел 
оси - "Градско развитие" и "Туризъм". Важна подробност е, че една от причините за спирането на 
парите е свързана със съмнения по процедурата за модернизация на градския транспорт на 
Бургас. Както вече стана ясно, заместник-кметовете от ГЕРБ на крайморската община се оказаха 
предпочитани за управлението на друга също спряна Оперативна програма - "Околна среда".  
"Развитие на човешките ресурси" – още веднъж от същото  
Мандатът на социалния министър в кабинета "Орешарски" Хасан Адемов бе белязан с рекорден 
ръст на усвоените европейски средства от Европейския социален фонд, като България делеше 
първото място с Германия за 2013 г.  
На 11 август като заместник-министър на социалната политика с ресор ОП "Развитие на 
човешките ресурси" е назначена Петя Евтимова, която заемаше същия пост в правителството на 
ГЕРБ.  
"Приемственост" в ОПАК и ОПТП  
Двете "най-малки" като бюджет оперативните програми – "Административен капацитет" и 
"Техническа помощ" могат да разчитат на пълна приемственост в управлението си. Причините 
не са свързани с добра усвояемост на средства, а с факта, че ръководителите им са кадри на 
ГЕРБ.  
Шефката на УО на ОПАК Моника Димитрова-Бийчър е назначена през 2011 година, когато 
финансовото министерство, под чиято шапка е програмата, се ръководеше от вицепремиера 
Симеон Дянков.  
Спокойна за поста си е и ръководителката на Управляващия орган на Оперативна програма 
"Техническа помощ" Ирена Първанова, която преди да заеме началническата позиция е съветник 
в кабинета на министъра по управление на еврофондовете в правителството "Борисов" и 
настоящ евродепутат от ГЕРБ Томислав Дончев.  
Бийчър и Първанова запазват постовете си, въпреки, че по ОПАК и по ОПТП и тази година се 
очакват загуби на средства, каквито бяха отчетени и в края на 2013 година.  
Сезонът на шараните в ИАРА  
Фотосът на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов с два шарана във всяка ръка вероятно е любим на 
новия изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по "Рибарство и аквакултури" Янчо 
Янчев. Структурата, която е на подчинение на земеделското министерство, управлява 
европейски фондове. Досегашният шеф на ИАРА Майдън Сакаджиев от ДПС бе освободен, с 
мотив стартирала срещу България наказателна процедура за неспазването на европейското 
законодателство. Като неофициална причина за освобождаването на Сакаджиев се сочи 
прекомерните политически назначения на кадри на ДПС в структурите на ИАРА през последната 
година. Политическото кадруване би бил основателен мотив за смяната, ако обаче един партиен 
активист не се заменя с друг силно политизиран кадър. Именно такъв е и новият изпълнителен 
директор на ИАРА Янко Янчев, който е член на общинското ръководство на ГЕРБ в Несебър, 
бивш общински съветник и бивш заместник-кмет на крайморския град.  
ДФ "Земеделие" - сянката на финансите  
Отстраняването на изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" Мирослав Николов 
и заместничката му Виолета Александрова от земеделския министър Димитър Греков в края на 
мандата на правителството "Орешарски" определено е една от серията причини за вледеняване 
на отношенията между БСП и ДПС. По всичко изглежда, че назначеният в средата на месец юли 
нов изпълнителен директор Атанас Добрев има шанс да остане на поста си. Добрев е бил на 
различни позиции във фонд "Земеделие" общо шест години. Последната година е 
парламентарен секретар на Димитър Греков, който бе сред малкото министри от кабинета 
"Орешарски", които имаха повече от добри отношения с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.  
Бъдещето на директора на ДФ "Земеделие" зависи преди всичко от мнението на финансовия 
министър Румен Порожанов, който ръководеше ключовата структура за осигуряване на 
европейски средства за земеделските производители, при управлението на ГЕРБ. След 
уволнението на злополучната Калина Илиева през 2011 г. ДФЗ бе поет от Порожанов.  
"Сянката" на служебния министър на финансите над земеделското министерство е повече от 
забележима. Служебният министър на земеделието Васил Грудев и неговият заместник Иван 
Капитанов са били заместници на Румен Порожанов в ДФ "Земеделие".  
Един е малко, двама са много  
Освен с многото заместник-министри и рекордно количество съветници, служебното 
правителство "Близнашки" има и цели четирима вицепремиери. Двамата от тях – Екатерина 
Захариева и Илияна Цанова си разделят ресорите икономика и европейски фондове.  
През изминалата вече една четвърт от мандата на служебния кабинет много ясно се открои 
преплитането на отговорностите на вицепремиери Захариева и Цанова по отношение на 
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европейските фондове. Опасенията са, че тази тенденция може допълнително да затрудни 
комуникацията, както с европейските институции, а така също и с отделните структури в страната. 
Икономическият вицепремиер Екатерина Захариева, а не вицепремиерът по европейските 
фондове Илияна Цанова водеше преговорите по осигуряване на бюджетни средства за общини 
и строители по спрените програми за екология и регионално развитие. "Тежестта" на Захариева 
над Цанова стана видна и при разпределението на ресорите на вицепремиерите от служебния 
министър-председател. Близнашки възложи на Захариева да отговаря основно за 
министерствата, които управляват европейски средства, с изключение на две – на социалната 
политика и на образованието, за които ресорен естествено е вицепремиерът Йордан Христосков. 
За Цанова остана да надзирава единствено Държавната агенция за българите в чужбина, която 
няма никакво отношение към европейското финансиране.  
Министърът на икономиката и енергетиката Васил Щонов неволно разкри каква е основната 
задача на вицепремиера Илияна Цанова, която напусна работата си Европейската банка за 
възстановяване и развитие в Лондон, за да се завърне в България. В свое интервю Щонов 
посочва, че Цанова ще работи, за да приложи опита си от Лондонското сити за повишаване на 
усвояемостта на европейските фондове чрез посредничеството на банки. "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", казва служебният министър на икономиката и енергетиката. 
Макар и да отрича, това на практика да е лобиране в полза на банковите институции, чрез 
"вкарване на парите в банките", пред в-к "24 часа", Щонов признава: "Плащанията по програма 
"Иновации и конкурентоспособност" може да минат по три начина - чрез грантове, през банки 
или чрез финансови инструменти като "Джереми" и друг".  
В дъното на класацията  
С първите си стъпки на терена на европейските фондове, служебното правителство затвърждава 
усещането, че задачата му не е просто да запази системата за управление стабилна в тези 
преходни 2-3 месеца, а преди всичко да осигури достъп до свежо европейско финансиране на 
определени кръгове, както и да задоволи нарастващите през годините лобистки интереси в 
сектора. При това всичко се прави в пълно несъответствие на заявените намерения от 
президента и служебния премиер за прозрачно и открито управление в името на гражданското 
общество, без реваншистки подход или политическа чистка.  
Очакваното посещение на европейския комисар по регионалната политика Йоханес Хан в София 
за официалното подписване на Споразумението за партньорство, което е планирано за началото 
на септември, несъмнено ще бъде използвано, за да се затвърди "опорната точка", че 
европейските партньори вече възстановяват доверието си към България. При това в 
навечерието на извънредните парламентарни избори. Визитата на комисаря Хан, който ще бъде 
част и от новата Европейска комисия, от квотата на Европейската народна партия, със сигурност 
ще изкуши лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отново да повтори тезата си как се управляват 
европейски фондове в България: "На тях им ги спират, на мен ми ги пускат..." Това, разбира се, 
невярно по своята същност твърдение, с нищо не променя и горчивия факт, че на осмата година 
от членството си в Европейския съюз България продължава да се съревновава за почетното 
предпоследно място по ниво на усвояване на средствата от европейската солидарност.  
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Дата: 25.08.2014  
Източник: www.fakti.bg  
Връзка: http://fakti.bg/biznes/110876-kitaicite-vpechatleni-ot-sladkoto-ni-ot-rozi  
Брой думи: 468  
 
 
Резюме: Китай е необятен пазар и малка държава като България едва ли би могла да задоволи 
потребностите дори на една трета от тамошното население. Страната ни обаче е известна сред 
китайците с българското сладко от рози. Оказва се, че в далечната страна предпочитат продукти 
от сладкарската промишленост, докато сиренето и кашкавалът ни са прекалено солени за вкуса 
на китайците. Вината също са една стока, която китайците не разбират много добре. Вкусовите 
им усещания са други. Купуват предимно френски вина, защото знаят, че са скъпи и хубави.  
 
Заглавие: Китайците впечатлени от сладкото ни от рози  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Китай е необятен пазар и малка държава като България едва ли би могла да задоволи 
потребностите дори на една трета от тамошното население. Страната ни обаче е известна сред 
китайците с българското сладко от рози. Оказва се, че в далечната страна предпочитат продукти 
от сладкарската промишленост, докато сиренето и кашкавалът ни са прекалено солени за вкуса 
на китайците. Вината също са една стока, която китайците не разбират много добре. Вкусовите 
им усещания са други. Купуват предимно френски вина, защото знаят, че са скъпи и хубави.  
Съществуват обаче и редица други сектори, в които двете страни могат да си партнират. Именно 
те бяха обект на преговори на провелия се днес българо-китайски бизнес форум в столичния 
хотел форум. В него взеха участие 23 държавни и частни фирми от провинция Фудзиен, 
разположена на югоизточното крайбрежие на Китай, с население от 377 милиона души. Това е 
една от най-гъстонаселените провинции. Брутният й вътрешен продукт за 2013 г. Възлиза на 35 
млрд. USD. Има няколко важни морски пристанища, които са част от Пътя на коприната. Износът 
на пристанищата за 2013 г. надвишава 180 млрд. USD.  
„През 2013 г. търговско икономическите отношения на Китай с България дадоха конкретни 
резултати, но има все още широко поле за задълбочаване в области като селското стопанство, 
недвижимите имоти, машиностроенето и други. Целта на посещението ни е свързана с по 
нататъшното развитие на нашите връзки и повишаване нивото на сътрудничество”, каза по време 
на откриването на форума Ю Вейгуо – заместник-партиен секретар на Фудзиен.  
„Посещението на делегацията от китайската провинция Фудзиен в страната ни е отлична 
възможност за българския бизнес да представи предимствата и качествата на родните 
производства, позиционирайки ги на пазара на втората икономика в света с над 1 милиард и 300 
милиона потребители“, каза заместник-министърът на икономиката и енергетиката Ирена 
Младенова. В резултат на увеличения български износ за азиатската страна, Китай вече е на 
второ място след ЕС, като експортна дестинация. За 2013 г. стокообменът между двете държави 
възлиза на 1.884 млрд. USD. „Тенденцията на нарастване на двустранната търговия продължава, 
но това е далеч под потенциала на двете държави“, допълни Младенова.  
Резултатите от днешните срещи ще станат ясни най-рано след седмица. Част от българските 
компании, присъстващи на днешната среща, имаха за цел да се запознаят с условията на 
китайския бизнес, а други дойдоха с надеждата за по-трайни партньорски отношения.  
Оперативна програма „Конкурентоспособност“  
На журналистически въпрос за състоянието на настоящата ОП „Конкурентоспособност“, 
заместник-министър Младенова заяви, че в момента се работи за отстраняване на нередностите 
и връщане на доверието от страна на бенефициенти и партньори. По думите й това ще се случи 
чрез вътрешна реорганизация на процесите, така че да не съществуват съмнения за споделена 
и размита отговорност. „Ще работим и върху усъвършенстване и подобряване на системите за 
управление и контрол на изпълнението. Това е изключително важно и с оглед бързото 
стартиране на следващата ОП „Иновации и конкурентоспособност“, каза Младенова.  
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Дата: 25.08.2014  
Източник: www.pik.bg  
Връзка: http://pik.bg/влаковете-по-скъпи-news217779.html  
Брой думи: 279  
 
 
Резюме: Влаковете може да поскъпнат тази есен, съобщи министърът на транспорта Николина 
Ангелкова. "В момента се обсъжда възможността да бъдат вдигнати билетите на влаковете или 
да останат на сегашните цени", обяви в Стара Загора тя. Служебната министърка инспектира 
работата по проекта за рехабилитация на жп линията от Пловдив до Бугас с обща стойност около 
340 млн. лв.  
 
Заглавие: Влаковете по-скъпи  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Влаковете може да поскъпнат тази есен, съобщи министърът на транспорта Николина 
Ангелкова. "В момента се обсъжда възможността да бъдат вдигнати билетите на влаковете или 
да останат на сегашните цени", обяви в Стара Загора тя. Служебната министърка инспектира 
работата по проекта за рехабилитация на жп линията от Пловдив до Бугас с обща стойност около 
340 млн. лв.  
Лотът от Стара Загора до гара Зимница, Ямболско, е изпълнен на 91%, но срокът за завършване 
е удължен със 160 дни заради лошите атмосферни условия и възникналите непредвидени 
работи по трасето. "Строителите ме увериха, че до края на годината този участък 2 ще бъде 
пуснат в експлоатация с акт 16", информира министър Ангелкова. По първоначални планове това 
трасе трябваше да бъде завършено през май, но работата ще бъде изпълнена навреме и няма 
да попречи на усвояване на средствата по оперативна програма "Транспорт".  
Министър Ангелкова информира още, че в средата на септемви ще се срещне с немските 
кредитори за разсрочване на дълговете на БДЖ. Преди това се надява на 4 и 5 септември в 
Брюксел да убеди шефовете на дирекция "Конкурентоспособност" в Европейската комисия да 
разрешат държавна помощ за железниците.  
"Очакваме положителен отговор, което много ще ни помогне за преговорите с кредиторите. 
Задълженията на БДЖ са около 600 млн. лв. Разчитаме много на разсрочване на задълженията, 
защото в противен случай ще бъде много трудно", каза транспортният министър.  
Тя обяви, че в министерството се работи и по въпроса с професионалната квалификация на 
машинистите, както и на заетите в автомобилния бранш. "Работим по пакет от мерки, който да 
бъде включен в следващия програмен период в някоя от програмите, за да може да се финансира 
това обучение за повишаване квалификацията на служителите, защото е изключително важно", 
заяви Ангелкова.  
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Дата: 25.08.2014  
Източник: www.economic.bg  
Връзка: http://economic.bg/news/33798/1/1/Durjavnata-pomost-za-BDJ-yasna-v-nachaloto-na-
septemvri.html  
Брой думи: 397  
 
 
Резюме: Първата фаза от рехабилитацията на линията Пловдив - Бургас е под риск, обяви 
служебният ресорен министър Николина Ангелкова  
 
Заглавие: Държавната помощ за БДЖ ясна в началото на септември  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Първата фаза от рехабилитацията на линията Пловдив - Бургас е под риск, обяви 
служебният ресорен министър Николина Ангелкова  
Кредиторите на БДЖ обявяват решението си...  
Над 21 млн. лв. е загубата на БДЖ за...  
Кредитори започват продажба на активи на...  
„На 4 и 5 септември в Брюксел ще имам среща с Генералния директор на дирекция 
„Конкурентоспособност” в Европейската комисия. Очаквам положителен отговор, който ще 
помогне много в преговорите с кредиторите на БДЖ”, обяви служебният министър на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията Николина Ангелкова по повод възможността 
железопътният превозвач да получи държавна подкрепа.  
Тя допълни, че в средата на септември ще се състоят нови преговори с облигационерите на 
холдинга. Българската страна се надява на разсрочване на задълженията, тъй като в противен 
случай те ще бъдат изплатени много трудно, а компанията ще се лиши от възможност да 
инвестира и подобрява предлаганите услуги. Министър Ангелкова съобщи, че се обсъжда и 
възможността за поскъпване на билетите за влак, но няма гаранции, че това ще се случи.  
Николина Ангелкова инспектира изпълнението на проекта „Рехабилитация на железопътни 
участъци от железопътната линия Пловдив - Бургас" - фаза 1, който се финансира по ОП 
„Транспорт” 2007 – 2013 г. и е на стойност над 343 млн. лв. с ДДС. От трите позиции окончателно 
завършена е само първата - Михайлово - Калояновец. Строително-монтажните работи по 
втората - Стара Загора - Зимница, са извършени на 98%, положен е железния път и от средата 
на месеца е възстановено движението. Предстои завършване на сигнализацията и до края на 
годината участъкът трябва да е въведен в експлоатация.  
Министърът на транспорта констатира висок риск за третата позиция - от Церковски до Бургас, 
предава агенция Фокус. „Този участък е много рисков. Там установихме, че не се работи и сме 
поискали от изпълнителя актуализирана програма в тридневен срок и среща с ръководството на 
италианската компания, тъй като следва да се уверим, че те ще засилят смените на работа, ще 
разположат максимално голям брой хора и техника“, посочи тя. Срокът за изпълнение по 
позицията е бил удължен до 6 ноември тази година и ако не бъдат приключени дейностите в 
срок, ще се премине към задействане на механизъм за неустойки. Ако и след това не настъпи, 
промяна Ангелкова пое ангажимент договорът да бъде прекратен, за да има време проектът да 
бъде завършен до края на 2015 г.  
До края на 2015г. трябва да бъдат усвоени още 1,5 млрд. лв. от цялата ОП „Транспорт” за 
изминалия програмен период.  
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Дата: 25.08.2014  
Източник: www.cross.bg  
Връзка: http://www.cross.bg/mladenova-kitaii-bulgariya-1427072.html  
Брой думи: 425  
 
 
Резюме: /КРОСС/ "Българското правителство отдава голямо значение на разширяването на 
търговските и индустриалните отношения с Китай като наш водещ традиционен партньор в 
региона. Ще подкрепим всички инициативи за задълбочаване на сътрудничеството между 
нашите две страни." Това каза заместник-министърът на икономиката и енергетиката Ирена 
Младенова при откриването на Българо-китайски бизнес форум.  
 
Заглавие: България ще подкрепи всяка инициатива за сътрудничество с Китай  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: /КРОСС/ "Българското правителство отдава голямо значение на разширяването на 
търговските и индустриалните отношения с Китай като наш водещ традиционен партньор в 
региона. Ще подкрепим всички инициативи за задълбочаване на сътрудничеството между 
нашите две страни." Това каза заместник-министърът на икономиката и енергетиката Ирена 
Младенова при откриването на Българо-китайски бизнес форум.  
По думите й страна ни ще окаже съдействие на фирмите от Фудзиен, които желаят да инвестират 
в България в секторите: машиностроене, автомобилостроене, електроника и електротехника, 
информационни и комуникационни технологии, химическа и фармацевтична индустрия, селско 
стопанство и хранително-вкусова промишленост, създаването на индустриални зони и други.  
„Посещението на делегацията от китайската провинция Фудзиен в страната ни е отлична 
възможност за българския бизнес да представи предимствата и качествата на родните 
производства, позиционирайки ги на пазара на втората икономика в света с над 1 милиард и 300 
милиона потребители", каза Младенова.  
Според зам.-министъра с ресор икономическа политика и европейски фондове, доказателство за 
потенциала и взаимния интерес между нашите две държави е постоянният ръст на стокообмена. 
В резултат на увеличения български износ за азиатската страна, Китай вече се нарежда на второ 
място сред експортните ни дестинации извън Европейския съюз. През 2013 г. стокообменът 
между България и Китай достигна рекордно равнище от 1.884 млрд. щ.д.  
„Тенденцията на нарастване на двустранната търговия продължава, но това е далеч под 
потенциала на двете държави", каза Ирена Младенова.  
„За нас е особено важно улесняването на процедурите за внос на българска селскостопанска 
продукция и хранителни стоки в Китай, тъй като редица български стоки имат възможност да се 
наложат трайно на китайския пазар", заяви зам.-министър Младенова.  
Като други стоки с потенциал за по-широко присъствие на китайския пазар тя посочи: вина, 
минерална вода, изделия от етерични масла и особено от розово масло, стоки на 
машиностроенето, електрониката и електротехниката.  
Заместник-министърът изрази увереност, че повече китайски фирми ще се възползват от 
предимствата на България като добро място за реализация на техните бизнес идеи.  
„Благоприятният данъчен режим, в съчетание с най-ниските оперативни разходи в Европа и 
високата квалификация и продуктивност на служителите в страната се оценяват високо от 
чуждестранните инвеститори", допълни Младенова.  
На журналистически въпрос за състоянието на настоящата ОП „Конкурентоспособност", зам.- 
министър Младенова бе категорична, че в момента се работи за отстраняване на нередностите 
и връщане на доверието от страна на бенефициенти и партньори.  
По думите й това ще се случи чрез вътрешна реорганизация на процесите, така че да не 
съществуват съмнения за споделена и размита отговорност.  
„Ще работим и върху усъвършенстване и подобряване на системите за управление и контрол на 
изпълнението. Това е изключително важно и с оглед бързото стартиране на следващата ОП 
„Иновации и конкурентоспособност", категорична бе зам.-министър Ирена Младенова.  
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Резюме: Страната ни изнася най-много продукти на първо място за страни от ЕС, а второто 
място е заето вече от Китай.  
 
Заглавие: Китай е най-важният търговски партньор на България след ЕС  
Подзаглавие:  
Автор: Ванина Недкова  
Текст: Страната ни изнася най-много продукти на първо място за страни от ЕС, а второто място 
е заето вече от Китай.  
Годишният стокообмен между България и Китай е в размер на 1,9 млрд. щатски долара. Това 
стана ясно на българо-китайски бизнес форум, организиран от Министерството на икономиката 
и енергетиката (МИЕ), посолството на Китай у нас и Изпълнителната агенция за насърчаване на 
малки и средни предприятия.  
Благодарение на форума, представители на над 20 китайски фирми от различни сектори успяха 
да осъществят контакт с родни бизнесмени от над 100 български компании.  
Служебният зам.-министър на икономиката Ирена Младенова отбеляза, че страната ни се 
намира в много добри бизнес отношения с Китай, като взаимният интерес е за обмен на стоки в 
секторите машиностроене и производство на електро части.  
Задача пред българския бизнес е да популяризира в Китай и нашата минерална вода, както и 
розовото ни масло.  
Друга цел е и премахването на бариерите за хранително вкусовата промишленост, където скоро 
предстои подписване на споразумение.  
Младенова обърна внимание и на ОП „Конкурентоспособност", чийто плащания в последно 
време бяха застрашени.  
Зам.-икономическата министърка напомни, че в началото на управлението на служебния кабинет 
по тази оперативна програма е имало съмнения за нередности. Именно те са били причина за 
започване на вътрешни проверки в икономическото министерство.  
При старта на тези проверки сертифицирането на проекти по три схеми от ОП 
„Конкурентоспособност" е било спряно, като в последствие проблемът при една от схемите е 
бил премахнат. До две седмици Младенова очаква да стане ясна съдбата и на проектите по 
останалите две схеми.  
МИЕ си е поставило за цел да върне разколебаното доверие сред бенефициентите и 
европейските партньори на оперативната програма. За да стане това възможно, трябва да се 
промени вътрешната организация на самите процеси, за да стане по-ясна отговорността, която 
се носи. Ключова стъпка е и подобряването на системите за управление и контрол над 
изпълнението на програмата.  
„Това е важно и за бързото започване на следващата ОП „Конкурентоспособност и иновации", 
подчерта Младенова, като се ангажира дори със срок - че в края на септември, най-късно 
началото на октомври министерството вече ще е представило пред Европа следващата версия 
на новата ОП с отразени коментари на ЕК.  
„До края на годината могат да стартират и първите схеми по ОП „Конкурентоспособност и 
иновации", посочи още Младенова, но отбеляза, че не трябва да започва нито една схема преди 
да бъдат одобрени системите за контрол. В противен случай ще се създаде риск за националния 
бюджет, какъвто в момента не е желателен.  

 


